
LÖRDAG 8 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson, 
Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 8 MARS 2014 
 
VÄDER 
Växlande sol och lite moln,  
15,00 Vind: riktning NV, hastighet 4,5 m/s, byvind 5,8 m/s 5,7 C 
vattenstånd +40cm 
19,00 Vind: riktning S, hastighet 8 m/s, byvind 10 m/s 4.3 C 
vattenstånd +6 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson. Vi anlände till 
Nidingen vid 13-tiden. Tommy Järås körde båten med var också Hans 
och Uno som hjälpte till att sätta upp näten. 
 
VERKSAMHET  
Säsongsstart för fågelstationen. Iordningställning av samtliga 27 
nätplatser. 25 nät användes för fångst under tiden 15:30-17:30.  
 
OBSERVATIONER 
Se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
gärdsmyg 1 
järnsparv 1 
rödhake 2 
koltrast 3 
blåmes 1 
bofink 1 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 9 ex. och i år 9 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget,  
 
BESÖKARE 
Inga förutom Tommy, Hans och Uno 
 
ÖVRIGT 
Lasse och undertecknad startade från Gottskär med en nyligen sjösatt 
båt, for till skalla och hämtade resten av besättningen. For sedan ut till 
Nidingen och lade till vid bryggan vid 2-tiden. Härligt att komma till 
Nidingen och inte behöva uppleva fjolårets väder Resten av dagen 
ägnades åt att bryta oss in på labbet (dörren hade slagit sig) sätta upp 
näten och få igång värmen som var avslagen när vi kom. Som tur var 
fanns det el på ön. Vattnet är också igång och fungerar. Ser fram emot 



en fågelrik dag imorgon. Dagens märkning av nio fåglar motsvarar 
förra årets fångst efter 14 dagar. 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Koltrast 3 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Rast 
      Mindre sångsvan 1 ad Str NO (Den passerade N om ön 14:12 

tillsammans med 3 sångsvanar.) 
      Sångsvan 3 ad Str NO (De passerade N om ön 14:12 tillsammans 

med en mindre sångsvan.) 
      Grågås 2 ex i par Rast (De stod på öns sydsida strax V om 

Svacken.) 
      Kanadagås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop (Det ena paret stod 

vid Prästens grav och och det andra strax O därom.) 
      Gravand 7 ex (Vid ett tillfälle 3 par + 1 ex samtidigt i Kausan.) 
      Gräsand 25 ex (Ca 25 ex.) 
      Ejder 50 ex (Ca 50 ex.) 
      Knipa 5 ex 
      Småskrake 5 ex 
      Storskarv 25 ex 
      Toppskarv 9 ex 
      Pilgrimsfalk 1 ad (Den satt nära Prästens grav under större delen 

av eftermiddagen. Troligen en hane och den såg ut att vara 
omärkt.) 

      Strandskata 15 ex 
      Större strandpipare 5 ex 
      Skärsnäppa 25 ex (Ca 25 ex.) 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast (Den var helt i vinterdräkt och höll till i 

Kausan tillsammans med skärsnäppor.) 
      Fiskmås 5 ex 
      Gråtrut 50 ex 
      Havstrut 30 ex 
      Tretåig mås 32 ex Bobesök? (31 ad och en 2K-fågel. Flera ex satt 

redan i fönsternischerna på de gamla fyrarna, där de brukar 
bygga sina bon.) 

      Tobisgrissla 5 ex 
      Sånglärka 12 ex 
      Ängspiplärka 1 ex 
      Skärpiplärka 25 ex 
      Gärdsmyg 2 ex 
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      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 2 ex Rast 
      Koltrast 6 ex Rast 
      Blåmes 2 ex 
      Talgoxe 1 ex 
      Gråkråka 2 ex 
      Stare 6 ex Rast 
      Bofink 5 ex Rast 
      Snösparv 25 ex Rast 
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SÖNDAG 9 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 9 MARS 2014 
 
VÄDER 
Växlande sol och dis över havet. 
05,00 Vind: riktning S, hastighet 7 m/s, byvind 11 m/s 4,5 C 
vattenstånd -19cm 
10,00 Vind: riktning S, hastighet 9 m/s, byvind 14 m/s 4.9 C 
vattenstånd -24 cm 
20:00 Vind: riktning S, hastighet 11 m/s, byvind 12 m/s 6,2 C 
vattenstånd +3 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
Ringmärkning, framtagning av burar till kausan.. 20 nät användes för 
fångst under tiden 06:30-13:30.  
27 burar i kausan från 10:00 till 18:00 
 
OBSERVATIONER 
Se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
ängspiplärka 1 
järnsparv 3 
koltrast 1 
blåmes 1 
bofink 1 
snösparv 2 
sävsparv 1 
 
 
 
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 19 ex. och i år 19 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget,  
 
BESÖKARE 
Inga  
 
ÖVRIGT 
Lasse gjort 3 hyllor på toaletten. Återfynd av ejder märkt för 10 år 
sedan. Lagt ut burarna i kausan. 
En död knubbsäl hittades 50 meter väst lilla bryggan.  



 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Järnsparv 3 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Snösparv 2 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Rast 
      Grågås 9 ex Rast 
      Kanadagås 2 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand 10 ex 
      Gräsand 8 ex 
      Ejder 153 ex 
      Knipa 4 ex 
      Småskrake 11 ex 
      Storskrake 3 ex 
      Storskarv 36 ex 
      Toppskarv 1 ex 
      Strandskata 16 ex 
      Större strandpipare 15 ex 
      Tofsvipa 13 ex str SO 
      Skärsnäppa 63 ex 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Skrattmås 2 ex 
      Silltrut 1 ex 
      Gråtrut 82 ex 
      Havstrut 10 ex 
      Tretåig mås 28 ex 
      Tobisgrissla 300 ex 
      Ringduva 1 ex 
      Trädlärka 1 ex 
      Sånglärka 16 ex 
      Ängspiplärka 1 ex 
      Skärpiplärka 28 ex 
      Gärdsmyg 3 ex 
      Järnsparv 3 ex 
      Koltrast 5 ex 
      Blåmes 3 ex 
      Talgoxe 1 ex 
      Kaja 2 ex 
      Gråkråka 3 ex 
      Stare 12 ex 
      Bofink 1 ex 
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      Hämpling 4 ex 
      Ob. korsnäbb 1 hane Rast 
      Snösparv 29 ex 
      Gulsparv 1 ex 
      Sävsparv 1 ex 
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MÅNDAG 10 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 10 MARS 2014 
 
VÄDER 
Växlande sol och dis över havet på förmiddagen vid 12 tiden kom 
dimman in över ön 
05,00 Vind: riktning S, hastighet 6 m/s, byvind 7 m/s 4,3 C 
vattenstånd +12cm 
11,00 Vind: riktning V, hastighet 5 m/s, byvind 7 m/s 5,4 C 
vattenstånd +3 cm 
17:00 Vind: riktning NV, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s 5,2 C 
vattenstånd +3 cm 
20:00 Vind: riktning N, hastighet 5 m/s, byvind 9 m/s 2,9 C 
vattenstånd -5 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
Ringmärkning, framtagning av mer burar till kausan..  
20 nät användes för fångst under tiden 06:15-12:15.  
27 burar i kausan från 06:00 till 11:00 Därefter 37 burar till 18:00 
 
OBSERVATIONER 
Se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING  
skärsnäppa 3  
järnsparv 2 
rödhake 3 
koltrast 11 
bofink 6 
grönfink 3 
gråsiska 1 
snösparv 3 
sävsparv 2 
 
 
 
34 nymärkta fåglar idag.  
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 53 ex. och i år 53 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget,  
 
BESÖKARE 



Inga  
 
ÖVRIGT 
Bränt gräsytor. Sindre inventerat fågeldöden på ön, hittade ca 15 mås, 
ejder och en tobis. Hittat ytterligare en död knubbsäl på playan. 
Justerat tobisholkar som flyttats av stormen. 
 
VID DATORN 
Anders 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 3 2K Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 3 ex Ringm 
      Koltrast 11 ex Ringm 
      Bofink 6 ex Ringm 
      Grönfink 3 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Snösparv 3 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex Rast 
      Sångsvan 12 ex 
      Grågås 10 ex Rast 
      Kanadagås 2 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand 11 ex 
      Gräsand 9 ex 
      Ejder 58 ex 
      Knipa 1 ex 
      Småskrake 9 ex 
      Storskrake 2 ex 
      Storskarv 24 ex 
      Toppskarv 6 ex 
      Sparvhök 1 ex 
      Pilgrimsfalk 1 ex 
      Strandskata 11 ex 
      Större strandpipare 16 ex 
      Skärsnäppa 22 ex 
      Skrattmås 2 ex 
      Silltrut 1 ad 
      Gråtrut 54 ex 
      Havstrut 4 ex 
      Tretåig mås 31 ex 
      Tobisgrissla 403 ex 
      Ringduva 3 ex 
      Sånglärka 8 ex 
      Ängspiplärka 1 ex 
      Skärpiplärka 30 ex 
      Gärdsmyg 1 ex 
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      Järnsparv 2 ex 
      Rödhake 3 ex 
      Koltrast 11 ex 
      Blåmes 1 ex 
      Talgoxe 1 ex 
      Gråkråka 3 ex 
      Stare 10 ex 
      Bofink 20 ex 
      Grönfink 3 ex 
      Gråsiska 1 ex 
      Ob. korsnäbb 3 ex Rast 
      Snösparv 11 ex 
      Gulsparv 1 ex 
      Sävsparv 2 ex 
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TISDAG 11 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 11 MARS 2014 
 
VÄDER 
Nattfrost, solig och klar dag 
05,00 Vind: riktning NO, hastighet 2 m/s, byvind 2 m/s 1,3 C 
vattenstånd +13cm 
12,00 Vind: riktning NV, hastighet 2 m/s, byvind 3 m/s 5,4 C 
vattenstånd -21 cm 
17:00 Vind: riktning NV, hastighet 2 m/s, byvind 3 m/s 5,3 C 
vattenstånd -22 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
Ringmärkning, nät och burfångst  
28 nät användes för fångst under tiden 06:00-14:00  
37 burar i kausan från 06:00 till 18:00  
 
OBSERVATIONER 
 
Svartkråka: tre kråkor stöttes på Ostuddén. De tre satte av i riktning 
mot Barsebäck. En av de svarta lät tydligt: kra kra kra kra. Helt 
svarta, inget vitt på näbbroten. Samma flygsätt och form.  
Med avbrott för studium av trädgårdsträdkryparen, räknades ejder. 
272 räknades: 194 hanar och 78 honor.  
Två tumlare siktades också. 
 
Övrigt se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
rödhake 1 
blåmes 1 
trädgårdsträdkrypare 1 
bofink 4 
grönfink 6 
snösparv 1 
sävsparv 1 
 
15 nymärkta fåglar idag. Totala antalet fåglar ringmärkta denna 
månad 68 ex. och i år 68 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
3 timmar. Demontering av labbets dörr och sågat av den ca 5 mm så 
den gick att stänga och öppna utan kofot 



 
BESÖKARE 
Inga  
 
ÖVRIGT 
Sindre har dokumenterat med foto, öppna sår på död säl som hittades 
på playan och kommer att rapportera detta till SVA  
 
VID DATORN 
Anders 

 

Svartkråka 2 ex Str  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödhake 1 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Trädgårdsträdkrypare 1 ex Ringm 
      Bofink 4 ex Ringm 
      Grönfink 6 ex Ringm 
      Snösparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 7 ex 
      Sångsvan 9 ex 
      Grågås 4 ex 
      Kanadagås 2 ex 
      Gravand 8 ex 
      Gräsand 4 ex 
      Ejder 272 ex 
      Sjöorre 10 ex 
      Knipa 5 ex 
      Småskrake 26 ex 
      Storskarv 30 ex 
      Toppskarv 7 ex 
      Strandskata 7 ex 
      Större strandpipare 15 ex 
      Skärsnäppa - ex 
      Skrattmås 2 ex 
      Fiskmås 5 ex 
      Silltrut 2 ad 
      Gråtrut 60 ex 
      Havstrut 10 ex 
      Tretåig mås 41 ex 
      Sillgrissla 1 ex 
      Tobisgrissla 500 ex 
      Sånglärka 7 ex 
      Skärpiplärka 16 ex 
      Gärdsmyg 5 ex 
      Järnsparv 1 ex 
      Rödhake 1 ex 
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      Koltrast 2 ex 
      Blåmes 1 ex 
      Trädgårdsträdkrypare 1 ex 
      Gråkråka 1 ex 
      Bofink 20 ex 
      Grönfink 6 ex 
      Ob. korsnäbb 1 ex 
      Snösparv 23 ex 
      Sävsparv 1 ex 
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ONSDAG 12 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 12 MARS 2014 
 
VÄDER 
Nattfrost, återigen en solig och klar dag 
05,00 Vind: riktning SV, hastighet 4 m/s, byvind 5 m/s 3,7 C 
vattenstånd -16cm 
16,00 Vind: riktning S, hastighet 5 m/s, byvind 7 m/s 5,9 C 
vattenstånd -7 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
Ringmärkning, nät och burfångst  
28 nät användes för fångst under tiden 06:00-14:00  
37 burar i kausan från 06:00 till 18:00  
 
OBSERVATIONER 
se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
skärpiplärka 1 
gärdsmyg 4 
järnsparv 1 
rödhake 1 
koltrast 2 
gransångare 1 
blåmes 1 
snösparv 9 
sävsparv 3 
 
 
22 nymärkta fåglar idag. Totala antalet fåglar ringmärkta denna 
månad 90 ex. och i år 90 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
1 timma rensning av slip och brygga 
 
BESÖKARE 
Inga  
 
ÖVRIGT 
Efter att ha gjort några fenologi-sökningar på Svalan kunde det 
konstateras att vi redan hade flera rekord att notera:  
 



- Gransångare: 12/3 (tidigare rekord 17/3 2012)  
- Kärrsnäppa: 8/3 (tidigare rekord 10/3 2009)  
- Ängspiplärka: 8/3 (tidigare rekord 11/3 2013)  
- Hämpling : 9/3 (tidigare rekord 16/3 2012) 
 
VID DATORN 
Anders 

 

Svartkråka 2 ex Str  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Koltrast 2 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Snösparv 9 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex 
      Grågås 2 ex 
      Kanadagås 12 ex 
      Gravand 7 ex 
      Gräsand 4 ex 
      Ejder - ex 
      Knipa 1 ex 
      Småskrake 10 ex 
      Storskarv 15 ex 
      Toppskarv 2 ex 
      Strandskata 7 ex 
      Större strandpipare 8 ex 
      Fiskmås 1 ex 
      Gråtrut - ex 
      Havstrut 10 ex 
      Tretåig mås 38 ex 
      Tobisgrissla - ex 
      Sånglärka 4 ex 
      Skärpiplärka 36 ex 
      Gärdsmyg 5 ex 
      Järnsparv 1 ex 
      Rödhake 1 ex 
      Koltrast 2 ex 
      Gransångare 1 ex 
      Blåmes 1 ex 
      Gråkråka 2 ex 
      Stare 1 ex 
      Bofink 3 ex 
      Snösparv 28 ex 
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      Sävsparv 3 ex 
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TORSDAG 13 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Hans Söderström, Lars Hellberg, 
Sindre Magnusson, Tommy Järås, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 14 MARS 2014 
 
VÄDER 
Nattfrost, återigen en solig och klar dag 
05,00 Vind: riktning NV, hastighet 8 m/s, byvind 12 m/s 4,5 C 
vattenstånd 0 cm 
16,00 Vind: riktning SV, hastighet 6 m/s, byvind 8 m/s 6,2 C 
vattenstånd -2 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
Ringmärkning, nät och burfångst  
28 nät användes för fångst under tiden 06:00-14:00  
37 burar i Kausan från 06:00 till 18:00  
 
OBSERVATIONER 
se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
Gärdsmyg 1 ex ringm  
Rödhake 1 ex ringm  
Koltrast 1 ex ringm  
Taltrast 1 ex ringm  
Kungsfågel 1 ex ringm  
Bofink 1 ex ringm  
Grönfink 3 ex ringm  
Snösparv 6 ex ringm  
Gulsparv 1 ex ringm  
Sävsparv 4 ex ringm  
 
20 nymärkta fåglar idag. Totala antalet fåglar ringmärkta denna 
månad 110 ex. och i år 110 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
3 timmar rensning av slip och brygga samt lagat bryggan (det 
saknades en planka som stormen tagit med sig) 
 
BESÖKARE 
Se Övrigt. 
 
ÖVRIGT 
Idag fick vi besök av Tommy Järås, Per H Petersson, Hans 



Söderström och Uno Unger. De åkte ut en extra tur till Nidingen med 
leverans av en i lördags i Skallahamn glömd matväska, ett par 
nytillverkade vadarburar, några starholkar och diverse säckar med 
fågelfrön. 
 
- Kontroll av en dansk bofink. 
 
- Samlade ihop döda fåglar modell större över hela ön. Resultatet blev 
26 fåglar av 8 arter. Ingen var tydligt oljeskadad. En av de tretåiga 
måsarna var sannolikt dödad av en rovfågel. 
- Ejder 5 (1 hane/ad, 2 hane juv, 1 hona) 
- Sjöorre 1 
- Gräsand 1 (hane) 
- Tretåig mås 4 (3 ad, 1 juv) 
- Tobisgrissla 1 
- Fiskmås 6 (5 ad 1 juv) 
- Skrattmås 3 (3 ad) 
- Gråtrut 5 (2 ad, 2 juv) 
 
SVA tackade för bilder på död säl. Sälen har dock varit död så pass 
länge att provtagningen ej bedömdes intressant. 
 
Årets första nässelfjäril på Nidingen flög omkring i lä för vinden 
utanför trädgårdsfållan. 
 
VID DATORN 
Anders / Sindre / Uno 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Grönfink 3 ex Ringm 
      Snösparv 6 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ad Märkt (Den höll till i Kausan och längs 
nordstranden. Ringmärkt sedan tidigare, ovisst vilken, kanske en 
hona.) 

      Sångsvan 7 ex Str NO (De passerade N om ön 12:20.) 
      Grågås 1 ex Förbifl. (Den flög västerut N om ön.) 
      Kanadagås 3 ex Stationär (1 par + 1 ex.) 
      Gravand 9 ex Stationär (4 par + 1 hane. Vid ett tillfälle stod 

samtliga ute på Västudden.) 
      Gräsand 4 ex Stationär 
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      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 5 ex 
      Knipa 3 ex Stationär (Minst 2 hanar och 1 honfärgad.) 
      Småskrake 11 ex Stationär 
      Storlom 1 ex 
      Havssula 2 ad Födosökande (De höll till V om ön.) 
      Storskarv 5 ex Stationär (5-10 ex.) 
      Toppskarv 1 ex Förbifl. (Den flög förbi utanför Västudden.) 
      Strandskata 21 ex Stationär (9 par + 3 ex. 9 ex var 

färgringmärkta.) 
      Större strandpipare 12 ex Stationär 
      Skärsnäppa 140 ex Stationär (Ca 140 ex, flertalet stod på 

Hamnudden.) 
      Kärrsnäppa 1 ex Stationär (Den var i sällskap med skärsnäppor 

på Hamnudden, fortfarande helt i vinterdräkt.) 
      Skrattmås 3 ex 
      Silltrut 1 ad Stationär (Den låg på vattnet utanför nordstranden.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Tretåig mås 47 ex Permanent revir (Minst 47 olika ex noterades 

varav 11 ringmärkta kunde avläsas. Många satt i fönsternischerna 
på de gamla fyrarna.) 

      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Trädlärka 1 ex Rast (Den höll till på västra delen av ön under 

dagen.) 
      Sånglärka 6 ex Rast (Minst 6 ex.) 
      Ängspiplärka 1 ex Märkt (Egen kontroll.) 
      Skärpiplärka 30 ex Stationär (Minst 30 ex.) 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Observatör: Per H Petersson.) 
      Rödhake 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Koltrast 4 ex Rast (Minst 4 ex varav 1 2K hane ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Märkt (Egen kontroll från igår.) 
      Kungsfågel 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Blåmes 2 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 4 ex Rast 
      Bofink 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Grönfink 4 ex Rast (Minst 4 ex varav 3 ringmärktes.) 
      Snösparv 24 ex Stationär (Minst 24 ex varav 6 ringmärktes.) 
      Gulsparv 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsparv 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes.) 
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FREDAG 14 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 14 MARS 2014 
 
VÄDER 
Nattfrost, solig förmiddag, det mulnade till på em. och regnet kom vid 
2-tiden 
05:00 Vind: riktning NV, hastighet 8 m/s, byvind 12 m/s 
Lufttemperatur 4,5 C vattenstånd 0 cm 
08:00 Vind: riktning V, hastighet 4 m/s, byvind 6 m/s Lufttemperatur 
4.2 C vattenstånd -7 cm 
11:00 Vind: riktning SV, hastighet 6 m/s, byvind 8 m/s 
Lufttemperatur 5,2 C vattenstånd -16 cm 
17:00 Vind: riktning S, hastighet 9 m/s, byvind 11 m/s Lufttemperatur 
4.9 C vattenstånd -6 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
Ringmärkning, nät och burfångst  
28 nät användes för fångst under tiden 06:00-12:00  
39 burar i kausan från 06:00 till 15:00  
 
OBSERVATIONER 
se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
gärdsmyg 1 
skärpiplärka 1 
koltrast 1 
bofink 3 
grönfink 2 
sävsparv 1 
 
9 nymärkta fåglar idag. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 
119 ex. och i år 119 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
1 timma rensning av slip  
 
BESÖKARE 
Inga besökare. 
 
ÖVRIGT 
Samlade ihop döda fåglar modell större hela ön. Denna lista 
innehåller även de exemplar som redovisats i igår (ackumulerat). 



Resultatet blev 36 fåglar av 8 arter. En av de tretåiga måsarna var 
oljeskadad. Det är sannolikt att flertalet av måsar och trutar är slagna 
av rovfågel.  
 
- Ejder 7 (1 hane/ad, 2 hane juv, 3 hona) 
- Sjöorre 1 
- Gräsand 2 (hane) 
- Tretåig mås 5 (4 ad, 1 juv) 
- Tobisgrissla 2 
- Fiskmås 8 (6 ad 2 juv) 
- Skrattmås 3 (3 ad) 
- Gråtrut 8 (3 ad, 1 subad, 3 juv) 
 
VID DATORN 
Anders / Sindre 

 

Svartkråka 1 ex Str  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Bofink 3 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex 
      Kanadagås 1 ex 
      Gravand - ex 
      Gräsand 4 ex 
      Ejder - ex 
      Sjöorre 11 ex 
      Knipa 3 ex 
      Småskrake - ex 
      Havssula 3 ex 
      Storskarv - ex 
      Toppskarv 4 ex 
      Strandskata 4 ex 
      Större strandpipare 6 ex 
      Tofsvipa 1 ex 
      Skärsnäppa 140 ex 
      Skrattmås 1 ex 
      Silltrut 2 ex 
      Gråtrut - ex 
      Havstrut - ex 
      Tretåig mås 47 ex 
      Tobisgrissla - ex 
      Sånglärka 4 ex 
      Skärpiplärka - ex 
      Sädesärla 1 ex 
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      Gärdsmyg 4 ex 
      Koltrast 2 ex 
      Taltrast 1 ex 
      Gransångare 1 ex 
      Blåmes 2 ex 
      Gråkråka 2 ex 
      Stare 2 ex 
      Bofink 3 ex 
      Grönfink 2 ex 
      Snösparv 20 ex 
      Sävsparv 1 ex 
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LÖRDAG 15 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 15 MARS 2014 
 
VÄDER 
Stormig natt med NV vind och regn. Solen kom fram vid 8-tiden på 
fm. På eftermiddagen mulnade det till igen. 
05:00 Vind: riktning NV, hastighet 23 m/s, byvind 28 m/s 
Lufttemperatur 5,5 C vattenstånd +35 cm 
08:00 Vind: riktning NV, hastighet 18 m/s, byvind 25 m/s 
Lufttemperatur 5.4 C vattenstånd +12 cm 
11:00 Vind: riktning NNV, hastighet 12 m/s, byvind 20 m/s 
Lufttemperatur 5,5 C vattenstånd +12 cm 
14:00 Vind: riktning NV, hastighet 12 m/s, byvind 14 m/s 
Lufttemperatur 6.9 C vattenstånd +27 cm 
17:00 Vind: riktning V, hastighet 12 m/s, byvind 16 m/s 
Lufttemperatur 5,6 C vattenstånd +35 cm 
 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
Ringmärkning, endast burfångst  
35 burar i kausan från 08:30 till 14:30  
 
OBSERVATIONER 
se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
skärpiplärka 1 
snösparv 2 
 
3 nymärkta fåglar idag. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 
122 ex. och i år 122 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
Inga besökare. 
 
ÖVRIGT 
I natt blåste det kraftigt och våra trädgårdsmöbler hade fått en annan 
placering! Regnet slog mot rutan pressade sig in i nedre 
sovrumsfönstret. Locustella-nätet blåste omkull och fick rensas. För 
övrigt en väldigt fågelfattig dag. 



 
VID DATORN 
Anders  

 

Svartkråka 1 ex Str  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Snösparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex 
      Gravand 9 ex 
      Gräsand 6 ex 
      Ejder - ex 
      Sjöorre 25 ex 
      Småskrake - ex 
      Storskarv - ex 
      Toppskarv 1 ex 
      Strandskata 10 ex 
      Större strandpipare - ex 
      Skärsnäppa 140 ex 
      Fiskmås 15 ex 
      Gråtrut 70 ex 
      Havstrut - ex 
      Tretåig mås - ex 
      Tobisgrissla - ex 
      Sånglärka 2 ex 
      Skärpiplärka - ex 
      Gärdsmyg 2 ex 
      Koltrast 1 ex 
      Gråkråka 2 ex 
      Stare 1 ex 
      Snösparv - ex 
      Sävsparv 1 ex 
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SÖNDAG 16 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 16 MARS 2014 
 
VÄDER 
Solig dag med svaga vindar 
06:00 Vind: riktning NV, hastighet 8 m/s, byvind 10 m/s 
Lufttemperatur 4,9 C vattenstånd +22 cm 
12:00 Vind: riktning NV, hastighet 6 m/s, byvind 6 m/s 
Lufttemperatur 6,2 C vattenstånd +2 cm 
18:00 Vind: riktning SV, hastighet 5 m/s, byvind 6 m/s 
Lufttemperatur 5,2 C vattenstånd +12 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
Ringmärkning, 22 nät från 06:30-7:30 därefter 27 nät till  
39 burar i kausan från 08:00 till 14:30  
 
OBSERVATIONER 
se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
gärdsmyg 1 
järnsparv 1 
koltrast 5 
grönfink 2 
snösparv 2 
 
 
11 nymärkta fåglar idag. Totala antalet fåglar ringmärkta denna 
månad 133 ex. och i år 133 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
1 timma skottat brygga.  
 
BESÖKARE 
Inga besökare. 
 
ÖVRIGT 
Satt upp 5 starholkar och en mesholk samt återmonterat skylten 
Nidingens Fågelstation. Den har varit nertagen under tiden huset 
renoverades.  
 
VID DATORN 
Anders  



 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Koltrast 5 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 
      Snösparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex 
      Grågås 3 ex 
      Prutgås 1 ex 
      Kanadagås 2 ex 
      Gravand - ex 
      Gräsand 8 ex 
      Ejder - ex 
      Sjöorre 50 ex 
      Småskrake - ex 
      Storskarv - ex 
      Toppskarv 4 ex 
      Strandskata 14 ex 
      Större strandpipare - ex 
      Skärsnäppa 100 ex 
      Fiskmås 3 ex 
      Gråtrut - ex 
      Havstrut - ex 
      Tretåig mås - ex 
      Tobisgrissla - ex 
      Sånglärka 2 ex 
      Skärpiplärka - ex 
      Sädesärla 2 ex 
      Gärdsmyg 4 ex 
      Järnsparv 1 ex 
      Rödhake 1 ex 
      Koltrast 10 ex 
      Kungsfågel 1 ex 
      Blåmes 2 ex 
      Gråkråka 2 ex 
      Bofink 1 ex 
      Grönfink 2 ex 
      Snösparv 20 ex 
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MÅNDAG 17 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 17 MARS 2014 
 
VÄDER 
Blåsig och halvmulen dag 
06:00 Vind: riktning V, hastighet 14 m/s, byvind 19 m/s 
Lufttemperatur 6,3 C vattenstånd +47 cm 
12:00 Vind: riktning NV, hastighet 16 m/s, byvind 21 
m/sLufttemperatur 6,5 C vattenstånd +36 cm 
18:00 Vind: riktning V, hastighet 9 m/s, byvind 12 m/s 
Lufttemperatur 6,2 C vattenstånd +21 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
17 burar i kausan från 08:00 till 14:00 därefter 35 burar till 18:00 
 
OBSERVATIONER 
se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
Skärsnäppa 3 
Skärpiplärka 1 
4 nymärkt fågel idag. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 
137 ex. och i år 137 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
inget 
 
BESÖKARE 
Inga besökare. 
 
ÖVRIGT 
En dag lämplig för inomhusaktiviteter.  
 
Ytterligare två individer att lägga till listan med fynd av döda fåglar: 
2 gråtrut (1 ad nyligen död och 1 juvenil av betydligt äldre datum).  
 
Påspädning av skärpiplärkor idag, 10-12 individer sågs sträcka in vid 
Kausan. I kolonin med tretåig mås sågs idag en 2k individ.  
 
VID DATORN 
Anders  

 

Svartkråka 1 ex Str  
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Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 3 2K Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex 
      Kanadagås 3 ex 
      Gravand 10 ex 
      Gräsand 13 ex 
      Ejder - ex 
      Sjöorre 10 ex 
      Småskrake 10 ex 
      Storskarv - ex 
      Toppskarv 10 ex 
      Strandskata 14 ex 
      Större strandpipare - ex 
      Skärsnäppa 100 ex 
      Fiskmås 3 ex 
      Silltrut 2 ex 
      Gråtrut - ex 
      Havstrut - ex 
      Tretåig mås - ex 
      Tobisgrissla - ex 
      Sånglärka 1 ex 
      Ängspiplärka 1 ex 
      Skärpiplärka 40 ex 
      Gärdsmyg 4 ex 
      Koltrast 5 ex 
      Kungsfågel 1 ex 
      Blåmes 2 ex 
      Gråkråka 2 ex 
      Stare 12 ex 
      Snösparv 10 ex 
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TISDAG 18 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 18 MARS 2014 
 
VÄDER 
Grå dag med lite fukt i luften på morgonen. 
05:00 Vind: riktning SV, hastighet 3 m/s, byvind 6 m/s 
Lufttemperatur 5,2C vattenstånd +6 cm 
09:00 Vind: riktning SV, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s 
Lufttemperatur 6,4C vattenstånd +9 cm 
13:00 Vind: riktning SV, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s 
Lufttemperatur 6,9C vattenstånd +2 cm 
17:00 Vind: riktning V, hastighet 4 m/s, byvind 8 m/s Lufttemperatur 
6.5 C vattenstånd -2 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
35 burar i kausan från 06:00 till 18:00  
26 nät från 07:00 till 11:00 därefter 20 nät till 14:00 
 
OBSERVATIONER 
se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
skärsnäppa 2 
skärpiplärka 2 
koltrast 56 
bofink 4 
grönfink 1 
65 nymärkta fåglar idag. Totala antalet fåglar ringmärkta denna 
månad 202 ex. och i år 202 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
2 timmar skottning vid slip samt justerat sönderblåst stupränna. 
 
BESÖKARE 
Inga besökare. 
 
ÖVRIGT 
Trålning norr om Nidingen, se mer på FaceBook 
 
 
VID DATORN 
Anders  

 



Svartkråka 1 ex Str  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Koltrast 56 ex Ringm 
      Bofink 4 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex 
      Grågås 2 ex 
      Kanadagås 3 ex 
      Gravand 10 ex 
      Bläsand 5 ex 
      Gräsand - ex 
      Ejder - ex 
      Småskrake - ex 
      Storskarv - ex 
      Toppskarv 5 ex 
      Strandskata 14 ex 
      Större strandpipare - ex 
      Skärsnäppa 100 ex 
      Kärrsnäppa 1 ex 
      Morkulla 1 ex 
      Fiskmås 2 ex 
      Silltrut 20 ex 
      Gråtrut - ex 
      Havstrut - ex 
      Tretåig mås - ex 
      Tobisgrissla - ex 
      Skärpiplärka - ex 
      Gärdsmyg 4 ex 
      Koltrast 200 ex 
      Björktrast 1 ex 
      Taltrast 2 ex 
      Dubbeltrast 1 ex 
      Blåmes 2 ex 
      Gråkråka 2 ex 
      Stare 6 ex 
      Bofink 7 ex 
      Grönfink 1 ex 
      Snösparv 15 ex 
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ONSDAG 19 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 19 MARS 2014 
 
VÄDER 
Grå dag med lätta regnstänk under dagen. 
05:00 Vind: riktning V, hastighet 6 m/s, byvind 9 m/s Lufttemperatur 
5,6C vattenstånd +2 cm 
12:00 Vind: riktning V, hastighet 7 m/s, byvind 10 m/s 
Lufttemperatur 6,9C vattenstånd +24 cm 
16:00 Vind: riktning SV, hastighet 9 m/s, byvind 15 m/s 
Lufttemperatur 7,0C vattenstånd +38 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
35 burar i Kausan från 06:00 till 14:00  
17 nät från 06:00 till 13:00  
 
OBSERVATIONER 
se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
Järnsparv 1 
Koltrast 10 
Bofink 7 
Sävsparv 1 
19 nymärkta fåglar idag. Totala antalet fåglar ringmärkta denna 
månad 221 ex. och i år 221 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
2 timmar skottning vid slip.  
 
BESÖKARE 
Inga besökare. 
 
ÖVRIGT 
Sindre vår dödgrävare har hittat utöver tidigare rapporter 2 gråtrut och 
en död gräsand. 
Angående pågående trålning se kustbevakningens svar på vår 
Facebooksida. Där finns också en karta var fiskegränserna går.. 
 
VID DATORN  
Anders  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 



      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Koltrast 10 ex Ringm 
      Bofink 7 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex 
      Grågås 2 ex 
      Kanadagås 3 ex 
      Gravand 10 ex 
      Gräsand 19 ex 
      Ejder - ex 
      Småskrake - ex 
      Havssula 2 ex 
      Storskarv 25 ex 
      Toppskarv 1 ex 
      Strandskata 14 ex 
      Större strandpipare - ex 
      Skärsnäppa 100 ex 
      Kärrsnäppa 1 ex 
      Fiskmås 2 ex 
      Gråtrut - ex 
      Havstrut - ex 
      Tretåig mås - ex 
      Tobisgrissla - ex 
      Ringduva 1 ex 
      Skärpiplärka - ex 
      Gärdsmyg 4 ex 
      Järnsparv 1 ex 
      Koltrast 40 ex 
      Kungsfågel 1 ex 
      Blåmes 2 ex 
      Gråkråka 3 ex 
      Stare 16 ex 
      Bofink 10 ex 
      Steglits 1 ex 
      Snösparv 6 ex 
      Sävsparv 1 ex 
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TORSDAG 20 Mars 2014 
 

   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 20 MARS 2014 
 
VÄDER 
Blåsig dag med blandat solsken och dis.  
05:00 Vind: riktning SV, hastighet 7 m/s, byvind 11 m/s 
Lufttemperatur 6,4C vattenstånd +19 cm 
13:00 Vind: riktning SV, hastighet 10 m/s, byvind 11 m/s 
Lufttemperatur 7,0C vattenstånd +22 cm 
16:00 Vind: riktning S, hastighet 12 m/s, byvind 16 m/s 
Lufttemperatur 7,6C vattenstånd +29 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
35 burar i kausan från 07:00 till 18:00  
17 nät från 06:00 till 15:00  
 
OBSERVATIONER 
se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
ringduva 1 
skärpiplärka 1 
järnsparv 1 
koltrast 27 
gransångare 1 
bofink 10 
stenknäck 2 
sävsparv 2 
45 nymärkta fåglar idag. Totala antalet fåglar ringmärkta denna 
månad 266 ex. och i år 266 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
inget 
 
BESÖKARE 
Inga besökare. 
 
ÖVRIGT 
Tobisgrisslorna är på väg upp till boplatserna 
 
VID DATORN  
Anders  

 

 



Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ringduva 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Koltrast 27 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Bofink 10 ex Ringm 
      Stenknäck 2 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex 
      Grågås 2 ex 
      Kanadagås 100 ex 
      Gravand 10 ex 
      Kricka 2 ex 
      Gräsand 16 ex 
      Ejder - ex 
      Sjöorre 18 ex 
      Småskrake - ex 
      Havssula 8 ex 
      Storskarv - ex 
      Toppskarv 3 ex 
      Strandskata 14 ex 
      Större strandpipare - ex 
      Skärsnäppa 100 ex 
      Morkulla 1 ex 
      Fiskmås 30 ex 
      Silltrut 3 ex 
      Gråtrut - ex 
      Havstrut - ex 
      Tretåig mås - ex 
      Tobisgrissla - ex 
      Ringduva 15 ex 
      Sånglärka 3 ex 
      Skärpiplärka - ex 
      Forsärla 1 ex 
      Sädesärla 1 ex 
      Gärdsmyg 2 ex 
      Järnsparv 1 ex 
      Koltrast 80 ex 
      Taltrast 1 ex 
      Gransångare 1 ex 
      Kungsfågel 1 ex 
      Blåmes 2 ex 
      Gråkråka 4 ex 
      Stare 14 ex 
      Bofink 20 ex 
      Stenknäck 2 ex 
      Snösparv 6 ex 
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      Gulsparv 1 ex 
      Sävsparv 2 ex 
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FREDAG 21 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg, Sindre Magnusson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 21 MARS 2014 
 
VÄDER 
Lätt regn till kl 05:30 därefter klart och soligt till eftermiddagen. 
05:00 Vind: riktning SV, hastighet 11 m/s, byvind 14 m/s 
Lufttemperatur 6,9C vattenstånd +20 cm 
11:00 Vind: riktning SV, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s 
Lufttemperatur 7,1C vattenstånd +21 cm 
14:00 Vind: riktning SV, hastighet 4 m/s, byvind 7 m/s 
Lufttemperatur 7,1C vattenstånd +23 cm 
18:00 Vind: riktning V, hastighet 5 m/s, byvind 7 m/s Lufttemperatur 
6.5 C vattenstånd +28 cm 
Vattenstånd vid Ringhals  
 
PERSONAL  
Lars Hellberg, Anders Melin och Sindre Magnusson.  
 
VERKSAMHET  
35 burar i kausan från 06:00 till 18:00  
17 nät från 06:00 till 18:00  
 
OBSERVATIONER 
se Svalan. 
 
RINGMÄRKNING 
skärsnäppa 5 
skärpiplärka 4 
gärdsmyg 3 
järnsparv 1 
rödhake 23 
koltrast 14 
rödvingetrast 1 
gransångare 6 
kungsfågel 1 
stare 7 
pilfink 1 
bofink 2 
bergfink 1 
sävsparv 2 
 
 
71 nymärkta fåglar idag. Totala antalet fåglar ringmärkta denna 
månad 337 ex. och i år 337 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Tömning av turisttoan en halvtimma. Den var halvfull när vi anländ 



till ön 
 
BESÖKARE 
Inga besökare. 
 
ÖVRIGT 
Packar ihop och städar för tidigt byte imorgon. 
 
VID DATORN  
Anders  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 5 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 23 ex Ringm 
      Koltrast 14 ex Ringm 
      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 6 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Stare 7 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex 
      Kanadagås 3 ex 
      Gravand 10 ex 
      Gräsand - ex 
      Ejder - ex 
      Sjöorre 24 ex 
      Knipa 1 ex 
      Småskrake - ex 
      Stormfågel 3 ex 
      Havssula 50 ex 
      Storskarv - ex 
      Toppskarv 5 ex 
      Strandskata 14 ex 
      Större strandpipare - ex 
      Skärsnäppa 100 ex 
      Morkulla 1 ex 
      Rödbena 1 ex 
      Skrattmås 4 ex 
      Fiskmås 30 ex 
      Silltrut - ex 
      Gråtrut - ex 
      Havstrut - ex 
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      Tretåig mås - ex 
      Sillgrissla 3 ex 
      Tobisgrissla - ex 
      Ringduva 1 ex 
      Sånglärka 3 ex 
      Skärpiplärka - ex 
      Sädesärla 1 ex 
      Gärdsmyg 10 ex 
      Järnsparv 1 ex 
      Rödhake 30 ex 
      Koltrast 30 ex 
      Taltrast 2 ex 
      Rödvingetrast 1 ex 
      Gransångare 6 ex 
      Kungsfågel 2 ex 
      Blåmes 2 ex 
      Gråkråka 4 ex 
      Stare 24 ex 
      Pilfink 3 ex 
      Bofink 2 ex 
      Bergfink 1 ex 
      Grönfink 2 ex 
      Snösparv 4 ex 
      Gulsparv 1 ex 
      Sävsparv 2 ex 
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LÖRDAG 22 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Eva Åkesson, Peder Kinberg, Per 
Arne Lindgren, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 22 MARS 2014 
 
VÄDER 
Molnfritt fram till tidig eftermiddag då det började mulna från väster. 
Under morgonen fram till middagstid ganska disigt och man såg 
knappt in till Onsalalandet. Sikten mycket bättre under sena 
eftermiddagen. Det började regna lite grand vid 18-tiden och höll på 
till 20-tiden.  
01:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 13 m/s, +5,4C, vattenstånd +36 
cm, 1002,6 hPa 
04:00: Medelvind SSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +5,2C, vattenstånd +29 
cm, 1002,5 hPa 
07:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 12 m/s, +5,0C, vattenstånd +30 
cm, 1001,9 hPa 
10:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 13 m/s, +5,6C, vattenstånd +31 
cm, 1001,4 hPa 
13:00: Medelvind SO 12 m/s, byvind 14 m/s, +6,2C, vattenstånd +22 
cm, 1000,4 hPa 
16:00: Medelvind SO 12 m/s, byvind 15 m/s, +6,2C, vattenstånd +8 
cm, 998,1 hPa 
19:00: Medelvind SSO 12 m/s, byvind 15 m/s, +5,7C, vattenstånd +4 
cm, 997,2 hPa 
22:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +5,6C, vattenstånd +8 cm, 
997,4 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:12 och ner 18:28. 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Lasse Hellberg och Sindre Magnusson avlöstes vid 08-
tiden av Eva Åkesson, Per Arne Lindgren, Peder Kinberg och Uno 
Unger. Tommy Järås skötte personaltransporten med vår båt. 
 
VERKSAMHET 
20 nät från 05:30 till 15:00.  
35 burar i Kausan från 05:00 till 18:00. 
Fröfällan i Kausan 06:00-18:00.  
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 2 adulta ex förbiflygande mot S utanför Västudden 
under eftermiddagen. 
KÄRRSNÄPPA 2 ex i vinterdräkt rastade tillsammans med 
skärsnäppor på nordstranden. 



ROSKARL 1 ex i vinterdräkt var i sällskap med skärsnäppor på 
Västudden och i Kausan under eftermiddagen. 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
19 ex av 7 arter. 
Skärsnäppa 4, gärdsmyg 4, järnsparv 2, koltrast 3, gransångare 2, 
kungsfågel 1 och bofink 3. 
Totalt denna månad 356 och hittills i år 356 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Provisorik uppsättning av nya fyrens elskåpslucka vars gångjärn hade 
gått sönder under vintern (1 tim). 
 
BESÖKARE 
Inga förutom de 8 personer som var anknutna till fågelstationens 
verksamhet. 
 
ÖVRIGT 
Pga av en ökande vind under dagen enligt prognosen gjordes 
personalbytet tidigt och vår båt lämnade Skallahamn redan 07:00. 
Vinden var S 10 m/s när båten lämnade bryggan 09:30, alltså ett 
ganska gungigt byte, men allt gick planenligt.  
Eva lyste som en sol då hon fick plocka ut en burfångad snösparv 
som första fågel denna vecka. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 4 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Koltrast 3 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ad Stationär (Den höll till i Kausan. Troligen fjolårets 
ringmärkta hane som häckade på södra delen av Västudden.) 

      Kanadagås 3 ex Stationär (1 par höll till vid Prästens grav där 
den ena fågeln är vänstermärkt. Dessutom 1 ex vid Östra rännan.) 

      Gravand 7 ex Stationär (3 par + 1 hane, stod på Västudden.) 
      Gräsand 6 ex i par Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 1 hane Rast (Den låg utanför Västudden under 

eftermiddagen.) 
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      Knipa 1 hane Rast (Den kom flygande och slog till utanför 
Västudden under eftermiddagen.) 

      Småskrake 10 ex Stationär (Ca 10 ex.) 
      Storskrake 2 ex i par str S (De passerade över västra delen av ön 

14:33.) 
      Havssula 2 ad str S 
      Storskarv 15 ex Stationär (Ca 10 satt på Lillelandsfyren och ca 5 

ex höll till på Ostudden.) 
      Toppskarv 2 ex Stationär (Minst 2 ex, troligen båda 3K-, satt på 

Ostudden, men sågs även flygande.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 100 ex Stationär (Ca 100 ex (grovt uppskattat) varav 

4 ringmärktes.) 
      Kärrsnäppa 2 ex Rast (Båda i vinterdräkt, i sällskap med 

skärsnäppor i lä på nordstranden.) 
      Storspov 1 ex str O (Den passerade österut N om ön under 

förmiddagen.) 
      Roskarl 1 ex Rast (Ännu i vinterdräkt, var i sällskap med 

skärsnäppor på Västudden och i Kausan under eftermiddagen.) 
      Skrattmås 2 ad Stationär (De födosökte bl.a. O om Lilla bryggan.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Sillgrissla 6 ex str S (En flock mot S under förmiddagen.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tamduva 1 ex Förbifl. 
      Sånglärka 1 ex Rast (Den höll till på Ostudden.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (Inga nynärkningar men 4 egna 

kontroller märkta tidigare år.) 
      Sädesärla 1 ex Förbifl. (Den hördes förbiflygande under 

förmiddagen.) 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes.) 
      Järnsparv 2 ex Rast (Ringmärktes) 
      Rödhake 1 2K Märkt (Egen kontroll av en igår ringmärkt fågel.) 
      Koltrast 3 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Talgoxe 1 ex Stationär 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 11 ex Rast (Minst 11 ex.) 
      Bofink 2 ex Rast (Ca 5 ex varav 3 ringmärktes.) 
      Grönfink 4 ex Rast 
      Grönsiska 1 ex Förbifl. 
      Snösparv 2 ex Stationär (Minst 2 ex varav en egen kontroll av en 

tidigare ringmärkt 2K hona.) 
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SÖNDAG 23 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Peder Kinberg, Per Arne Lindgren, 
Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 23 MARS 2014 
 
VÄDER 
Växlande molnighet, tidvis helt molnfri himmel, och ganska god sikt 
in mot land och rejält bra sikt västerut över havet. 
01:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +5,4C, vattenstånd +5 cm, 
997,5 hPa 
04:00: Medelvind SSV 6 m/s, byvind 8 m/s, +4,9C, vattenstånd +5 
cm, 997,2 hPa 
07:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +4,6C, vattenstånd +12 
cm, 997,9 hPa 
10:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +5,2C, vattenstånd +24 
cm, 999,8 hPa 
13:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +5,9C, vattenstånd +21 cm, 
1001,2 hPa 
16:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 8 m/s, +5,9C, vattenstånd +14 
cm, 1001,7 hPa 
19:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +6,0C, vattenstånd +10 cm, 
1002,8 hPa 
22:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 7 m/s, +5,7C, vattenstånd +16 
cm, 1004,8 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:09 och ner 18:31. 
 
PERSONAL 
Eva Åkesson, Per Arne Lindgren, Peder Kinberg och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
20 nät från 05:30 till 12:00.  
35 burar från 06:30 till 08:00 och 39 burar från 08:00 till 20:00, 
samtliga i Kausan.  
Fröfällan i Kausan från 06:30 till 20:00.  
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS 27 ex i en flock mot SO över ön 07:55 och 42 ex 
i en flock mot SO syd om ön 08:53. 
STORMFÅGEL 1 ex sträckte söderut V om ön 07:57. 
HAVSSULA 42 ad passerade söderut, ungefär lika många både före 
och efter 12:00. 
ROSKARL Samma ex som igår i sällskap med skärsnäppor på 
Hamnudden och i Kausan. 
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL 1 2K hane fångades i nät 5B vid 



07-tiden och ringmärktes. 
STEGLITS 1 ex rastade en kort stund innanför Kausan vid 09-tiden. 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
17 ex av 8 arter. 
Gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 3, koltrast 2, gransångare 3, 
brandkronad kungsfågel 1, bofink 4 och grönfink 1. 
Totalt denna månad 373 och hittills i år 373 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag då assistenterna glömde medtagandet av den plastpåse, 
som skulle fyllas vid strandstädning av Ostudden i samband med 
inventeringsturen dit idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 4 personer hade ön idag besök av en person, 
som hade paddlat hit från Frillesås, alltså totalt 5 personer.  
 
ÖVRIGT 
Dagens begivenhet var naturligtvis den brandkronade kungsfågeln. 
Äntligen fick undertecknad för första gången registrera och ringmärka 
denna art på Nidingen, vilket var väldigt efterlängtat. Det blev art nr 
237 för mig på Nidingen. 
Efter en djupdykning i gamla dagböcker och i Artportalen fick jag 
fram följande statistik: Dagens fynd var nr 11 (8 hanar och 3 honor), 
samtliga ringmärkta. Fynden fördelas på 7 vårfynd under tiden 23/3-
19/5 och 4 höstfynd 23/9-29/10. Endast ett ex har stannat mer än en 
dag, nämligen en hona som stannade i fyra dagar (29/10-1/11 1989). 
Följande år gäller: 1981, 1989 (2), 1990 (2), 1996, 2003, 2008, 2009, 
2012 och 2014. 
En inventering av jordkällarens utrymmen gav fjärilarna påfågelöga 
(3) och flikfly (3) i dvala hängandes i taket samt flera puppor av 
kålfjäril. Vidare hittades en hel del gråsuggor av arterna Porcellio 
scaber och Oniscus asellus. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 3 ex Ringm 
      Koltrast 2 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Brandkronad kungsfågel 1 2K hane Ringm 
      Bofink 4 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ad Märkt (Den höll till i Kausan och dess ring kunde 
avläsas till H8405, vilket visade sig vara den hane som häckade 
på södra sidan av Västudden.) 

      Grågås 2 ex Stationär (De sågs på nordstranden under morgonen 
och troligen var det detta par som även sågs flyga över ön under 
eftermiddagen.) 

      Vitkindad gås 69 ex str SO (27 ex i en flock mot SO över ön 
07:55 och 42 ex i en flock mot SO söder om ön 08:53.) 

      Kanadagås 6 ex Stationär (Paret vid Ostudden kvar liksom 1 ex 
vid Dammen. Den sistnämnda var ringmärkt med 9269986 och 
utgjorde den hona som häckade på Svacken förra året. Dessutom 
sågs 3 kringflygande ex vid ett tillfälle.) 

      Gravand 7 ex Stationär (3 par + 1 hane.) 
      Gräsand 7 ex Stationär (3 par + 1 hane.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 75 ex str S (Ca 75 ex.) 
      Småskrake 15 ex Stationär (Ca 15 ex.) 
      Ob. små-/storlom 3 ex str S (De passerade samtidigt V om ön 

under förmiddagen.) 
      Storlom 1 ex str S (Den passerade O om Nidingen 16:20.) 
      Stormfågel 1 ex str S (Den passerade V om ön 07:57.) 
      Havssula 42 ad str S (Ungefär lika många både förmiddag som 

eftermiddag.) 
      Storskarv 25 ex Stationär (Ca 25 ex.) 
      Toppskarv 3 ex Stationär (Bl.a. stod 1 adult med tofs på 

Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 195 ex Stationär (Ca 195 ex stod vid ett tillfälle 

samtidigt på Hamnudden.) 
      Roskarl 1 ex Rast (Samma ex som igår i sällskap med 

skärsnäppor på Hamnudden och i Kausan.) 
      Skrattmås 2 ad str S (De passerade V om ön 08:05.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Sillgrissla 5 ex str S (Minst 5 ex förbisträckande) 
      Ob. sillgrissla/tordmule 20 ex str S (Minst 20 ex förbisträckande) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast (Den höll till på ön under eftermiddagen.) 
      Sånglärka 6 ex Rast (Minst 6 ex.) 
      Ängspiplärka 1 ex Rast (Innanför Kausan.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 1 ex Str (Minst 1 ex rastande/sträckande under 

morgonen.) 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 1 ringmärktes och en egen 

kontroll.) 
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      Järnsparv 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 7 ex Rast (Minst 7 ex varav 3 ringmärktes och 3 egna 

kontroller.) 
      Koltrast 2 ex Rast (1 3K+ hona och 1 2K hane ringmärktes.) 
      Gransångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Brandkronad kungsfågel 1 2K hane Rast (Den fångades vid 07-

tiden i nät 5B och ringmärktes därefter. Den kontrollerades senast 
vid 12-tiden efter återfångst i nät.) 

      Blåmes 1 ex Stationär (Minst 1 ex sågs på västra delen under 
eftermiddagen.) 

      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 5 ex Rast 
      Bofink 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes.) 
      Grönfink 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Steglits 1 ex Rast (Den rastade en kort stund innanför Kausan vid 

09-tiden.) 
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MÅNDAG 24 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Peder Kinberg, Per Arne Lindgren, 
Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 24 MARS 2014 
 
VÄDER 
I gryningen molnfritt men med dimbankar in över fastlandet. Lätt 
rimfrost på vissa gräsytor under de första morgontimmarna. Från 08-
tiden växlande molnighet fram till 12-tiden, därefter mestadels 
molnfritt över havet men en hel del Cumulus-moln över land. God 
sikt runt Nidingen från gryningen och framåt. 
01:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +5,2C, vattenstånd +12 
cm, 1006,1 hPa 
04:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +4,8C, vattenstånd +1 
cm, 1006,9 hPa 
07:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +4,7C, vattenstånd -2 
cm, 1008,9 hPa 
10:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +6,3C, vattenstånd 0 cm, 
1010,4 hPa 
13:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 4 m/s, +8,3C, vattenstånd +2 cm, 
1011,2 hPa 
16:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 3 m/s, +7,3C, vattenstånd -2 cm, 
1011,6 hPa 
19:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 4 m/s, +5,7C, vattenstånd -7 cm, 
1012,3 hPa 
22:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +5,6C, vattenstånd -6 cm, 
1013,4 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:06 och ner 18:33. 
 
PERSONAL 
Eva Åkesson, Per Arne Lindgren, Peder Kinberg och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
27 nät från 05:15 till 12:00.  
40 burar i Kausan från 05:00 till 20:00.  
Fröfällan i Kausan från 05:00 till 20:00.  
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA Minst 10 ad passerade söderut V om ön under dagen. 
ROSKARL Samma ex i vinterdräkt sedan 22/3 sågs på en sten i 
Kausan. 
KENTSK TÄRNA 1 ex kom flygande på kvällen vid 18:15-tiden och 
slog till på en sten vid Västudden. Första obsen på Nidingen i år.  
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL Den igår ringmärkta fågeln var 



kvar även idag och kontrollerades i nät senast vid 11:30-tiden. 
SVART KRÅKA 2 ex kom flygande vid 08:00-tiden med något 100-
tals meters lucka N om Västudden och fortsatte ut över havet mot 
VSV så långt vi kunde se. 
HÄMPLING 1 hane satt en stund i vresrosen på Västudden under 
morgonen. 
SNÖSPARV 2 ex höll till på tångvallen i Kausan (1 2K hona och 1 
2K hane), båda burfångades och visade sig vara ringmärkta sedan 
tidigare i mars. 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
35 ex av 11 arter. 
Skärpiplärka 2, gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 20, koltrast 1, 
gransångare 1, kungsfågel 1, bofink 3, grönfink 1, gulsparv 1 och 
sävsparv 1. 
Totalt denna månad 408 och hittills i år 408 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Strandstädning på öns östra del (1 tim). 
 
BESÖKARE 
2 personer kom med helikopter 10:30. Stefan kom ut med sin ribb-båt 
13:30 och åkte åter iland 18:00. Med fågelstationens 4 personer var 
alltså totalt 7 personer på besök. 
 
ÖVRIGT 
Igår ringde en person och frågade var han lämpligast kunde landa på 
Nidingen med sin helikopter för ett kort besök idag. Jag tipsade 
honom om en lämplig plats ca 30 meter S om 1855 års hus, alltså 
huset närmast Stora bryggan. Kl. 10:30 landade han med en 
passagerare på anvisad plats, där de stod i ca 1 minut med rotorbladen 
igång utan att gå ur helikoptern. Därefter flög de efter en sväng runt 
ön direkt mot fastlandet. Kortare besök av en helikopter på Nidingen 
har jag aldrig varit med om tidigare. 
Stefan kom ensam ut med lite möbler och påbörjade dessutom lite 
vårstädning i sina utrymmen på ön.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

Svartkråka 2 ex str V  (De kom flygande vid 08:00-tiden med något 
100-tals meters lucka N om Västudden och fortsatte ut över havet mot 
VSV så långt vi kunde se.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
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      Rödhake 20 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Bofink 3 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex Märkt 
      Grågås 6 ex Stationär (1 + 2 + 3.) 
      Kanadagås 15 ex Stationär (15-17 ex, bl.a. en flock på 10 ex 

rastande under eftermiddagen.) 
      Gravand 6 ex i par Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 15 ex str S (5 + 8 + 2.) 
      Sjöorre 2 ex i par Stationär (De låg och dök tillsammans med 

ejdrar på Lillelandsrevet.) 
      Knipa 3 ex Stationär (2 hanar + 1 hona.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 2 ex str S (Troligen i sommardräkt, passerade 

tillsammans V om ön 08:00.) 
      Ob. små-/storlom 6 ex str S (En flock på lite höjd V om ön strax 

efter 08:00.) 
      Havssula 10 ad str S (Ca 10 ex.) 
      Storskarv 25 ex Stationär (Ca 25 ex.) 
      Toppskarv 4 ex Stationär (En ad med tofs och 3 2K-fåglar, stod 

vid ett tillfälle på Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 100 ex Stationär (Minst 100 ex, tillbringade en stor 

del av dagen på Klockfotsrevet.) 
      Roskarl 1 ex Rast (Samma ex i vinterdräkt som tidigare dagar 

sågs vid 13:30-tiden på en sten i Kausan.) 
      Skrattmås 1 ad str S 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Rast (Den kom flygande på kvällen vid 18:15-

tiden och slog till på en sten vid Västudden. Första obsen på 
Nidingen i år.) 

      Sillgrissla 1 ex str S (I vinterdräkt, passerade V m ön 08:10.) 
      Ob. sillgrissla/tordmule 3 ex str S 
      Tordmule 1 ex Rast (Den kom flygande och slog till S om 

Klockfotsrevet.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Sånglärka 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
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      Skärpiplärka - ex Stationär (Två honor ringmärktes, en 2K och 
en 3K+.) 

      Sädesärla 1 ex Str (Den hördes förbiflygande tidigt under 
morgonen.) 

      Gärdsmyg 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 3 ringmärktes.) 
      Järnsparv 2 ex Rast (Minst 2 ex varav en ringmärktes och en 

egen kontroll.) 
      Rödhake 25 ex Rast (Minst 25 ex varav 20 ringmärktes.) 
      Koltrast 2 ex Rast (Minst 2 ex varav en ringmärktes och en egen 

kontroll.) 
      Gransångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Brandkronad kungsfågel 1 2K hane Märkt (Den igår ringmärkta 

fågeln var kvar även idag och kontrollerades i nät senast vid 
11:30-tiden.) 

      Blåmes 1 ex Stationär (1-2 ex.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 4 ex Rast (Minst 4 ex varav ett par som visiterade en holk 

på ringmärkarbodens motsatta gavel. Hanen i nämnda par hördes 
även sjunga.) 

      Bofink 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 3 ringmärktes.) 
      Grönfink 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Grönsiska 1 ex Förbifl. (Den flög västerut över fyrområdet.) 
      Hämpling 1 hane Rast (Den satt en stund i vresrosen på 

Västudden under morgonen.) 
      Snösparv 2 2K Märkt (Båda burfångades och kontrollerades, en 

hane och en hona.) 
      Gulsparv 1 3K+ hona Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsparv 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 1 2K ringmärktes.) 
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TISDAG 25 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Peder Kinberg, Per Arne Lindgren, 
Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 25 MARS 2014 
 
VÄDER 
I gryningen molnfritt. Lätt rimfrost på några mindre gräsytor den 
första morgontimman. Sikten var mycket god. Från 11-tiden mulnade 
det successivt och under eftermiddagen var molntäcket heltäckande. 
Vid 20-tiden började det regna en del.  
01:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +4,0C, vattenstånd -1 cm, 
1013,4 hPa 
04:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +2,9C, vattenstånd -8 cm, 
1013,8 hPa 
07:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +2,8C, vattenstånd -15 
cm, 1014,6 hPa 
10:00: Medelvind NNO 5 m/s, byvind 6 m/s, +5,4C, vattenstånd -14 
cm, 1014,9 hPa 
13:00: Medelvind NO 10 m/s, byvind 12 m/s, +7,9C, vattenstånd +1 
cm, 1014,2 hPa 
16:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 11 m/s, +7,3C, vattenstånd +2 cm, 
1014,0 hPa 
19:00: Medelvind N 10 m/s, byvind 13 m/s, +6,7C, vattenstånd -7 cm, 
1014,5 hPa 
22:00: Medelvind N 15 m/s, byvind 21 m/s, +5,1C, vattenstånd -21 
cm, 1012,1 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:03 och ner 18:35. 
 
PERSONAL 
Eva Åkesson, Per Arne Lindgren, Peder Kinberg och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
27 nät från 05:15 till 13:15.  
40 burar i Kausan från 05:00 till 20:00.  
Fröfällan i Kausan från 05:30 till 19:30.  
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 7 ad födosökande V om ön under eftermiddagen. 
ROSKARL Samma ex i vinterdräkt som hittades redan den 22/3 sågs 
även idag i Kausan. 
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL Den i förrgår ringmärkta fågeln 
var kvar även idag och kontrollerades bl.a. i nät vid Strandoxeln 
senast vid 12-tiden. Den verkade mycket pigg trots att den fortfarande 
bara vägde 5,1 gram.  



SNÖSPARV Två sedan tidigare ringmärkta ex höll till på tångvallen i 
Kausan (2K hona och 2K hane). 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
36 ex av 13 arter. 
Större strandpipare 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 7, järnsparv 2, 
rödhake 15, koltrast 1, blåmes 1, talgoxe 1, trädkrypare 1, stare 1, 
bofink 1, grönfink 1 och sävsparv 3. 
Totalt denna månad 444 och hittills i år 444 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Strandstädning på öns östra del (1 tim). 
 
BESÖKARE 
2 personer, som kom med helikopter, besökte ön under tiden 09:00-
10:45. Dessutom var Stefan iland under 4,5 timmar under 
eftermiddagen. Med fågelstationens 4 personer alltså totalt 7 personer 
på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Gårdagens helikopterförare Jan Fredriksson återkom även idag, men 
nu med sin far, vilken fick resan som 75-årspresent. Turen igår var 
endast en rekognosceringstur inför dagens besök. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 2K+ hane Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 7 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 15 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ad hane Märkt (Fortfarande är denna hane H8405 
ensampå ön.) 

      Grågås 3 ex Stationär (1 + 2.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
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      Gravand 7 ex Stationär (3 par + 1 hane.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 2 ex Förbifl. (1 hane mot S och 1 hona mot N.) 
      Småskrake 25 ex Stationär (Minst 25 ex.) 
      Havssula 7 ex Förbifl. (De födosökte V om ön under 

eftermiddagen.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär (1 ad med tofs och minst 3 2K-fåglar, 

stod på Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (En hane burfångades i 

Kausan, ringmärktes och försågs med färgringarna Lb/Lb. 
Dessutom en egen kontroll av en färgringmärkt hona med LB/Or.) 

      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Ca 200 ex stod bl.a. på 
Hamnudden.) 

      Roskarl 1 ex Rast (Samma ex i vinterdräkt som hittades redan den 
22/3 sågs även idag i Kausan.) 

      Skrattmås 1 ad Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast (Den stöttes vid Kruthuset under morgonen.) 
      Sånglärka 10 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En 2K-fågel ringmärktes.) 
      Sädesärla 1 ex Rast (Den satt en stund på taket intill nya fyren, 

men drog strax vidare österut.) 
      Gärdsmyg 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 7 nymärktes och 2 

kontrollerades.) 
      Järnsparv 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 25 ex Rast (Ca 25 ex varav 15 nymärktes 4 

kontrollerades.) 
      Koltrast 2 ex Rast (Minst 2 ex varav 1 2K hona ringmärktes.) 
      Kungsfågel 1 2K hona Märkt 
      Brandkronad kungsfågel 1 2K hane Märkt (Den i förrgår 

ringmärkta fågeln var kvar även idag och kontrollerades bl.a. i 
nät 13D bakom Fotogenboden senast vid 12-tiden. Den verkade 
mycket pigg trots att den fortfarande bara vägde 5,1 gram.) 

      Blåmes 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Talgoxe 1 3K+ hane Rast (Ringmärktes.) 
      Trädkrypare 1 2K+ Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex i par Stationär 
      Stare 2 ex i par Rast (Honan i paret ringmärktes som 2K.) 
      Bofink 50 ex Rast (Ca 50 ex rastande/sträckande varav 1 2K hane 

ringmärktes.) 
      Grönfink 1 3K+ hona Rast (Ringmärktes.) 
      Hämpling 1 ex Str (Den passerade över fyrområdet under 
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morgonen.) 
      Snösparv 2 2K Märkt (De sedan tidigare ringmärkta 2K-fåglarna 

höll till på tångvallen i Kausan (hane + hona).) 
      Sävsparv 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 3 ringmärktes.) 
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ONSDAG 26 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Peder Kinberg, Per Arne Lindgren, 
Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 26 MARS 2014 
 
VÄDER 
Från gryningen växlande molnighet och från 10-tiden helmulet. 
Mycket god sikt. 
01:00: Medelvind NNO 14 m/s, byvind 19 m/s, +4,4C, vattenstånd -3 
cm, 1011,2 hPa 
04:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 13 m/s, +3,7C, vattenstånd -7 
cm, 1012,9 hPa 
07:00: Medelvind ONO 16 m/s, byvind 20 m/s, +4,3C, vattenstånd -
19 cm, 1016,5 hPa 
10:00: Medelvind O 11 m/s, byvind 15 m/s, +5,1C, vattenstånd -20 
cm, 1021,2 hPa 
13:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 10 m/s, +6,4C, vattenstånd +18 
cm, 1023,1 hPa 
16:00: Medelvind SSO 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,3C, vattenstånd +21 
cm, 1024,0 hPa 
19:00: Medelvind NO 1 m/s, byvind 2 m/s, +6,1C, vattenstånd -34 
cm, 1025,5 hPa 
22:00: Medelvind ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +5,0C, vattenstånd -38 
cm, 1026,8 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:00 och ner 18:37. 
 
PERSONAL 
Eva Åkesson, Per Arne Lindgren, Peder Kinberg och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
20 nät från 13:30 till 16:15.  
40 burar i Kausan från 05:00 till 20:00.  
Fröfällan i Kausan från 05:30 till 19:30.  
 
OBSERVATIONER 
KNÖLSVAN Den ensamma hanen H8405 fick idag sällskap på ön av 
ett par, där honan var ringmärkt på vänster fot. Detta par anlände 
tidigt till Ostudden och simmade under fm till Västudden, där 
Kausans revirhävdande hane körde iväg dem från Nidingen. 
TOPPSKARV 6 ex stod på Klockfotsrevet varav 1 ad med tofs och 5 
2K-fåglar. En av ungfåglarna bar en orange färgring på vänster ben av 
samma typ som sågs under hösten på Nidingen. 
SKÄRSNÄPPA Ca 210 ex som bl.a. stod ute på Klockfotsrevet. En 
färgringmärkt snäppa på nordstranden hade en udda kombination: 



Höger ben Li/led/Sv/Me och vänster ben Rö/Lg. 
RÖDBENA 1 ex rastade i Kausan i gryningen. Efter burfångst och 
ringmärkning försvann den troligen från ön. Andra obsen i år på 
Nidingen, första obsen gjordes den 21/3. 
ROSKARL Samma ex i vinterdräkt som hittades redan den 22/3 sågs 
även idag i Kausan. 
KENTSK TÄRNA 1 ex flög ett par varv utanför Kausan vid 17:45-
tiden. 
RÖDVINGETRAST 1 ex höll till i trädgårdsfållan under 
eftermiddagen.  
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL Den ringmärkta fågeln från den 
23/3 var kvar även idag och kontrollerades senast vid 16-tiden. Den 
hade gått upp i vikt från 5,1 till 5,6 gram.  
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
4 ex av 2 arter. 
Större strandpipare 1, rödbena 1 och gärdsmyg 2. 
Totalt denna månad 448 och hittills i år 448 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Idag besöktes ön endast av fågelstationens 4 personer. 
 
ÖVRIGT 
Det var kallt och blåsigt under morgon och förmiddag (tidvis upp till 
16 m/s i medelvind), så ingen nätfångst kunde bedrivas förrän på 
eftermiddagen då vinden mojnade rejält. Vadarburarna gav i alla fall 
en rödbena, som troligen aldrig fångats så tidigt på Nidingen. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär (Den ensamma hanen H8405 fick idag 
sällskap på ön av ett par, där honan var ringmärkt på vänster fot. 
Detta par hade anlänt till Ostudden och simmade under fm till 
Västudden, där Kausans revirhävdade körde iväg dem från 
Nidingen.) 

      Grågås 3 ex Stationär (1 + 2) 
      Kanadagås 5 ex Stationär (2 par + 1 ex.) 
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      Gravand 10 ex Stationär (5 par varav 3 par bråkade med 
varandra på Västudden samtidigt som 2 par födosökte i Kausan.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Knipa 1 hane Stationär 
      Småskrake 25 ex Stationär (Ca 25 ex.) 
      Storskarv 20 ex Stationär (20-25 ex.) 
      Toppskarv 6 ex Stationär (6 ex stod på Klockfotsrevet varav 1 ad 

med tofs och 5 2K-fåglar. En av ungfåglarna bar en orange 
färgring på vänster ben av samma typ som sågs under hösten på 
Nidingen.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare 20 ex Stationär (Ca 20 ex. Två burfångades i 

Kausan, den ena var en hane som nymärktes och den andra var en 
under 2013 färgringmärkt hona.) 

      Skärsnäppa 210 ex Stationär (Ca 210 ex som bl.a. stod ute på 
Klockfotsrevet. En färgringmärkt snäppa på nordstranden hade en 
udda kombination: Höger ben Li/led/Sv/Me och vänster ben 
Rö/Lg.) 

      Rödbena 1 3K+ Rast (Troligen en hane, burfångades i Kausan 
tidigt under morgonen och ringmärktes. Den sågs eller hördes ej 
efter 10:00.) 

      Roskarl 1 ex Rast (1 ex flög ett par varv utanför Kausan vid 
17:45-tiden.) 

      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Sånglärka 1 ex Rast (Den stöttes på Ostudden.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gärdsmyg 15 ex Rast (Minst 5 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Rödhake 25 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Rödvingetrast 1 ex Rast 
      Kungsfågel 1 2K hona Märkt (Egen kontroll från i förrgår.) 
      Brandkronad kungsfågel 1 2K hane Märkt (Den ringmärkta 

fågeln från den 23/3 var kvar även idag och kontrollerades senast 
vid 16-tiden. Den hade gått upp i vikt från 5,1 till 5,6 gram.) 

      Blåmes 1 2K hona Märkt (Egen kontroll från igår.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Bofink 4 ex Rast (De flög upp ett par gånger från den stora 

vresrosbusken på Västudden.) 
      Snösparv 2 2K Märkt (Den ringmärkta hanen och dito honan var 

kvar i Kausan där de äter av utlagda solrosfrön. Honan 
kontrollerades idag och vägde 37,8 gram och har därvid gått upp 
9,9 gram sedan den ringmärktes den 12/3.) 
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Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Peder Kinberg, Per Arne Lindgren, 
Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 27 MARS 2014 
 
VÄDER 
Från gryningen molnfritt mot SV-NV men en molnbank närmade sig 
från NO-SO. Mycket god sikt. Redan från 09:45 och fram till 15-
tiden kom en del lätta regnskurar, men resten av dagen var det 
uppehåll.  
01:00: Medelvind ONO 4 m/s, byvind 7 m/s, +3,4C, vattenstånd -29 
cm, 1027,2 hPa 
04:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +2,3C, vattenstånd -27 
cm, 1026,6 hPa 
07:00: Medelvind NNO 6 m/s, byvind 8 m/s, +3,1C, vattenstånd -36 
cm, 1026,2 hPa 
10:00: Medelvind NNO 7 m/s, byvind 8 m/s, +3,7C, vattenstånd -43 
cm, 1024,9 hPa 
13:00: Medelvind NNO 5 m/s, byvind 6 m/s, +4,9C, vattenstånd -35 
cm, 1023,6 hPa 
16:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 4 m/s, +6,0C, vattenstånd ca -30 
cm, 1022,6 hPa 
19:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +6,8C, vattenstånd -24 
cm, 1022,7 hPa 
22:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 8 m/s, +6,8C, vattenstånd -36 
cm, 1022,7 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:58 och ner 18:39. 
 
PERSONAL 
Eva Åkesson, Per Arne Lindgren, Peder Kinberg och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
22 nät från 07:15 till 09:45. 
40 burar i Kausan från 05:00 till 20:00.  
Fröfällan i Kausan från 05:15 till 19:15.  
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV Minst 7 ex varav en som var ringmärkt på höger fot 
med en metallring och inget på höger ben. Samtliga stod vid ett 
tillfälle på Klockfotsrevet. 
ROSKARL Samma ex i vinterdräkt, som hittades redan den 22/3, 
sågs på Hamnudden med skärsnäppor. 
KENTSK TÄRNA 1 ex flög österut längs nordstranden under 
eftermiddagen. 



BJÖRKTRAST 1 ex sågs bl.a. i trädgårdsfållan under morgonen.  
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL Den ringmärkta fågeln från den 
23/3 var kvar även idag och nätfångades under morgonen. 
Fortfarande mycket pigg trots en vikt på endast 4,9 gram. 
DOMHERRE 1 2K hona fångades i nät 5E och ringmärktes vid 06-
tiden. 
 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
27 ex av 9 arter. 
Skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 13, rödhake 6, bofink 2, 
grönfink 1, domherre 1, gulsparv 1 och sävsparv 1. 
Totalt denna månad 475 och hittills i år 475 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Stefan var ute med ett sällskap på 5 personer från bl.a. 
Fastighetsverket under tiden 11:00-13:00. Med fågelstationens 
personal besöktes alltså ön av totalt 10 personer.  
 
ÖVRIGT 
Anders Eydal, Johan Ödman och ytterligare en person från 
Fastighetsverket inspekterade de nyrenoverade rummen i Stora 
förrådet och Fotogenboden och diskuterade med Stefan Pettersson om 
framtida utnyttjande av dessa byggnader. Vidare inspekterades de 
gamla fyrarna inför tillbakaplaceringen av lanterninerna, vilket 
utlovades vara klart före påskhelgen. Två personer från en firma var 
med ut för att lägga anbud på ett målerijobb som skall göras i de 
gamla fyrarna. Det snackades även om att byta ut fönster på det stora 
gula huset, där fågelstationen har sin lägenhet, och dessutom 
behövliga fönsterjobb på fyrarna, men det blir troligen inte aktuellt 
förrän efter 15 augusti.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 13 ex Ringm 
      Rödhake 6 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Domherre 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ad hane Stationär (Den höll under dagen till i sitt 
revir i Kausan.) 

      Grågås 2 ex Stationär 
      Kanadagås 5 ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Knipa 6 ex Stationär (2 hanar + honor.) 
      Småskrake 50 ex Stationär (Ca 50 ex, grovt uppskattat.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 7 2K Stationär (Minst 7 ex varav en som var 

ringmärkt på höger fot med en metallring och inget på höger ben. 
Samtliga stod vid ett tillfälle på Klockfotsrevet.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Ca 200 ex, grovt uppskattat.) 
      Roskarl 1 ex Rast (Vid ett tillfälle ingick den i skärsnäppeflocken, 

när den stod ytterst på Hamuuden.) 
      Skrattmås 2 ad Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär (Den flög österut längs nordstranden 

under eftermiddagen) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast (Den satt en stund vid 10-tiden på Ostuddens 

östligaste sten.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (1 ex ringmärktes.) 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Ca 20 ex varav 13 ringmärktes.) 
      Rödhake 25 ex Rast (Minst 10 ex varav 6 ringmärktes.) 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Björktrast 1 ex Rast (Den höll bl.a. till i trädgårdsfållan under 

morgonen.) 
      Kungsfågel 1 2K hona Märkt (En egen kontroll från 24/3.) 
      Brandkronad kungsfågel 1 2K hane Märkt (Den kontrollerades 

för femte dagen i rad.) 
      Blåmes 1 2K hona Märkt (En egen kontroll från 25/3.) 
      Gråkråka 2 ex i par Stationär 
      Bofink 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 2 hanar ringmärktes.) 
      Grönfink 1 2K hona Rast 
      Domherre 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Snösparv 2 2K Märkt (De 2 snösparvarna (hane + hona) höll 

liksom tidigare till i Kausan.) 
      Gulsparv 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsparv 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
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FREDAG 28 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Eva Åkesson, Peder Kinberg, Per Arne Lindgren, 
Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 28 MARS 2014 
 
VÄDER 
Monfritt från gryningen och resten av dagen, dessutom ganska god 
sikt. En stor del av eftermiddagen låg havet spegelblankt så långt man 
kunde se i alla riktningar. 
01:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 7 m/s, +5,9C, vattenstånd -34 
cm, 1026,1 hPa 
04:00: Medelvind ONO 4 m/s, byvind 5 m/s, +5,2C, vattenstånd -19 
cm, 1026,8 hPa 
07:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +4,2C, vattenstånd -28 
cm, 1027,6 hPa 
10:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 8 m/s, +7,0C, vattenstånd -39 
cm, 1028,4 hPa 
13:00: Medelvind N 1 m/s, byvind 2 m/s, +9,8C, vattenstånd -33 cm, 
1028,1 hPa 
16:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +8,7C, vattenstånd -20 
cm, 1027,1 hPa 
19:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 5 m/s, +9,0C, vattenstånd -22 
cm, 1027,6 hPa 
22:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 7 m/s, +7,9C, vattenstånd -27 
cm, 1028,8 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:55 och ner 18:41. 
 
PERSONAL 
Eva Åkesson, Per Arne Lindgren, Peder Kinberg och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
20 nät från 05:15 till 06:15 och 27 nät från 06:15 till 11:15. 
40 burar i Kausan från 05:00 till 20:30.  
Fröfällan i Kausan från 05:00 till 20:00. 
Tillbakaställande av de tobisgrissleholkar som kastats längre in på 
NV-stranden av stormvågorna i samband med stormen Sven 5-6/12 
2013. Totalt inspekterades samtliga 60 holkar och lagades där så 
behövdes.  
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS En flock på 10 ex sträckte mot SO 06:36 och 
tangerade därvid Västudden. 
TOPPSKARV Minst 7 ex varav två var ringmärkta, en med enbart 
metallring på höger fot och en med både metallring på höger och 



orange färgring på vänster ben. Alla stod samtidigt på Klockfotsrevets 
västligaste stenar under förmiddagen. 
KENTSK TÄRNA 1 ex flög österut längs nordstranden 09:25. 
SÄDESÄRLA Idag anlände en av öns häckande hanar som är 
färgringmärkt med skär/vit på vänster ben. Dessutom sågs en omärkt 
fågel på bl.a. Playan. 
TUMLARE 1 + 2 ex höll till mellan Nidingen och Malön. 
 
Detta är ett subjektivt urval av dagens intressanta observationer. 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
14 ex av 4 arter. 
Järnsparv 4, rödhake 6, kungsfågel 3 och bofink 1. 
Totalt denna månad 489 och hittills i år 489 nymärkningar. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Strandstädning (0,5 tim) 
 
BESÖKARE 
Idag endast fågelstationens personal på 4 personer. 
 
ÖVRIGT 
Två nässelfjärilar flög omkring vid lilla gula huset när solen gassade 
på som mest vid 13-tiden. En stor del av eftermiddagen blåste det 
nästan ingenting och havet låg spegelblankt, s.k. tumlarväder, vilket 
även visade sig stämma, då vi såg några tumlare N-NO om ön. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Järnsparv 4 ex Ringm 
      Rödhake 6 ex Ringm 
      Kungsfågel 3 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex Stationär (Den var ensam på ön idag och simmade 
runt hela ön.) 

      Grågås 3 ex Stationär (1 + 2, sågs flygande vid ön.) 
      Vitkindad gås 10 ex str SO (En flock på 10 ex sträckte mot SO 

06:36 och tangerade därvid Västudden.) 
      Kanadagås 5 ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Knipa 4 ex i par Stationär (2 par vid öns sydsida.) 
      Småskrake - ex Stationär 
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      Smålom 1 ex str S (Den passerade utanför Västudden vid 17-
tiden.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 7 ex Stationär (Minst 7 ex varav två var ringmärkta, 

en med enbart metallring på höger fot och en med metallring på 
höger och orange färgring på vänster ben. Alla stod samtidigt på 
Klockfotsrevets västligaste stenar under förmiddagen.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 170 ex Stationär (Ca 170 ex, stod bl.a. på 

Hamnudden.) 
      Skrattmås 2 ad Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär (Den flög österut längs nordstranden 

09:25.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Sånglärka 1 ex Rast (Den rastade på Ostudden.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (6 egna kontroller varav 4 fick 

färgringskombinationer.) 
      Sädesärla 2 ex Stationär (Idag anlände en av öns häckande hanar 

som är färgringmärkt med skär/vit på vänster ben. Dessutom sågs 
en omärkt fågel.) 

      Gärdsmyg 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Järnsparv 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 4 ringmärktes.) 
      Rödhake 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 6 ringmärktes.) 
      Koltrast 1 2K hona Märkt (En egen kontroll.) 
      Kungsfågel 5 ex Märkt (Minst 5 ex varav 3 ringmärktes och en 

kontrollerades.) 
      Gråkråka 4 ex Stationär 
      Bofink 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Grönfink 3 ex Rast 
      Snösparv 2 2K Märkt (Hane + hona, kvar i Kausan.) 
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LÖRDAG 29 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Eva Åkesson, Göran Andersson, 
Peder Kinberg, Per Arne Lindgren, Uno Unger 

 

 Temperatur:    +8 C°  Vind:    svag vind (1-3 m/s) 
Molnighet:    Klart (0/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - lördag 29 mars 2014 
 
 
VÄDER 
Gryningen bjöd på en fin soluppgång med helt molnfri himmel och 
mycket god sikt.  
Dagen fortsatte i gult (sol) och blått (hav och himmel), tidvis sjöbris 
och kraftigt  
värmedaller. Under e.m. bättre sikt och större blankvattenytor. 
Maxtemperaturen +8,5 grader C, nåddes klockan 14. 
 
01:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, +6,7C, vattenstånd -25 cm, 
1029,8 hPa 
04:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, +4,8C, vattenstånd -20 cm, 
1029,8 hPa 
07:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 7 m/s, +4,3C, vattenstånd -23 
cm, 1029,1 hPa 
10:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 4 m/s, +7,1C, vattenstånd -31 
cm, 1028,7 hPa 
13:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 4 m/s, +8,2C, vattenstånd -33 
cm, 1027 hPa 
16:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +7,3C, vattenstånd -31 cm, 
1026 hPa 
19:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,6C, vattenstånd -28 cm, 
1025 hPa 
22:00: Medelvind vxl 2 m/s, byvind 4 m/s, +5,8C, vattenstånd -34 
cm, 1025 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:55 och ner 18:41 
 
 
PERSONAL 
Eva Åkesson, Peder Kinberg och Uno Unger avlöstes vid lunchtid av 
Göran Andersson  
och Dennis Kraft. Per Arne Lindgren, från föregående arbetslag, 
stannar en vecka till. 
 
 



VERKSAMHET 
20 nät från 05:15 till 13:45. 
40 burar i Kausan från 05:00 till 20:00.  
Fröfällan i Kausan från 05:15 till 20:00. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
TOPPSKARV - minst åtta 2K-fåglar stod samtidigt på 
Klockfotsrevets västligaste  
stenar under morgonen. 
 
PILGRIMSFALK - en adult fågel, troligen en hona, satt under drygt 
20 minuter  
fram till 08:00 på en stubbe väster om Prästens grav. 
 
ROSKARL - den stod längst ut på Hamnudden tillsammans med 
skärsnäppor under  
morgonen. Uppenbarligen samma ex i vinterdräkt, som setts även 
tidigare i veckan. 
 
Detta var ett subjektivt urval av dagens intressanta observationer.  
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
TUMLARE - en individ under tumlande, ostlig kurs sågs klockan 
10:20 mellan  
Nidingen och Malön. Klockan 15:55 rörde sig två tumlare, i ett 
lugnvattenstråk  
strax norr om Nidingen, sakta österut i konstant ytläge under ett par 
minuter.  
Klockan 18:10-18:15 färdades fem tumlare mot SV norr om ön. 
Det var tre större individer helt nära vilande i ytläge innan de fortsatte 
samt  
en upp mot Svartskär och en inåt Malön. 
Tack vare bl.a. lugnvattenytorna kunde de minst åtta tumlarna ses 
riktigt bra! 
 
 
RINGMÄRKNING 
21 ex av 6 arter: 
gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 10, kungsfågel 6, bofink 1 och 
sävsparv 1. 
Totalt denna månad 510 och hittills i år 510 nymärkningar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Städning och tömning av gästtoan (0,5 tim). 
 



 
BESÖKARE 
Idag, i detta sagolika vårväder, vistades tolv personer på ön i och med 
att även  
en gästande båt med tre i besättningen tog i land vid 13:30-tiden för 
lunch. 
 
 
ÖVRIGT 
Lasse Hellberg skötte dagens transport, med vilken även fotografen 
och skribenten  
Kjell Holmner från tidskriften Praktiskt båtägande samt 
Kungsbackabon Göran Persson  
medföljde, för att uppleva och dokumentera ön klockan 10:45-13:15. 
Lasse hade även med sig hyllor, som ska sättas upp i 
ringmärkarlabbet. 
Minst åtta tumlare har setts i dag. Om det hade spanats intensivt norr 
och nordost  
om Nidingen i blankvattenstråken, skulle vi ha sett betydligt flera av 
dessa spännande 
marina djur! 
 
 
VID DATORN  
Uno Unger och Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 10 ex Ringm 
      Kungsfågel 6 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär (Ett par plus en ensam individ.) 
      Grågås 1 ex Stationär 
      Kanadagås 5 ex Stationär (Två par plus en ensam individ.) 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Ejder - ex Stationär 
      Knipa 2 ex i par Stationär (Ostudden) 
      Knipa 1 hane Rast (Västudden) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 8 2K Stationär (Minst åtta 2K-fåglar stod samtidigt på 

Klockfotsrevets västligaste stenar under morgonen.) 
      Pilgrimsfalk 1 ad Rast (En adult fågel, troligen en hona, satt 

under drygt 20 minuter fram till 08:00 på en stubbe väster om 
Prästens grav.) 
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      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 210 ex Stationär (Ca 210 ex höll omväxlande till på 

Hamnudden och Klockfotsrevet.) 
      Roskarl 1 2K+ Stationär (Den stod längst ut på Hamnudden 

tillsammans med skärsnäppor under morgonen. Uppenbarligen 
samma ex i vinterdräkt som setts även tidigare i veckan.) 

      Skrattmås 1 3K+ Stationär 
      Skrattmås 2 2K+ Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Sånglärka 1 ex Rast (Ostudden) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 2 ex Stationär 
      Gärdsmyg 4 ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake 20 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast (Ett ex sågs mellan Kruthuset och 

Fotogenboden på e.m.) 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Kungsfågel 10 ex Rast 
      Brandkronad kungsfågel 1 2K hane Stationär (Kontroll av den 

tidigare märkta individen. Nu 4,8 gram men pigg.) 
      Råka 5 ex Str (En 2K-fågel sträckte mot SO efter ett par varv över 

Kausan 07:03. Dessutom 4 ex sträckande mot O senare på 
förmiddagen.Ny årsart.) 

      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Steglits 2 ex str O 
      Gråsiska 1 ex Str 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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SÖNDAG 30 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Göran Andersson, Per Arne 
Lindgren 

 

 Temperatur:    +8 C°  Vind:    svag vind (1-3 m/s) 
Molnighet:    Klart (0/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - söndag 30 mars 2014 
 
VÄDER 
Sommartid infördes klockan 02, som direkt blev 03.  
Stjärnklar natt med mycket god sikt och vind som avtog och vred från 
N till SO.  
Under någon timme var förmiddagshimlen lätt överskyad, men innan 
lunch dominerade åter solen. 
Maxtemperatur +9,0 grader noterades klockan 15. Framåt kvällen 
disigt, men ändå god sikt. 
 
01:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 3 m/s, +4,7C, vattenstånd -37 cm, 
1024 hPa 
05:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 3 m/s, +3,9C, vattenstånd -34 cm, 
1023 hPa, n. klart 
08:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 3 m/s, +4,9C, vattenstånd -20 
cm, 1022 hPa, mkt god sikt 
11:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 3 m/s, +6,2C, vattenstånd -26 
cm, 1021 hPa, överskyat 
14:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 3 m/s, +8,0C, vattenstånd -32 cm, 
1020 hPa, klart 
17:00: Medelvind V 2, byvind 4 m/s, +7,9C, vattenstånd -26 cm, 
1019 hPa, mkt god sikt 
20:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 4 m/s, +6,4C, vattenstånd -12 cm, 
1017 hPa 
23:00: Medelvind NNV 2 m/s, byvind 4 m/s, +5,7C, vattenstånd -14 
cm, 1017 hPa 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:49 och ner 19:46. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Dennis Kraft och Per Arne Lindgren. 
 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 06:00-10:30, 27 nät 10:30-13:00, 9 nät 15:30-16:30 



och  
slutligen 2 nät 18:15-20:15. 
40 burar i Kausan klockan 06:00-20:30.  
Fröfällan i Kausan klockan 06:00-20:30. 
 
 
OBSERVATIONER 
 
TOPPSKARV - minst fem 2K-fåglar stod samtidigt på 
Klockfotsrevets västligaste  
stenar under morgonen. 
 
SKÄRSNÄPPA - cirka 200 stationära, mestadels på Hamnudden men 
även på  
Playan runt Lillbryggan. 
 
RÖDBENA - ett ex på ön i dag. Nidingens egna ska väl börja anlända 
nu? 
RINGDUVA - rastade tidigt på morgonen. 
 
DANSK TÄVLINGSDUVA - under morgonen besöktes Ostudden 
troligen av en  
PILGRIMSFALK, eftersom vitfågeln reagerade kraftigt. Sent på e.m. 
hittade  
Per Arne resterna av måltiden - en danskmärkt brevduva.  
 
SÄDESÄRLA - antalet ökar sakta. Minst fyra individer i fyrbyn 
under e.m. 
 
KAJA - ett ex med ruggluckor i vingen anlände vid lunchtid från 
väster och 
drog vidare in mot land efter fyra timmars rast på Norrstranden. 
 
 
Detta var ett subjektivt urval av dagens mer intressanta observationer. 
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
TUMLARE klockan 10:03 simmade två individer mot VSV. Klockan 
17:30 resp. 18:10 låg en tumlare i ytvattenläge norr om Nidingen en 
stund och tog sen ostlig kurs. Troligen två olika djur. 
KNUBBSÄL minst 29 individer på och runt Klockfotsrevets 
västligaste del. 
 
 
RINGMÄRKNING 
153 ex av 8 arter 
28 gärdsmyg, 5 järnsparv, 103 rödhake, 5 gransångare, 8 kungsfågel,  
1 bofink, 2 grönfink och 1 sävsparv. 



Totalt denna månad 663 och hittills i år 663 nymärkningar. 
 
 
KONTROLLER 
- större strandpipare en av öns egna med färgringar kontrollerades.  
Via ordinarie ringnummer konstaterade Dennis att strandpiparen hade  
förlorat en av färgringarna. Kombinationen kompletterades innan 
frisläppandet. 
 
- skärpiplärka två ringmärkta fjolårsungar, som återvänt till Nidingen,  
fick nu även färgringskombinationer av Dennis.  
En tredje skärpip, märkt ett tidigare år med färgringar och 
aluminiumring,  
kollades också. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Förutom personal besöktes Nidingen av tre personer summa sex 
besökare alltså. 
 
 
ÖVRIGT 
Per Bengtsson med kompanjon var här för att serva och sätta igång  
avsaltningsanläggningen i Stefans hus. Patrik, som brukar hjälpa den  
senare med snabba båttransporter till Nidingen, tog iland med sin  
långfärdskajak: - Det tog lite längre tid än vanligt, konstaterade han. 
 
 
VID DATORN  
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 28 ex Ringm 
      Järnsparv 5 ex Ringm 
      Rödhake 103 ex Ringm 
      Gransångare 5 ex Ringm 
      Kungsfågel 8 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 3 ex Stationär 
      Grågås 4 ex Rast 
      Grågås 2 ex Str 
      Kanadagås 4 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
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      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Knipa 2 ex i par Stationär (Utanför Västudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 2K Stationär (Minst fem 2K-fåglar stod samtidigt på 

Klockfotsrevets västligaste stenar under förmiddagen) 
      Gråhäger 1 ex Str (Ev var den på väg mot sydväst, men över 

Klockfotsgrundet tog den kurs mot SO och hallandskusten.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Minst 200 ex höll till på 

Hamnudden, ibland på Playan vid Lillbryggan.) 
      Rödbena 1 ex Rast (Den stod längst ut på Hamnudden 

tillsammans med skärsnäppor under morgonen. Uppenbarligen 
samma ex i vinterdräkt som setts även tidigare i veckan.) 

      Skrattmås 1 ex Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Tordmule 1 ex Str N 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Sånglärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 2 ex Permanent revir 
      Sädesärla 2 ex Rast (Omärkta) 
      Sädesärla 5 ex Str 
      Gärdsmyg 50 ex Rast 
      Järnsparv 20 ex Rast 
      Rödhake 200 ex Rast (Minst 200 på ön i dag.) 
      Gransångare 10 ex Rast 
      Kungsfågel 15 ex Rast 
      Kaja 1 ex Rast (Kom in vid lunchtid från väster. Fortsatte in mot 

land efter fyra timmar på Norrstranden.) 
      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Stare 6 ex Rast 
      Bofink 1 hane+2 hona Rast 
      Bergfink 1 ex Lockläte 
      Grönfink 2 hona Rast 
      Hämpling 1 ex Förbifl. 
      Sävsparv 1 ex Stationär 
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MÅNDAG 31 Mars 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Göran Andersson, Per Arne 
Lindgren 

 

 Temperatur:    +8 C°  Vind:    svag vind (1-3 m/s) 
Molnighet:    Klart (0/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - måndag 31 mars 2014 
 
 
VÄDER 
Stjärnklar natt och mycket god sikt.  
Under f.m. allt mer dis. Klart och soligt hela dagen och från 15-tiden 
hastigt mycket god sikt. 
Lägst temperatur +3,4 grader C och högst klockan 17 med +9,8 
grader C. 
 
02:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +5,4C, vattenstånd -18 
cm, 1017 hPa, klart 
05:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 5 m/s, +5,3C, vattenstånd -13 
cm, 1016 hPa, lätt dis 
08:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 2 m/s, +4,0C, vattenstånd +2 cm, 
1015 hPa, sikt 4-10 km 
11:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +6,6C, vattenstånd -10 
cm, 1015 hPa, mkt disigt 
14:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,6C, vattenstånd -19 cm, 
1014 hPa, mkt disigt 
17:00: Medelvind N 7, byvind 8 m/s, +9,8C, vattenstånd -12 cm, 
1013 hPa, mkt god sikt 
20:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,8C, vattenstånd -4 cm, 
1014 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:47 och ner 19:48. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Dennis Kraft och Per Arne Lindgren. 
 
 
VERKSAMHET 
22 nät klockan 05:45-10:15, 27 nät 10:15-15:45, 24 nät 15:45-19:15, 
17 nät 19:15-20:15 
40 burar i Kausan 06:00-20:00.  
Fröfällan i Kausan 06:00-20:00. 
 



 
OBSERVATIONER: 
 
STJÄRTAND - födosökte längs Playans strand, halvvägs utåt 
Ostudden. 
ALFÅGEL - strax utanför Nordstranden i höjd med Rissastenen vid 
08-tiden. 
 
SJÖORRE ett adult par rastade strax utanför Nordstranden i höjd med 
Strandoxeln  
på morgonen. Ungefär samtidigt sträckte tio 2K-orrar söderut vid 
Klockfotsrevet. 
 
HAVSSULA en + tre + en (samtliga 5K+) mot söder klockan 16:10-
17:10 och  
två 5K+ mot väster klockan 16:15. 
 
TOPPSKARV - sju 2K-fåglar stod samtidigt på Klockfotsrevets 
västligaste stenar. 
 
SOTHÖNA - upptäcktes ca 500 m norr om Nidingen i blankvatten 
07:25-07:30,  
när den snabbt simmade mot tobisflocken utmed Nordstranden. 
 
SKÄRSNÄPPA - fortfarande omkring 200 i flocken, som vid födosök 
delas upp i mindre grupper. 
 
RÖDBENA - minst tre ex på ön redan i gryningen. Troligen sträckt in 
under natten. 
 
ROSKARL - sent på e.m. rastade ett ex på stenen utanför 
Lillbryggan. 
 
KENTSK TÄRNA - klockan 11:03 in mot Kausan. Tvärade över 
Västudden och fortsatte N. 
 
DUBBELTRAST - två individer rastade hela dagen på ön, men sågs 
bara morgon resp. sen e.m. 
 
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL - mycket skulkig vid 09:15-tiden 
i det låga slånbuskaget  
mellan Fotogenbodsnätet 13 D och Kruthusnätet 12 C. Troligen 
samma individ, som  
ringmärktes 23 mars och sågs i princip dagligen t.o.m. 29 mars. 
 
Ovanstående observationer är ett subjektivt urval av dagens mer 
intressanta.  
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner  
till höger i Svalanversionen av dagboken. 



 
TUMLARE - minst tolv individer siktades i dag. Bl.a. en flock på sex 
tumlare! 
KNUBBSÄL - 21 individer på och runt Klockfotsrevets västligaste 
del och minst  
sex fiskande strax norr om Nidingen. 
 
 
RINGMÄRKNING 
104 ex av 10 arter 
1 sädesärla, 7 gärdsmyg, 11 järnsparv, 64 rödhake, 1 björktrast, 1 
taltrast,  
5 gransångare, 4 kungsfågel, 9 bofink och 1 sävsparv. 
Totalt denna månad 767 och hittills i år 767 nymärkningar. 
 
 
EGNA KONTROLLER 
Två större strandpipare, en skärsnäppa och två skärpiplärkor. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Endast stationens personal knatade omkring på Nidingen i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
Vresrosnätet samt de två (nät 4A och 4B) vid Strandoxeln, togs bort 
inför  
fågelskyddstiden 1 april 15 juli, eftersom dessa nätplatser ligger inom  
fredat område. 
Varmvatten på det halvmoderna utedasset Gästtoaletten nere vid 
hamnen,  
är en realitet sådana här fina dagar. Det beror på att den svarta 
slangen  
med brunnsvatten till tvättstället, delvis ligger åtkomlig för solens 
gassande strålar! 
 
 
VID DATORN  
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 7 ex Ringm 
      Järnsparv 11 ex Ringm 
      Rödhake 64 ex Ringm 
      Björktrast 1 ex Ringm 
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      Taltrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 5 ex Ringm 
      Kungsfågel 4 ex Ringm 
      Bofink 9 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 1 ex Rast 
      Kanadagås 6 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand 1 ad hona Bobesök? (Upprepade besök in under 

Strandoxeln.) 
      Stjärtand 2 ex i par Rast (Födosökte längs Playans strand, 

halvvägs utåt Ostudden.) 
      Ejder 115 ex Str (40+40 söderut utanför Västudden, 35 mot norr 

innanför Nidingen.) 
      Alfågel 1 hona Rast (Strax utanför Nordstranden i höjd med 

Rissastenen vid 08-tiden.) 
      Sjöorre 2 3K+ i par Rast (Strax utanför Nordstranden i höjd med 

Strandoxeln.) 
      Sjöorre 10 2K str S (Klockan 07:10.) 
      Knipa 2 ex i par Stationär (Strax utanför Västudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskrake 2 ex i par str S (Tvärade över ön vid SMHI:s 

väderstation.) 
      Havssula 5 5K+ str S (Klockan 16:10-17:10 . En + tre + en.) 
      Havssula 2 5K+ str V (Klockan 16:15) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 7 2K Stationär (Klockfotsrevet) 
      Gråhäger 1 ex Rast (Orsakade panik bland mås och trut, först på 

Ostudden, senare vid Nordstranden i höjd med Fotogenboden.) 
      Sothöna 1 ex Rast (Upptäcktes ca 500 m norr om Nidingen i 

blankvatten kl 07:25-07:30, när den snabbt simmade mot 
tobisflocken utmed Nordstranden.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär 
      Rödbena 3 ex Rast (Minst tre ex på ön i dag. I gryningen tre i 

Kausan och Hamnen, på e.m. endast ett ex på Hamnudden.) 
      Roskarl 1 ex Rast (På stenen utanför Lillbryggan) 
      Skrattmås 3 3K+ Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Str N (Klockan 11:03 ropande in mot Kausan. 

Tvärade över Västudden och fortsatte norrut.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Sånglärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
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      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 20 ex Rast 
      Järnsparv 25 ex Rast 
      Rödhake 100 ex Rast 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Taltrast 2 ex Rast 
      Dubbeltrast 2 ex Rast (Sågs på morgonen och sent på e.m. 

Troligen var de på ön hela dagen.) 
      Gransångare 10 ex Rast 
      Kungsfågel 10 ex Rast 
      Brandkronad kungsfågel 1 ex Stationär (Mycket skulkig vid 

09:15-tiden i det låga slånbuskaget mellan Fotogenbodsnätet 13 D 
och Kruthusnätet 12 C. Troligen ind. som ringm. 23.3.) 

      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 11 ex Rast (Två flockar, 5+6, rastade tillfälligt.) 
      Bofink 20 ex Rast 
      Hämpling 1 hane Rast 
      Gulsparv 1 honfärgad Rast 
      Sävsparv 1 hona Stationär 
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TISDAG 1 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Per Arne Lindgren, Dennis 
Kraft 

 

 Temperatur:    +7 C°  Vind:    svag vind (1-3 m/s) 
Molnighet:    Nästan klart (1-2/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - tisdag 1 april 2014 
 
VÄDER 
Stjärnklar natt med en del höga, tunna moln. Ganska mycket 
överskyat i gryningen  
men under morgonen allt mer blå himmel. Framåt e.m. en hel del 
moln, som drev  
ut över havet i samband med en svag front, men de upplöstes 
småningom.  
Samtidigt slog vinden om från väster. 
 
 
02:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 7 m/s, +4,7C, vattenstånd -16 cm, 
1017 hPa, mkt god sikt 
05:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 5 m/s, +3,8C, vattenstånd -10 
cm, halvt överskyat 
08:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 3 m/s, +3,1C, vattenstånd -3 cm, 
1018 hPa, god sikt 
11:00: Medelvind SO 1 m/s, byvind 3 m/s, +5,4C, vattenstånd -12 
cm, 1019 hPa, värmedaller 
14:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,7C, vattenstånd -18 
cm, 1014, halvklart 
17:00: Medelvind V 4, byvind 6 m/s, +7,0C, vattenstånd -14 cm, 
1017 hPa, mkt god sikt 
20:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +6,5C, vattenstånd -10 
cm, halvklart 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:44 och ner 19:50. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Dennis Kraft och Per Arne Lindgren. 
 
 
VERKSAMHET 
22 nät klockan 05:45-08:45, 24 nät 08:45-11:45. 
40 burar i Kausan klockan 05:00-20:00.  
Fröfällan i Kausan klockan 09:00-20:00. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
SJÖORRE - 35 ex sträckande S i flockar på 2-9 ind. 



 
SMÅLOM - en mot öster längs Nordstranden samt en tillsammans 
med en storlom mot S. 
 
STORLOM - ett ex i sommardräkt sträckte söderut tillsammans med 
en smålom. 
 
OB. LOM - stor mörkhalsad och mörkhuvad lom sträckte söderut. 
Islomskandidat. Se även 
2.4 och 3.4! 
 
HAVSSULA - en trio 5K+ sträckte SV klockan 07:55 medan två 
fiskade långt öster om Nidingen. 
 
TOPPSKARV - två adulta fåglar stod samtidigt på Klockfotsrevets 
västligaste stenar under  
morgonen och senare sågs de fiska strax norr om Västudden. Även tre 
2K-toppar på revet. 
 
SKÄRSNÄPPA - fortfarande omkring 200 i flocken. 
 
ROSKARL - födosökte på Hamnudden. 
 
JORDUGGLA - klockan 16:20-16:30 sträckte ett ex mot SV påhejad 
av vitfåglar  
kanske den hade blivit bortjagad från dagplats på ön av mås och trut 
och nu  
utvandrade västerut som en god mosehornugle? 
 
DUBBELTRAST - ett ex sågs tillfälligt. 
 
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL - kontrollerades från nät 6E vid 
Fotogenboden.  
Verkade pigg, men viktmässigt oförändrat 4,8 gram.  
Ringmärkt som 2K hanne 23 mars. 
 
KAJA - klockan 10:15 sträckte ca 40 + 4 mot NO, efter att tagit ett 
varv över  
de gamla dubbelfyrarna. 
 
 
Ovanstående observationer är ett subjektivt urval av dagens mer 
intressanta. Fullständig rapportering finns via den blå länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
TUMLARE fyra djur, varav en yngre individ fjolårskalv? sågs i dag. 
 
KNUBBSÄL 34 individer på och runt Klockfotsrevets västligaste del 
och dessutom  
flera fiskande.  
Söder om Playan, väster om Havrastenen, jagades en guding länge av 
en säl. Ejdern  
kunde inte flyga men sprang undan och tog sig småningom upp på 
stenen. 



 
 
RINGMÄRKNING 
24 ex av 6 arter 
1 rödbena, 1 gärdsmyg, 5 järnsparv, 15 rödhake, 1 taltrast och 1 
sävsparv. 
Totalt denna månad 24 och hittills i år 791 nymärkningar. 
 
 
EGNA KONTROLLER 
Den brandkronade kungsfågeln (märkt 23.3) samt en 2K skärpiplärka,  
som nu även fick en färgringskombination av Dennis. 
 
 
BESÖKARE 
Fågelstationens personaltrio, en ensam person i motorbåt samt Annica 
och Stefan  
var de enda på ön i dag summa sex besökare. 
 
 
ÖVRIGT 
* Dennis har lagt in den senaste tidens nymärkningar på Fagel 2. 
* Någon gång mellan klockan 15 och 16 slutade telefon- och 
väderlänken från  
fågelstationen resp. SMHI:s väderstation att fungera. 
* Annica och Stefan här under e.m. för att städa östra fyren och 
gästrummen  
inför ett kortare gruppbesök nu på torsdag samt ett större sällskap, 
som ska  
vara på Nidingen inkommande helg. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödbena 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 5 ex Ringm 
      Rödhake 15 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ad hane Stationär 
      Grågås 2 ex str O (Anlände från väster och fällde småningom vid 

Ostudden.) 
      Kanadagås 4 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 35 ex str S (35 ex sträckande S i flockar på 2-9 ind.) 
      Knipa 2 ex i par Stationär (Utanför Kausan och Västudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 1 ex str O 
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      Smålom 2 ex str S 
      Storlom 1 3K+ str S (Sommardräkt. Tillsammans med en smålom 

i vinterdräkt.) 
      Havssula 3 5K+ str S 
      Havssula 2 5K+ Födosökande 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ad Stationär (Två adulta fåglar stod samtidigt på 

Klockfotsrevets västligaste stenar under morgonen och senare 
sågs de fiska strax norr om Västudden. Även tre 2K-toppar på 
revet.) 

      Toppskarv 3 2K Stationär (Klockfotsrevets västligaste del.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Minst 200.) 
      Rödbena 1 ex Rast (Hade gått in i en av Kausans vadarburar i 

gryningen. Under dagen ett ex på Playan.) 
      Roskarl 1 ex Rast (Hamnudden.) 
      Skrattmås 4 3K+ Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Förbifl. (Västudden under dagen och sedan 

hörd sträckande efter solnedgången söder om Playan.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Jorduggla 1 ex str SV (Första ugglan för Nidingen denna vår. 

Klockan 16:20-16:30 sträckte ett ex mot SV påhejad av vitfåglar 
…) 

      Sånglärka 1 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 10 ex Rast 
      Järnsparv 10 ex Rast 
      Rödhake 40 ex Rast 
      Taltrast 2 ex Rast 
      Dubbeltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Kungsfågel 2 ex Rast 
      Brandkronad kungsfågel 1 2K hane Stationär (Återfångad i nät 

6E vid Fotogenboden på morgonen. Vikten oförändrad 4,8 gram. 
Kvar på ön sedan ringmärkningen 23 mars.) 

      Kaja 45 ex Str NO (Ca 40 ex + 4 eftersläntrare klockan 10:15 
mot NO rakt över fyrbyn.) 

      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Stare 4 ex Rast 
      Bofink 1 hane Stationär 
      Grönfink 1 ex Förbifl. 
      Hämpling 2 hane Rast (Strandoxeln.) 
      Gråsiska 1 ex Förbifl. 
      Sävsparv 1 hane Rast 

 

Ob. lom 1 3K+ str S 06:55  (Stor, mörkhalsad och mörkhuvad lom. 
Se även Nidingen 2 april och 3 april 2014!) 
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ONSDAG 2 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Per Arne Lindgren, Dennis 
Kraft 

 

 Temperatur:    +7 C°  Vind:    SO, måttlig vind (4-7 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - onsdag 2 april 2014 
(kraftigt red. utdrag ur stationens ordinarie dagbok) 
 
VÄDER 
Stjärnklar natt. Tillfälligt molnigt i gryningen, men morgonen och 
f.m. nästan klar  
och med mycket god sikt. Under e.m. mulnande och regn i väster. 
Därefter  
avtagande vindar. 
 
02:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 5 m/s, +4,9C, -19 cm, 1017 
hPa 
05:00: Medelvind ONO 2 m/s, byvind 5 m/s, +4,1C, -14 cm, halvklart 
08:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 10 m/s, +4,2C, -11 cm 
11:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 11 m/s, +5,7C, -12 cm 
14:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,2C, -15 cm, halvklart 
17:00: Medelvind SSO 8, byvind 10 m/s, +7,2C, -14 cm, 1012 hPa, 
regnskurar 
20:00: Medelvind SSO 5, byvind 6 m/s, +7,3C, -15 cm, 1011 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:41 och ner 19:52. 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Dennis Kraft och Per Arne Lindgren. 
 
VERKSAMHET 
22 nät klockan 05:45-11:45. 
40 burar i Kausan klockan 05:00-20:30 
Fröfällan i Kausan klockan 07:00-17:00. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
BLÄSAND - en trio str tillsammans med 38 sjöorrar och en tordmule. 
 
SNATTERAND - ny årsart 2014 för Nidingen. Klockan 06:26-06:28 
noterades  
två par sträcka in från väster och landa utom synhåll vid Nordstranden 
i höjd  
med Kruthuset. På Svalan finns tio fynd av snatteränder registrerade 
tidigare  
för Nidingen, de flesta som vårobservationer. 
 



KRICKA - två par stationära vid Nordstranden. Dessutom en flock på 
sju ex  
sträckande S. 
 
SJÖORRE - 225 ex sträckande S i flockar på 4-50 ind. De flesta, 175 
sjöorrar,  
sträckte 15:30-17:00. 
 
KNIPA - tre ad hannar, en 2K-hanne samt två honor sträckte österut 
fördelat  
på två flockar. 
 
SMÅLOM - en mot söder utanför Västudden klockan 07:30. 
 
STORLOM- en 3K+ sträckte söderut tillsammans med en 2K-individ 
klockan 16:05. 
 
SVARTNÄBBAD ISLOM? Klockan 07:10-07:11 sträckte en kraftig 
lom S på låg höjd,  
ca 1 km väster om obsplats fågelstationen. Den slängde med den 
grova halsen,  
som islommar kan göra strax innan landning. När lommen slutligen 
skymdes av  
Bagarstugan, gick den troligen ner utanför Klockfotsrevet men kunde 
inte återfinnas  
bland vågorna. Huvud och hals var svartaktiga, utan ett tydligt vitt 
halsmärke. 
 
HAVSSULA - 24 ex, alla 5K+, sträckte mot SV klockan 15:30-17:00. 
 
TOPPSKARV - fem (5!) adulter och fyra 2K rastade i dag. Kvintetten 
äldre toppskarvar  
samt två 2K-toppar anlände på morgonen med den s.k. Skarvpendeln 
från Hallands  
Svartskär. De fällde strax norr om Västudden. Under e.m. sågs tre 
adulter och fyra  
2K-individer på Klockfotsrevet. 
 
SKÄRSNÄPPA - fortf minst 200 ex. 
 
ROSKARL - tillsammans med skärsnäpporna på Västudden vid ett 
tillfälle. 
 
TORDMULE - två sträckande söderut, varav en ingick i en 38-flock 
sjöorrar med tre  
bläsänder i kölvattnet. 
 
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL - kontrollerades från nät 12C vid 
Kruthuset klockan  
06:30. Verkade pigg och noterades för godkända 4,7 gram i 
morgonvikt.  
Ringmärkt som 2K hanne 23 mars. 
 
Ovanstående observationer är ett subjektivt urval av dagens mer 
intressanta.  



Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner  
till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
10 ex av 4 arter: 
2 SKÄRSNÄPPA, 1 gärdsmyg, 1 järnsparv och 6 rödhake. 
Totalt denna månad 34 och hittills i år 801 nymärkningar. 
 
 
EGNA KONTROLLER 
En av Nidingens skärpiplärkor från 2013 fick nu även färgringar av 
Dennis. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Endast stationspersonalen. 
 
 
ÖVRIGT: 
 
* Dennis har fortsatt lägga in den senaste tidens nymärkningar på 
Fagel 2 och  
därmed är mars månads ringmärkta fåglar registrerade i databasen. 
 
* Länken, som sköter vår fasta telefon och den officiella 
väderstationens kontakter  
med SMHI, är fortfarande bruten sedan i går vid 15:30-tiden. 
 
 
VID DATORN  
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 6 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 3K+ Stationär (Höll i dag till ute vid Klockfotsrevet.) 
      Grågås 2 ex str O 
      Kanadagås 4 ad i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand - ex Stationär 
      Bläsand 3 honfärgad str S (En trio sträckte tillsammans med 38 

sjöorrar och en tordmule.) 
      Snatterand 4 ex i par Rast (Ny årsart 2014 för Nidingen. Klockan 

06:26-06:28 noterades två par sträcka in från väster och landa vid 
Nordstranden i höjd med Kruthuset. Arten ses ej årligen.) 

      Kricka 4 ex i par Stationär 
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      Kricka 7 ex str S 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder 35 ex str S 
      Sjöorre 225 ex str S (175 av dessa sträckte klockan 15:30-17:00.) 
      Knipa 3 ad hane+1 2K hane+2 2K+ hona str O 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskrake 4 ex i par str S 
      Smålom 1 ex str S 
      Storlom 1 3K++1 2K str S 
      Havssula 24 5K+ str S (Klockan 15:30-17:00.) 
      Havssula 5 5K+ Födosökande (Under e.m.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ad+4 2K Rast 
      Gråhäger 4 ex str O 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Minst 200 ex.) 
      Rödbena 1 ex Rast 
      Roskarl 1 ex Stationär 
      Skrattmås 2 3K+ Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Födosökande (Två individer utanför Kausan 

under kvällen.) 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tordmule 2 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Brandkronad kungsfågel 1 2K hane Stationär (Fångades och 

kontrollerades klockan 06:30. BK:n verkade pigg och vägde 
godkända 4,7 gram i morgonvikt. Ringmärkt som 2K hanne 23 
mars.) 

      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Bofink 4 ex Rast 
      Sävsparv 1 hona Rast 
      Svartnäbbad islom? 1 3K+ str S 07:10 (Klockan 07:10-07:11. Se 

stationens dagbok för mer information!) 
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TORSDAG 3 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Per Arne Lindgren, Dennis 
Kraft 

 

 Temperatur:    +7 C°  Vind:    måttlig vind (4-7 m/s) 
Molnighet:    Klart (0/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - torsdag 3 april 2014 
(red uppl av stationens egen dagbok p.g.a. begränsat utrymme på 
Svalan) 
 
 
VÄDER 
Helt molnfri och stjärnklar efternatt. Vintergatan samt planeterna 
Jupiter,  
Mars och Saturnus sågs. 
Avtagande vind efter klockan 08, vindstilla ett tag vid 10-tiden och 
sedan  
växlande riktningar samt något ökande. 
 
02:00: medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +3,7C, -11 cm, 1011 hPa 
05:00: SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +2,7C, vattenstånd-12 cm, klart, mkt 
god sikt 
08:00: O 3 m/s, byvind 5 m/s, +3,3C, -9 cm, lätt dis, god sikt 
11:00: N 4 m/s, byvind 5 m/s, +5,0C, -1 cm, n. klart, lite dis 
14:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +6,7C, -7 cm, 1011, n. klart 
17:00: NV 7, byvind 9 m/s, +7,5C, -14 cm, mkt god sikt 
20:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,9C, -13 cm, klart 
23:00: NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +6,6C, -9 cm, 1014 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:39 och ner 19:54. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Dennis Kraft och Per Arne Lindgren. 
 
 
VERKSAMHET 
22 nät klockan 05:45-11:45. 
40 burar i Kausan klockan 05:00-21:00 
Fröfällan i Kausan klockan 07:00-18:00 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
BLÄSAND - två par rastande vid Västuddens norra strand samt en 9-
flock  
sträckande österut. 
 
SJÖORRE - 315 ex sträckte söderut under morgonen. 



 
SMÅLOM - en ad i sommar- samt fyra i vinterdräkt sträckande. 
 
STORLOM - fyra i sommardräkt söderut. Dessutom elva små-
/storlom S. 
 
* OB. ISLOM - sträckte 15:04-15:06 först västerut från Malön och 
passerade  
norr om Nidingen, innan den svängde av söderut och småningom in i 
solgatan.  
Värmedaller omöjliggjorde säker artbestämning. Ålder 3K eller äldre.  
Tredje dagen i rad GAN har en liknande lom: 1 april 06:55 (stor lom 
med svart  
huvud och hals), 2 april 07:10 (trolig svartnäbbad) och så i e.m. 
 
* HAVSSULA - kraftigt sydsträck av minst 76 individer klockan 
06:15-08:00  
då GAN räknade i sammanlagt 55 minuter (15+10+15+15 min) 
mellan ringmärknings- 
rundorna:  
73 adulter, två 4K och en 3K! Summan skulle naturligtvis blivit 
omkring det dubbla  
vid kontinuerlig bevakning. 
 
* TOPPSKARV - minst två adulter i dag. 
 
TRANA - ny årsart 2014. En duo mot öster, norr om Nidingen, 
klockan 16:55. 
 
SKÄRSNÄPPA - spridda smågrupper och en större flock har setts.  
Troligen 200 ex sammanlagt. 
 
* JORDUGGLA - sträckte längs Nordstranden österut och sedan 
norrut från Kruthuset 09:05. 
 
STENSKVÄTTA - ny årsart 2014. En grann hanne visade upp sig vid 
Strandoxeln. 
 
Ovanstående observationer är ett subjektivt urval av dagens mer 
intressanta.  
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner till höger  
i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
25 ex av 7 arter: 
1 SKÄRSNÄPPA, 1 skärpiplärka, 1 järnsparv, 17 rödhake, 2 taltrast, 
2 gransångare  
och 1 stare. 
Totalt denna månad 59 och hittills i år 826 nymärkningar. 
 
 
EGNA KONTROLLER 
Två skärsnäppor och en större strandpipare. 



 
 
BESÖKARE 
Förutom stationspersonalen var Stefan på ön med elva kvällsgäster 
för en öl  
och solnedgång. Summa 15 besökare i dag. 
 
 
ÖVRIGT: 
 
* Dennis har nu lagt in nymärkningar och kontroller på Fagel 2 och 
därmed är  
i princip allt t.o.m. 2 april registrerat i databasen. Kontrolläsning 
återstår förstås. 
 
* En hel del hantverksarbete har utförts under e.m. t.ex. 
kompletterande  
takarmatur i ringmärkarlabbet - men även duschrummets avlopp fick 
sig en  
genomspolning. 
 
* Länken, som sköter vår fasta telefon och den officiella 
väderstationens kontakter  
med SMHI, var ur funktion från i tisdags 15:30 till i morse torsdag 
06:30.  
Så nu har vi väder igen! 
 
* Kokkaffe har återinförts i det gamla fyrvaktarköket. Hett och gott! 
 
 
VID DATORN  
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 17 ex Ringm 
      Taltrast 2 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 3K+ hane Stationär 
      Kanadagås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Kanadagås 3 ex Str (Först norrut, sedan SV!) 
      Gravand - ex Stationär 
      Bläsand 4 ex i par Stationär 
      Bläsand 9 ex str O 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder 21 ex str S 
      Sjöorre 315 ex str S (Under morgonen.) 
      Knipa 1 hane str O 
      Knipa 2 ex i par Stationär (Utanför Västudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
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      Smålom 1 3K+ str S 
      Smålom 4 2K+ str SV 
      Ob. små-/storlom 11 ex str S 
      Storlom 4 3K+ str S 
      Ob. islom 1 ex str S 
      Havssula 73 5K+ str S (76 individer 06:15-08:00 under 

sammanlagt 55 min (15+10+15+15 minuter) mellan 
ringmärkningsrundorna: 73 adulter, två 4K och en 3K.) 

      Havssula 2 4K+1 3K str S 
      Havssula 5 5K+ Födosökande (Sent på e.m.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ad+6 2K Rast 
      Trana 2 ex str O (Ny årsart 2014 för Nidingen. Sträckte norr om 

ön in mot kusten 16:55.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär 
      Rödbena 4 ex Stationär 
      Skrattmås 2 3K+ Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Lockläte (Hördes väster om Kausan i 

gryningen och vid Västudden på kvällen.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Jorduggla 1 ex Str NO (Klockan 09:05 längs Nordstranden och 

sedan, attackerad av vitfågel, mot NO.) 
      Sånglärka 3 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Stenskvätta 1 hane Rast (Sågs en stund vid Strandoxeln.) 
      Koltrast 1 hona Rast (Kontr av egen ringm fr mars 2014.) 
      Taltrast 3 ex Rast 
      Rödvingetrast 1 ex Rast 
      Gransångare 3 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 9 ex Rast (8+1) 
      Bofink 1 ex Lockläte 
      Hämpling 1 ex Lockläte 
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FREDAG 4 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Per Arne Lindgren, Dennis 
Kraft 

 

 Temperatur:    +7 C°  Vind:    måttlig vind (4-7 m/s) 
Molnighet:    Nästan klart (1-2/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - fredag 4 april 2014 
 
 
VÄDER 
Stjärnklar natt med extremt god sikt, 50 km. Solig och vacker dag,  
men lite kyligt i vind och skugga. Småningom lite varmare.  
Till kvällen långsamt mulnande från väster. 
 
02:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +4,8C, vattenstånd -10 
cm, 1016 hPa 
05:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +4,2C, vattenstånd -16 
cm, klart, 1017 hPa 
08:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 6 m/s, +3,5C, vattenstånd -12 
cm, 1019 hPa 
11:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +5,7C, vattenstånd -4 cm, 
n. klart 
14:00: Medelvind SSV 3 m/s, byvind 5 m/s, +6,8C, vattenstånd -9 
cm, värmedaller 
17:00: Medelvind NV 2, byvind 4 m/s, +7,2C, vattenstånd -12cm, 
klart 
20:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +5,8C, vattenstånd -12 cm, 
1018 hPa 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:36 och ner 19:56. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Dennis Kraft och Per Arne Lindgren. 
 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 05:30-12:30. 
40 burar i Kausan klockan 04:00-21:00. 
Fröfällan i Kausan klockan 07:00-18:00. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
SÄDGÅS - ny årsart för Nidingen. En duo kom från väster och 
fortsatte österut. 
 
SVÄRTA - ny årsart för Nidingen blev det när en 3K+ hanne anlände 



från NV  
under morgonen och började flyga utanför Kausan och Västudden i 
sökande  
efter artfränder eller släktingar. 
 
SMÅLOM - en i sommardräkt och en i vinterkostym sydsträckande. 
 
STORLOM - en i sommardräkt och en ruggande mot söder. 
 
* HAVSSULA - 17 adulter (5K+) sydsträckande under morgonen. 
 
* TOPPSKARV - endast två 2K inflygande med Skarvpendeln på 
morgonen. 
 
SPARVHÖK - två rastande på ön. 
 
* STENFALK - upptäcktes sittande på Hamnudden med tättingbyte.  
Drog bort mot Ostudden med frukosten. 
 
* SKÄRSNÄPPA - minst 200 ex  
 
KENTSK TÄRNA - ett par ind sträckte S innanför Nidingen klockan 
07:35. 
 
* JORDUGGLA - klockan 06:45 förorsakade den ordentligt med 
rabalder i  
vitfågelkolonin längs Nordstranden. Osäkert om jordugglan var 
sträckande  
eller om den hade mobbats upp från dagplats. 
 
KAJA - två rastande strax innan lunch. 
 
Ovanstående observationer är ett subjektivt urval av dagens mer 
intressanta.  
Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, 
längst ner  
till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
29 ex av 6 arter: 
1 större strandpipare, 2 SKÄRSNÄPPA, 2 gärdsmyg, 20 rödhake, 3 
gransångare  
och 1 gråsiska. 
Totalt denna månad 88 och hittills i år 855 nymärkningar. 
 
EGNA KONTROLLER 
Bl.a. tre skärsnäppor och en äldre skärpiplärka. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Dennis och Per Arne ägnade hela e.m. och en bit in på kvällen åt 
skrotberget  
efter förra säsongens stora uthusrenovering. De separerade olika 
material från  



varandra, sorterade och städade i 8 tim! Gästtoaletten fixades (0,5 
tim).  
 
 
BESÖKARE 
Inga besökare i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
Ringmärkarlabbet har städats och papper i fågellådorna bytts. 
 
 
VID DATORN  
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödhake 20 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex Stationär 
      Sädgås 2 ex str O (Ny årsart för Nidingen. En duo kom från väster 

och fortsatte österut 09:45.) 
      Kanadagås 6 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand 4 hane Stationär (Kausan. Dessutom ett par honor under 

ev. bobesök.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 65 ex str S 
      Svärta 1 3K+ hane Str (Ny årsart för Nidingen blev det när en 

3K+ hanne anlände från NV under morgonen och började flyga 
utanför Kausan och Västudden i sökande efter artfränder eller 
släktingar.) 

      Knipa 1 hona Förbifl. (Ev fällde den intill Västudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 1 3K+ str S (Sommardräkt) 
      Smålom 1 2K+ str SV (Vinterdräkt.) 
      Storlom 1 3K+ str S (Sommardräkt) 
      Storlom 1 3K+ str O (Ruggande.) 
      Havssula 17 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 2K Rast 
      Sparvhök 1 ex Förbifl. (Troligen hona.) 
      Sparvhök 1 hane Rast (Satt inne i Strandoxeln och spanade.) 
      Stenfalk 1 ex Födosökande (Ny årsart Nidingen. Upptäcktes 

sittande på Hamnudden med tättingbyte. Drog bort mot Ostudden 
med frukosten.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär 
      Rödbena 4 ex Stationär 
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      Skrattmås 2 3K+ Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Lockläte 
      Kentsk tärna 2 ex str S (Ett par individer sträckte söderut 

innanför Nidingen klockan 07:35.) 
      Ob. sillgrissla/tordmule 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Jorduggla 1 ex Förbifl. (Klockan 06:45 förorsakade den 

ordentligt med rabalder i vitfågelkolonin längs Nordstranden. 
Osäkert om jordugglan var sträckande eller om den hade mobbats 
upp från dagplats.) 

      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 50 ex Rast 
      Gransångare 4 ex Rast 
      Kaja 2 ex Rast 
      Gråkråka 4 ex Stationär (Ostudden) 
      Stare 1 ex Förbifl. 
      Hämpling 1 ex Förbifl. 
      Gråsiska 1 hane Rast 
      Sävsparv 1 hane Rast 
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LÖRDAG 5 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 5 april 2014 
 
VÄDER 
Stjärnklar efternatt med extremt god sikt. Snabbt mulnande i 
gryningen, stark kyleffekt (-3 grader C) i vinden. Under 
eftermiddagen drog ett regnområde in västerifrån. Regnet pågick i 3-4 
timmar och följdes av dimma, som tätnade under kvällen. I 
skymningen var Lilleland förhöljd i ett grådisigt täcke. 
 
02:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +2,9C, vattenstånd -9 cm, 
1019 hPa 
05:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +1,9C, vattenstånd -22 
cm, n. mulet 
08:00: Medelvind OSO 9 m/s, byvind 12 m/s, +2,3C, vattenstånd -23 
cm, halvmulet 
11:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +4,5C, vattenstånd -15 
cm, mulet 
17:00: Medelvind S 12, byvind 14 m/s, +5,4C, vattenstånd -20cm, 
mulet 
20:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, +5,7C, vattenstånd -19 cm, 
mulet, dimma 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:33 och ner 19:59. 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Dennis Kraft och Per Arne Lindgren avlöstes 
klockan 11-13 av sextetten Margareta Wilhelmsson, Johan 
Frölinghaus, Kerstin Gabre, Britt-Marie Carlenäs, Mikael Hake och 
Eva Mattson. 
 
VERKSAMHET 
15 nät klockan 05:30-13:30, 17 nät klockan 17:30-19:00, 20 nät 
mellan 19:00-21:00. 
40 burar i Kausan klockan 04:00-21:00 
Fröfällan i Kausan klockan 07:00-21:00 
 
OBSERVATIONER 
STORLOM 1 ex. mot norr. 
HAVSSULA 25 ad. mot söder och 1 ad. mot norr. 
TOPPSKARV 8 ex. rastande på Klockfotsrevet. 
SKÄRSNÄPPA minst 300 ex. 
KENTSK TÄRNA minst 4 förbisträckande. 
SILVERTÄRNA Extremt tidig! Klockan 07:38 sträckte en 3K+ 
österut utefter Nordstranden. Nätt och runt huvud, korthalsad, 
förhållandevis liten och tillsynes enfärgad, helmörk näbb. Vingens 
hand arttypisk. Sirligt fjädrande och elegant flykt. 
 
Ovanstående observationer är ett subjektivt urval av dagens mer 



intressanta begivenheter. En fullständig rapportering från dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
6 ex. av 3 arter - Rödhake 3, Koltrast 2, Taltrast 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 94 ex och detta år 861 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag.  
 
BESÖKARE 
Förutom stationspersonalen (9 personer) var Tommy Järås, som 
skötte dagens transport, iland knappt två timmar på Nidingen. Senare 
på dagen kom Stefan ut med ca 10 gäster som avser att övernatta här 
på ön. Tyvärr fick de en icke helt optimal grillkväll 
 
ÖVRIGT 
Det är svårt att ta över skrivandet efter att Görans flinka fingrar har 
lämnat ön. Nu blir det kanske inte så mycket skrivet om Jupiter, Mars 
och April som tidigare. Vederbörande läsare får ursäkta. 
Hursomhelst, fick den tillträdande stationspersonalen överta en ö i 
total avsaknad av nymärkta fåglar. Efter att varmfronten hade passerat 
under kvällen blev det emellertid uppenbart att en del nya 
fågelbekantskaper redan drösat ner på ön, så näten sattes upp och 
några nyanlända fåglar kunde förses med ring. Dimman kommer att 
göra att det blir svart som en sotar i långkalsonger, och skapar 
utmärkta förutsättningar för lite kvälls-/nattvandring med lampa och 
håv. Johan är förste vandrare eftersom han har sovit större delen av 
dagen. Detta efter att ha varit och slirat lite under fredagskvällen. Nu 
får han istället slira över Nidingens fuktindränkta stenar och tång. I 
övrigt är vi alla glada och lyckliga över att vara här igen. 
Väderprognosen ser intressant ut ömsom sol, ömsom vatten. Kan, 
som vanligt, bli hur som helst. Fåglarna bestämmer 
 
VID DATORN  
Göran Andersson och Mikael Hake 

 

Silvertärna 1 3K+ str O  (Extremt tidig! 07:38 str O utefter 
Nordstranden. Obsavstånd inom 150 m, tubkikare 25xW. Nätt och 
runt huvud, korthalsad, förhållandevis liten näbb, tillsynes enfärgat 
mörk. Sirligt fjädrande och elegant flykt med smala vingar.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödhake 3 ex Ringm 
      Koltrast 2 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex Stationär 
      Kanadagås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand 11 ex Stationär 
      Bläsand 2 ex i par Rast 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
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      Sjöorre 70 ex str S 
      Sjöorre 12 ex Str N 
      Svärta 1 hane str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storlom 1 ex Str N 
      Havssula 1 ad Str N 
      Havssula 25 ad str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 8 ex Rast 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär (Minst 300.) 
      Rödbena 5 ex Stationär 
      Rödbena 5 ex Rast 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås 2 ex str O 
      Skrattmås 6 ex Str NO 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 4 ex Str 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 5 ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 10 ex Rast 
      Koltrast 10 ex Rast 
      Taltrast 2 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex Rast 
      Hämpling 1 ex Förbifl. 
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SÖNDAG 6 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 6 april 2014 
 
VÄDER 
Dimma, dimma, dimma och mycket dimma 
 
06:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +6,1C, vattenstånd -12 cm 
13:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +6,3C, vattenstånd -2 cm 
16:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 8 m/s, +6,6C, vattenstånd -4 cm 
19:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +6,6C, vattenstånd -6 cm 
21:00: Medelvind S 6, byvind 7 m/s, +6,9C, vattenstånd -12cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:30 och ner 20:01. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Margareta Wilhelmsson, Johan Frölinghaus, Kerstin 
Gabre, Britt-Marie Carlenäs och Eva Mattson. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 05:30-12:30, 14 nät klockan 12:30-14:30, 24 nät 
mellan 14:30-20:00. 
40 burar i Kausan klockan 05:00-21:00 
Fröfällan i Kausan klockan 05:00-21:00 
Har ägnat mycket tid åt inventering av öns häckfåglar, samt att läsa 
av färgringar på de närvarande individerna. Dessutom har flera 
nattvandringar i jakt på skärsnäppor gjorts, samt även en hel del 
observationer av sträckande, dimhöljda fåglar. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 8 ad, 1 5K och en 2K mot söder. 
BLÅ KÄRRHÖK 1 ad hanne sträckande mot SO. 
TORNFALK 1 ad hanne insträckande och rastande på ön under em, 
tog nattkvist på holk vid kruthuset. 
STENFALK 1 hona rastande under em. 
TOPPSKARV 1 ex. rastande på Klockfotsrevet. 
SKÄRSNÄPPA minst 200 ex. 
KENTSK TÄRNA 3 ex. kom inflygande för nattkvist på västudden. 
SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgad rastande. 
IBERISK GRANSÅNGARE 1 ex. fångades och ringmärktes. 
Kontrollerades dessutom 2 ggr. Får se om den blir godkänd 
SVARTKRÅKA 1 ex. sträckande mot sydväst. 
STEGLITS 1 ex. sträckande. 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
50 ex. av 12 arter sparvhök 1, ängspiplärka 1, gärdsmyg 3, järnsparv 



8, rödhake 13, koltrast 11, taltrast 3, svarthätta 1, gransångare 2, 
IBERISK GRANSÅNGARE 1, bofink 5 och domherre 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 144 ex och detta år 911 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag.  
 
BESÖKARE 
Stefan och hans tolv övernattande gäster lämnade Nidingen vid 14-
tiden. Totalt 19 personer på ön idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Stationspersonalen har idag blivit sålda på gransångarkomplexet. Att 
två fåglar som för inte så längesedan bedömdes vara samma art kan 
skilja sig så kapitalt när det gäller utseende är fascinerande (se bilder 
på Nidingens facebooksida). Vi har ju ingen tidigare erfarenhet av att 
se en Iberian i handen, men oavsett om det var en sådan eller inte det 
får väl DNA-analyser till sist avgöra - så var detta en aha-upplevelse. 
I fortsättningen kommer vi nog att bläddra ordentligt i fjäderdräkten 
på de gransångarliknande fåglar vi fångar. Intressant hur solblekta ffa 
tertialerna, men även dräkten i övrigt, var hos den märkta fågeln 
jämfört med den normalblekta gransångaren vi kunde jämföra med. 
Kanske är det den uppströmmande ökensanden som har blästrat av 
originalfärgen?... I övrigt har det varit en dag som präglats av dimma, 
duggregn och gråmulet väder. Fåglarna har dock droppat in under 
hela dagen, och dagssumman är vi nöjda med, så även obsarna. En fin 
förstadag på en vecka som förhoppningsvis kommer att bjuda på fler 
stänkare. Mycket vill ha mer 
 
VID DATORN  
Mikael Hake och Johan Frölinghaus 

 

Domherre 1 ex Ringm  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Järnsparv 8 ex Ringm 
      Rödhake 13 ex Ringm 
      Koltrast 11 ex Ringm 
      Taltrast 3 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Iberisk gransångare 1 ex Ringm 
      Bofink 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Vitkindad gås 41 ex Str (17+22+2.) 
      Kanadagås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand 8 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Bläsand 3 ex Rast 
      Kricka 18 ex i par Rast 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
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      Sjöorre 25 ex str S 
      Knipa 3 ex Rast (1 par + 1 2K hanne.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 14 ex str S 
      Havssula 10 ad str S (8 ad, 1 5K och 1 2K.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Rast 
      Gråhäger 1 ex Str 
      Blå kärrhök 1 ad hane Str 
      Sparvhök 5 ex Rast 
      Tornfalk 1 ad hane Rast 
      Stenfalk 1 honfärgad Rast 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Ljungpipare 1 ex Str 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (Minst 300.) 
      Storspov 2 ex Rast 
      Skogssnäppa 1 ex Lockläte 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås 8 ex Str N 
      Skrattmås 1 ad Rast 
      Fiskmås 90 ad Stationär (Kolonin vid dammen räknade.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Sånglärka 3 ex Rast 
      Ängspiplärka 50 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 2 ad hane Stationär (2 hannar med färgkombination 

avlästa.) 
      Sädesärla 60 ex str O 
      Gärdsmyg 5 ex Rast 
      Järnsparv 8 ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Svart rödstjärt 1 honfärgad Rast 
      Koltrast 20 ex Rast 
      Björktrast 10 ex Rast 
      Taltrast 10 ex Rast 
      Rödvingetrast 5 ex Rast 
      Svarthätta 1 hona Rast 
      Gransångare 2 ex Rast 
      Iberisk gransångare 1 ex Rast 
      Svartkråka 1 ex str SV 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 1 ex Rast 
      Bofink 300 ex Str 
      Bergfink 3 ex Str 
      Steglits 1 ex Str 
      Hämpling 1 ex Str 
      Domherre 1 hona Rast 
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      Sävsparv 1 ex Rast 
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MÅNDAG 7 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 7 april 2014 
 
VÄDER 
Ännu mer dimma, men under eftermiddagen uppklarnande och bättre 
sikt. Mot kvällen åter dimma. 
 
06:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +7,2C, vattenstånd 0 cm 
09:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,4C, vattenstånd -4 cm 
16:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 5 m/s, +8,7C, vattenstånd +10 cm 
19:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,6C, vattenstånd +3 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:28 och ner 20:03. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Margareta Wilhelmsson, Johan Frölinghaus, Kerstin 
Gabre, Britt-Marie Carlenäs och Eva Mattson. 
 
VERKSAMHET 
17 nät klockan 05:30-07:00, 24 nät klockan 07:00-18:30, 17 nät 
mellan 18:30-19:30. 
40 burar i Kausan klockan 05:00-21:00 
Fröfällan i Kausan klockan 05:00-21:00 
Har ägnat ytterligare tid åt inventering av öns häckfåglar, samt att läsa 
av färgringar. 
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM 28 ex. sträckande söderut. 
HAVSSULA 20 ad och 1 2K mot söder. 
TOPPSKARV 10 ex. rastande. 
BRUN KÄRRHÖK 1 honfärgad sträckande över ön. 
SPARVHÖK minst 20 sträckande mot söder. 
FISKGJUSE 2 honor sträckte norrut, livligt påhejade av öns häckande 
fåglar. En av dem stannade till och fiskade en liten stund i Kausan. 
TORNFALK 1 ad hanne sträckte norrut. Troligen samma individ som 
sågs sent i gårkväll. 
SKÄRSNÄPPA ca 250 ex. 
KUSTLABB 2 ex. sträckte söderut förbi ön. 
DVÄRGMÅS 1 adult fågel rastande. 
KENTSK TÄRNA idag 9 ex. som kom inflygande för att natta på 
Västudden. 
FISKTÄRNA årets två första ex. rastade på Västudden under dagen. 
SILVERTÄRNA 1 ex. rastade på Västudden tillsammans med 
fisktärnorna. 
SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgad rastande även i dag. Flög runt och 
letade boplatsmöjligheter på öns byggnader. 
IBERISK GRANSÅNGARE 1 ex. kvar även i dag. Födosökte mest i 
Kausan. 
STEGLITS 3 ex. förbiflygande. 
VINTERHÄMPLING 1 ex. rastade på ön - en högljudd liten krabat... 



Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
55 ex. av 13 arter sparvhök 1, skärsnäppa 4, ängspiplärka 6, sädesärla 
1, gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 31, koltrast 1, taltrast 1, 
rödvingetrast 1, gransångare 1, bofink 4 och bergfink 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 198 ex och detta år 965 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag.  
 
BESÖKARE 
Fem personer anlände till ön under dagen. Två av dem stannade kvar 
och skall utföra målningsarbeten såväl in- som utvändigt på de gamla 
fyrarna under veckan. Totalt 11 personer här idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Återigen låg dimman tät över oss under morgonen. Lite svårt för 
fåglarna att hitta hit under rådande förhållanden. Under 
eftermiddagen klarnade det emellertid upp en aning, och då blev det 
lite drag på sträcket eller också var det bara det att man helt plötsligt 
kunde se de förbiflyttande fåglarna Gött blev det i alla fall när solen 
gassade över ön och vinden lade sig så gott som helt. Under kvällen 
blev vi åter belägrade av fuktdrypande dimma, och efter mörkrets 
inbrott utspelades ett drama av sällan skådat slag, när tusentals trastar, 
m.fl. fåglar glittrade som eldflugor i fyrljusets sken. Mer om detta i 
morgondagens dagbok. 
 
VID DATORN  
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Skärsnäppa 4 ex Ringm 
      Ängspiplärka 6 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 31 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Bofink 4 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex Stationär 
      Grågås 2 ex Förbifl. 
      Vitkindad gås 1 ex Rast 
      Kanadagås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
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      Gravand 10 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Bläsand 3 ex Rast 
      Kricka 18 ex Rast 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 1070 ex str S 
      Knipa 3 ex Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 28 ex str S 
      Havssula 21 ex str S (20 ad och 1 2K.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 10 ex Rast 
      Gråhäger 3 ex str SV 
      Brun kärrhök 1 ex Str (Honfärgad) 
      Sparvhök 20 ex Str N 
      Fiskgjuse 2 ad hona Str N (En av dem fiskade en stund över 

Kasusan.) 
      Tornfalk 1 ad hane Str N 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Storspov 1 ex Förbifl. 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Kustlabb 2 ad str S 
      Dvärgmås 1 ad Rast 
      Skrattmås 77 ex Str N 
      Skrattmås 21 ad Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ad Stationär 
      Tretåig mås 1 2K Rast 
      Silvertärna 1 ex Rast 
      Fisktärna 2 ex Rast 
      Kentsk tärna 9 ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Sånglärka 2 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 3 ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Svart rödstjärt 1 honfärgad Rast 
      Koltrast 5 ex Rast 
      Björktrast 20 ex Rast 
      Taltrast 10 ex Rast 
      Rödvingetrast 20 ex Rast 
      Svarthätta 1 hona Rast 
      Gransångare 5 ex Rast 
      Iberisk gransångare 1 ex Rast 
      Kaja 4 ex Str NO 
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      Gråkråka 5 ex Str NO 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex Rast 
      Bofink - ex Str 
      Bergfink 10 ex Str 
      Grönfink 2 ex Str 
      Steglits 3 ex Str 
      Hämpling 20 ex Str 
      Vinterhämpling 1 ex Rast 
      Domherre 1 hona Rast 
      Sävsparv 5 ex Rast 
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TISDAG 8 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 8 april 2014 
 
VÄDER 
Dimma under natten och morgonen. Dessutom frisk vind från sydost, 
samt tidvis regn och till och med någon åskknall (årskryss!). Under 
em klarnade det upp, och dimman släppte så småningom. Kvällen 
bjöd sedan på ett helt nytt väder för oss - friska västvindar och god 
sikt. Några regnskurar drog dock fortfarande in västerifrån. 
 
09:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 8 m/s, +9,3C, vattenstånd -2 cm 
14:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 8 m/s, +8,2C, vattenstånd +13 cm 
22:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 12 m/s, +6,7C, vattenstånd +19 
cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:25 och ner 20:05. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Margareta Wilhelmsson, Johan Frölinghaus, Kerstin 
Gabre, Britt-Marie Carlenäs och Eva Mattson. 
 
VERKSAMHET 
10 nät klockan 06:00-07:00, 24 nät klockan 08:00-15:00. 
40 burar i Kausan klockan 05:00-21:00 
Fröfällan i Kausan klockan 05:00-21:00 
Mellan midnatt och gryningen fångst av ffa taltrast och rödhake, men 
även en ringduva, med lampa och håv. 
 
OBSERVATIONER 
SPARVHÖK minst 5 rastande på ön under dagen. 
TORNFALK 1 ex. sträckte norrut. 
ENKELBECKASIN 1 ex. rastade under natten och fångades nästan 
med håv. 
MORKULLA minst 2 ex. rastande. 
SKÄRSNÄPPA ca 200 ex. idag. 
JORDUGGLA 1 ex. vinglade hit och dit över ön attackerad av öns 
häckfåglar. 
DUBBELTRAST minst 2 ex. hörda i fyrljusets sken. 
SVARTKRÅKA 1 ex. flög över ön under dagen. 
STEGLITS 3 ex. förbiflygande. 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Hela 367 individer av 17 olika arter skärsnäppa 1, ringduva 1 
(stationens 15:e), ängspiplärka 17, skärpiplärka 1, sädesärla 6, 
gärdsmyg 28, järnsparv 17, rödhake 206, koltrast 6, taltrast 17, 



rödvingetrast 5, gransångare 46, kungsfågel 4, KAJA 1 (stationens 
blott 4:e), bofink 7, brunsiska 1, och sävsparv 3. 
Antalet märkta fåglar denna månad 565 ex och detta år 1332 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget, förutom att undertecknad fick springa man ur huse (eller 
kanske snarare man i huse) runt ön för att leta efter 20-amperes 
säkringar. Hittade till slut de förmodat två sista  
 
BESÖKARE 
De två fyrmålarna var kvar även idag. Sammanlagt alltså 8 individer 
på ön. 
 
ÖVRIGT 
Sicken otroligt häftig fyrnatt! Trastarna glittrade i skenet av fyren, 
och när man stod vid fyrens bas och tittade uppåt såg det närmast ut 
som en afrikansk termitsvärmning av bästa märke. Man var bara 
tvungen att vara uppe hela natten och njuta av spektaklet. Lyckades 
dessutom håva in en del taltrast, rödhake, mm. Morgonen var, som 
vanligt, dimmig, dock med de skillnaderna mot tidigare att det blåste 
friskt från sydost och att det regnade lite mer än normalt. Näten åkte 
därför upp och ner periodvis Vid 15-tiden började det regna 
ordentligt, så då togs näten ner för gott. Innan dess hade hela 367 
fåglar kunnat förses med ring. Det hade kunnat bli avsevärt mycket 
fler, då många fåglar bara studsade i de buktande näten, och då vi 
tvingades ta ner nämnda nät då och då pga regnskurar. Under sena 
eftermiddagen och kvällen vred vinden till väst och ökade. Eftersom 
kulingvindar utlovades under natten, fann vi det för gott att bära upp 
burarna och säkra dem på landbacken. De båda fyrmålarnas två 
värmeaggregat på vardera 9000 W(!) gjorde att elfasen till fyrarna 
och labbet blev överbelastad. Dessutom gick propparna för vår värme 
i huset. Det är verkligen inte första gången detta händer när skall det 
gå upp för vederbörande arbetare eller arbetsgivare att man måste lösa 
detta på annat sätt? Som tur var lyckades undertecknad hitta de 
förmodat två sista 20-Amperespropparna som fanns på ön efter 
mycket letande. Nu har vi värme igen, ljus i labbet och målarna kom 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Ringduva 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 17 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 6 ex Ringm 
      Gärdsmyg 28 ex Ringm 
      Järnsparv 17 ex Ringm 
      Rödhake 206 ex Ringm 
      Koltrast 6 ex Ringm 
      Taltrast 17 ex Ringm 
      Rödvingetrast 5 ex Ringm 
      Gransångare 46 ex Ringm 
      Kungsfågel 4 ex Ringm 
      Kaja 1 ex Ringm 
      Bofink 7 ex Ringm 
      Brunsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex Stationär 
      Kanadagås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand 10 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Rast 
      Sparvhök 5 ex Rast 
      Tornfalk 1 ex Str N 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 250 ex Stationär 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Morkulla 2 ex Rast 
      Skogssnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ad Stationär 
      Kentsk tärna - ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Jorduggla 1 ex Rast 
      Sånglärka 3 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Stenskvätta 1 hane Rast 
      Koltrast - ex Rast 
      Björktrast - ex Rast 
      Taltrast - ex Rast 
      Rödvingetrast - ex Rast 
      Dubbeltrast 2 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel 4 ex Rast 
      Kaja 1 ex Rast 
      Svartkråka 1 ex Förbifl. 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare - ex Rast 
      Bofink - ex Str 
      Bergfink - ex Str 
      Grönfink - ex Str 
      Steglits 3 ex Str 
      Hämpling - ex Str 
      Vinterhämpling - ex Rast 
      Gråsiska 1 2K hane Rast 
      Gulsparv 1 ex Rast 
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      Sävsparv - ex Rast 
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ONSDAG 9 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 9 april 2014 
 
VÄDER 
Morgonen bjöd på hårda nordvästvindar, växlande molnighet och en 
del regnstänk. Mot kvällen avtog vinden och vred till mellan nord och 
nordost. God sikt hela dagen för en gångs skull...  
 
01:00: Medelvind NV 11 m/s, byvind 14 m/s, +6,8C, vattenstånd +27 
cm 
10:00: Medelvind NV 14 m/s, byvind 18 m/s, +4,6C, vattenstånd +10 
cm 
17:00: Medelvind N 10 m/s, byvind 13 m/s, +5,3C, vattenstånd +4 cm 
20:00: Medelvind N 10 m/s, byvind 13 m/s, +5,3C, vattenstånd +4 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:22 och ner 20:07. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Margareta Wilhelmsson, Johan Frölinghaus, Kerstin 
Gabre, Britt-Marie Carlenäs och Eva Mattson. 
 
VERKSAMHET 
3 nät klockan 16:30-19:00, 9 nät klockan 19:00-20:00. 
40 burar i Kausan klockan 05:00-21:00 
Fröfällan i Kausan klockan 05:00-21:00 
Har idag även bytt papper i fågellådorna, satt upp hållare för tänger 
och andra verktyg, samt monterat ett taknät för förrymda fåglar i 
ringmärkarlabbet. Har även spanat sträck över havet och fortsatt 
inventeringen av öns häckfåglar, bl.a. genom att räkna fåglar i mås-
/trutkolonierna, samt att läsa av färgringmärkta individer. En hel drös 
skärsnäppor har även lästs av. 
 
OBSERVATIONER 
MINDRE SÅNGSVAN en 2K-fågel rastade utanför Sydostudden 
tillsammans med fem 2K sångsvanar. 
ALFÅGEL 11 ex. mot söder under dagen. 
SJÖORRE 1 570 ex. mot söder. 
SVÄRTA 6 sydsträckande individer. 
SMÅLOM 7 ex. sträckande söderut. 
STORMFÅGEL minst 300 ex., troligen fler. De flesta flög norrut. 
HAVSSULA 21 ex. mot söder. 
TOPPSKARV minst 5 ex. rastande. 
SKÄRSNÄPPA ca 200 ex. 
MYRSPOV 4 ex. rastade på Playan under eftermiddagen. 
TORDMULE 1 ex kom flygande från norr och plaskade ner i vattnet 
norr om ön. 
KENTSK TÄRNA endast 2 ex. under kvällen. 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 



länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
21 individer av 8 arter skärsnäppa 5, ängspiplärka 3, skärpiplärka 2, 
gärdsmyg 5, rödhake 2, koltrast 2, taltrast 1 och vinterhämpling 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 586 ex och detta år 1353 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE 
-  
 
BESÖKARE 
De två fyrmålarna åkte iland med Ante under eftermiddagen. Totalt 9 
personer på ön idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Den hårda nordvästliga vinden gjorde att vi inte kunde sätta upp 
några nät idag förrän sent på eftermiddagen när vinden avtog något. 
Inte heller burarna fick en heldag på tångvallarna i Kausan till följd 
av vattenståndsvariationer. Trots det blev det 21 nymärkta fåglar, 
något vi känner oss nöjda med trots allt. I brist på fångstinsatser har 
dagen ägnats åt diverse andra aktiviteter. Först och främst har vi nu 
äntligen kommit ikapp med allt rapportskrivande. Dessutom har 
stationspersonalens adulta honor fixat till en hel del praktiska detaljer 
i ringmärkarlabbet. Fågelfattiga dagar är ibland inte av ondo på 
Nidingen Tro det eller ej, nu skall faktiskt hela personalen gå och 
lägga sig i någotsånär anständig tid. I morgon utlovas svaga vindar 
och mulet väder. Kan bli rätt så OK med fåglar med tanke på att nya 
koltrastar och gärdsmygar redan droppade in under sena kvällen. God 
natt! 
 
VID DATORN  
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 5 ex Ringm 
      Ängspiplärka 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 5 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Koltrast 2 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Vinterhämpling 1 ad hona Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär (Ett par idag på Ostudden. Den ensamme 
kvar i Kausan.) 

      Mindre sångsvan 1 2K Rast (Rastande tillsammans med de fem 
sångsvanarna.) 

      Sångsvan 5 2K Rast 
      Kanadagås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand 10 ex i par Par i lämpl. häckbiotop (Minst två av paren 

undersökte tobisholkarna under eftermiddagen.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
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      Alfågel 11 ex str S 
      Sjöorre 1570 ex str S 
      Svärta 6 ex str S 
      Knipa 2 hane Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskrake 1 hane str O 
      Smålom 7 ex str S 
      Stormfågel 300 ex Förbifl. (Minst. Svårräknade, då de flög kors 

och tvärs förbi ön ute i väster. En individ av den mörka fasen 
sågs.) 

      Havssula 21 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Rast 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (Verkar vara mellan 10-15 par 

i år. Utredning pågår…) 
      Skärsnäppa 200 ex Stationär (En Svalbardfågel lästes av.) 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Myrspov 4 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås 4 ex Str N 
      Skrattmås 2 ex Stationär (Minst 2 ex.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ad Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Rast 
      Tordmule 1 ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Sånglärka 1 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg - ex Rast (Flera omärkta fångades helt plötsligt under 

sena kvällen.) 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast (Många kvar sedan igår.) 
      Stenskvätta 1 hona Rast 
      Koltrast - ex Rast (Liksom för gärdsmyg verkade det vara ett 

inflöde under sena kvällen.) 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Taltrast - ex Rast 
      Rödvingetrast - ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kaja 6 ex Rast 
      Gråkråka 3 ex Stationär (Paret + ytterligare en individ.) 
      Bofink - ex Str 
      Grönfink 1 ex Förbifl. 
      Vinterhämpling 1 ex Rast (Fångades i fröfällan.) 
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TORSDAG 10 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 10 april 2014 
 
VÄDER 
Svag nordostlig vind, under dagen vridande till syd och något ökande. 
Mest mulet, men god sikt hela dagen. 
 
06:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +3,8C, vattenstånd -14 cm 
11:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 5 m/s, +4,6C, vattenstånd -22 cm 
16:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 8 m/s, +5,4C, vattenstånd -6 cm 
20:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 8 m/s, +6,0C, vattenstånd -6cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:20 och ner 20:09. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Margareta Wilhelmsson, Johan Frölinghaus, Kerstin 
Gabre, Britt-Marie Carlenäs och Eva Mattson. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 05:30-13:30. 
40 burar i Kausan klockan 05:00-21:00 
Fröfällan i Kausan klockan 05:00-14:00 
Monterat klart taknätet för förrymda fåglar i ringmärkarlabbet. Har 
även spanat sträck över havet och fortsatt inventeringen av öns 
häckfåglar, bl.a. genom att räkna fåglar i mås-/trutkolonierna, samt att 
läsa av färgringmärkta individer. Vi har fått bra koll framför allt på 
antalet häckande par av större strandpipare. 
 
OBSERVATIONER 
ALFÅGEL 15 ex. sträckande mot söder under dagen. 
SJÖORRE 1 100 ex. mot söder, samt två flockar mot norr på 1 000 
och 300 ex.(!). 
SMÅLOM 17 ex. sträckande söderut. 
STORLOM 10 ex. mot norr och 1 ex. mot söder. 
OBEST. ISLOM 1 adult och en 2K-fågel upptäcktes när de låg på 
vattnet långt norr om Nidingen. När de lyfte kunde de följas på deras 
väg mot söder. Tyvärr var avståndet allt för långt för att en säker 
bestämning skulle kunna göras, men det lutar åt den vitnäbbade arten. 
GRÅHAKEDOPPING 2 par sträckande söderut förbi ön. 
SVARTHAKEDOPPING 1 ex. mot söder. 
STORMFÅGEL minst 300 ex. som flög fram och tillbaka, troligen 
fiskande, långt ute i väster/nordväst. 
HAVSSULA 295 ad. mot söder. 
TOPPSKARV minst 7 ex. rastande. 
SKÄRSNÄPPA ca 300 ex. 
ROSKARL 1 ex. fortfarande kvar tillsammans med skärsnäpporna. 
STEGLITS 1 ex. som sträckte österut. 
VINTERHÄMPLING fågeln som ringmärktes igår har idag kalasat 
på frön i fröfällan, som senare öppnades för att ge tillträde för 
nämnda glufserska. 



TUMLARE minst 2 djur sågs snappa luft norr om Nidingen. 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
118 individer av 10 arter - sädesärla 1, gärdsmyg 6, järnsparv 4, 
rödhake 91, koltrast 1, taltrast 7, rödvingetrast 2, gransångare 1, 
kungsfågel 1, bergfink 2 och grönfink 2. 
Antalet märkta fåglar denna månad 704 ex och detta år 1471 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE 
-  
 
BESÖKARE 
Inga idag. Bara de tappra sex. 
 
ÖVRIGT 
En lugn dag på alla sätt och vis. Trots det gav morgonstöten en hel 
del fåglar, framför allt rödhakar. Inte så mycket mer att skriva hem 
om idag, förutom att vi har ägnat resten av dagen åt att städa såväl 
hus som lab., samt fortsatt inventeringen av öns häckfåglar. Verkar 
vara 12 eller 13 revir av större strandpipare här på ön i år, samt 4 par 
rödbena. Strandskatorna kommer förhoppningsvis att inventeras 
under morgondagen. Återigen avlästes en hel drös med skärsnäppor. 
En fågel märkt på Svalbard lästes av. Den har nu övervintrat här 
under ett antal år. 
 
VID DATORN  
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 6 ex Ringm 
      Järnsparv 4 ex Ringm 
      Rödhake 91 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Taltrast 5 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär (Även idag ett par på Ostudden och en 
ensam individ i Kausan.) 

      Kanadagås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand 10 ex i par Par i lämpl. häckbiotop (Undersökte idag 

röken m.fl. håligheter och har även bråkat för fullt.) 
      Kricka 2 ex i par Rast (Ostudden.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder 90 ex Str 
      Ejder - ex Stationär 
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      Alfågel 15 ex str S (8+7 - individerna i den sistnämnda flocken 
rastade kort utanför Nordstranden.) 

      Sjöorre 1100 ex str S 
      Sjöorre 1300 ex Str N 
      Knipa 3 ex Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 17 ex str S 
      Storlom 10 ex Str N 
      Storlom 1 ex str S 
      Ob. islom 2 ex str S (1 ad + 1 2K - tyvärr allt för långt ut för att 

säkert kunna bestämmas.) 
      Gråhakedopping 4 ex i par str S 
      Svarthakedopping 1 ex str S (Sommardräkt.) 
      Stormfågel 300 ex Förbifl. (Minst. Svårräknade, då de flög kors 

och tvärs långt ute i väster precis som igår.) 
      Havssula 295 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 7 ex Rast 
      Gråhäger 1 ex Str 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Ljungpipare 1 ex Str 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär (Troligen fyra häckande par i år.) 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 2K str S 
      Tretåig mås - ad Stationär 
      Silvertärna 4 ex str S 
      Kentsk tärna 4 ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 26 ex Rast (Lyfte från Strandoxeln i gryningen och 

sträckte iväg.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Koltrast 2 ex Rast 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Taltrast 10 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel 2 ex Rast 
      Kaja 6 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex i par Stationär 
      Stare 4 ex Rast 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink 2 ex Rast 
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      Steglits 1 ex str O 
      Hämpling - ex Lockläte 
      Vinterhämpling 1 ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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FREDAG 11 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 11 april 2014 
 
VÄDER 
Under morgonen, måttlig sydlig-sydvästlig vind, mulet och dimma. 
Vid tiotiden lättade dimman och det blev successivt allt mer klart och 
soligt. Under kvällen, måttlig västvind, klart och god sikt. 
 
06:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +6.4C, vattenstånd +3cm 
11:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +7,2C, vattenstånd -8 cm 
17:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,6C, vattenstånd +5 cm 
20:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +7,7C, vattenstånd +2cm 
 
Solen upp 06:17 och ner 20:11. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Margareta Wilhelmsson, Johan Frölinghaus, Kerstin 
Gabre, Britt-Marie Carlenäs och Eva Mattson. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 05:30-17:00. 
40 burar i Kausan klockan 05:00-21:00 
Fröfällan i Kausan klockan 09:00-21:00 
Spanat sträck över havet och fortsatt inventeringen av öns häckfåglar. 
Städat ringmärkarlabbet. 
 
OBSERVATIONER 
SÄDGÅS 6 ex. sträckte mot nordost över ön. 
ALFÅGEL 8 ex. sträckande mot söder under dagen. 
SJÖORRE 2 800 ex. sträckande mot söder. 
SMÅLOM 57 ex. sträckande söderut. 
GRÅHAKEDOPPING 4 ex. sträckande söderut, samt 6 rastande. 
STORMFÅGEL 3 ex. mot söder 
HAVSSULA 75 ex. mot söder. 
VIT STORK Hittade en stor fågel i norr som sträckte västerut. 
Avståndet var inte extremt, men daller över havet gjorde det omöjligt 
att bestämma den när den flög under horisonten. Till slut kom den 
äntligen upp över horisonten och momentant var individen spikad till 
art - vit stork, vilket hysterisk ropades ut på walkie-talkien. Tråkigt 
nog hade Mikael gått och lagt sig och resten av personalen befann sig 
i labbet. Endast jag och Eva blev lyckliga... 
FISKGJUSE 1 insträckande hona. Fortsatte mot nordost. 
STENFALK 1 ex. sträckte mot norr. 
JAKTFALK 1 2K hanne upptäcktes utanför Nordstranden. Försökte 
där sig på att slå en tobisgrissla med misslyckat resultat, kretsade 
sedan ett tag innan den drog in över Västudden för att därefter glida 
över Kausan och ut mot Sydvästudden. Där bestämde den sig för att 
dra vidare söderut. 
SKÄRSNÄPPA ca 300 ex. även idag. 
MYRSPOV 1 ex. rastade på Playan under eftermiddagen. 
SVART RÖDSTJÄRT 1 hanne + 1 honfärgad fågel höll till nere vid 
Stora Bryggan under morgonen. 
RINGTRAST 2 ex. rastade på ön under morgonen. En av individerna 



ringmärktes. 
SVARTKRÅKA en fågel höll till på ön under dagen. 
STEGLITS 1 ex. rastade kort på ön. 
En fullständig rapportering avseende dagens observationer på 
Nidingen hittar du genom att klicka på den blå länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
191 individer av 18 arter Ängspiplärka 1, Gärdsmyg 8, Järnsparv 6, 
Rödhake 107, Stenskvätta 1, RINGTRAST 1, Koltrast 9, Björktrast 3, 
Taltrast 3, Rödvingetrast 1, Gransångare 30, Kungsfågel 7, Bofink 2, 
Bergfink 8, Grönfink 1, Gråsiska 1, Gulsparv 1, Sävsparv 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 895 ex och detta år 1662 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE 
-  
 
BESÖKARE 
Inga idag. Endast sex Robinsondeltagare på den öde ön alltså. 
 
ÖVRIGT 
Fåglarna fortsätter att trilla in i näten och veckosumman har nu landat 
på 800 märkta efter dagens fångstinsats. Ringtrasten var naturligtvis 
dagens höjdare i näten, tätt följd av en liten tapper kungsfågel med 
italiensk ring. Fantastiskt att denna femgrams varelse kan ta sig hela 
vägen upp hit till nordligare breddgrader (och förhoppningsvis 
tillbaks igen till hösten). Dagen har annars bjudit på ett par riktigt 
tunga observationer, dels en 2K jaktfalk, dels en vit stork (som var ny 
för Nidingen). En annan, kanske inte direkt höjdare, utan snarare tvärt 
om, var att Kerstin och Britt-Marie tog ett dopp i havet. Strongt 
jobbat, men inget för badkrukor som undertecknade I morgon skall vi 
åka hem. Nidingen blir dock kvar i våra hjärtan tills nästa gång vi 
kommer ut. Det blir nog en hel del koll på Nidingens hem- och 
facebooksida under de kommande dagarna Därmed tackar vi för oss 
och hoppas att morgondagens tillträdande personal får det lika trevligt 
som vi har haft det 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 8 ex Ringm 
      Järnsparv 6 ex Ringm 
      Rödhake 107 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Ringtrast 1 ex Ringm 
      Koltrast 9 ex Ringm 
      Björktrast 3 ex Ringm 
      Taltrast 3 ex Ringm 
      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 30 ex Ringm 
      Kungsfågel 7 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 8 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
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      Sävsparv 1 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär 
      Sädgås 6 ex Str NO 
      Grågås 5 ex Str NO 
      Kanadagås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop (6 ägg i boet på 

Västudden.) 
      Kanadagås 3 ex Rast 
      Gravand 10 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Kricka 3 ex Rast (Två hannar och en hona.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder 220 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 8 ex str S 
      Sjöorre 2800 ex str S 
      Svärta 4 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 57 ex str S 
      Skäggdopping 1 ex str S 
      Gråhakedopping 4 ex str S 
      Gråhakedopping 6 ex Rast 
      Stormfågel 3 ex str S 
      Havssula 75 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Rast 
      Vit stork 1 ex str V (Klockan 15:30. Ny art för Nidingen.) 
      Ormvråk 1 ex Str NO 
      Fiskgjuse 1 hona Str NO 
      Stenfalk 1 ex Str N 
      Jaktfalk 1 2K hane str S (Upptäcktes strax norr om Nordstranden 

och kunde följas fint på vägen mot söder.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ex Förbifl. 
      Myrspov 1 ex Rast (Playan.) 
      Skogssnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ad Stationär 
      Fisktärna - ex Förbifl. 
      Kentsk tärna - ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 2 ex Rast 
      Sånglärka 1 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Svart rödstjärt 2 ex Rast (En hanne och en honfärgad vid Stora 
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Bryggan.) 
      Ringtrast 2 ex Rast (En av dem ringmärkt.) 
      Koltrast - ex Rast 
      Björktrast 300 ex str O (Tre av dem ringmärktes efter att ha 

rastat en kort stund.) 
      Taltrast - ex Rast 
      Rödvingetrast - ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Kaja 6 ex Rast 
      Svartkråka 1 ex Rast (Höll til på ön under dagen.) 
      Gråkråka 2 ex i par Stationär 
      Stare 21 ex Rast 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Steglits 1 ex Förbifl. 
      Hämpling 4 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Rast 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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LÖRDAG 12 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 12 april 2014 
 
VÄDER 
Under morgonen, måttlig sydvästlig-västlig vind, mulet och tidvis dis. 
Vinden vred över mot syd och ökade något. Klockan 17 började det 
regna.  
 
06:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 10 m/s, +5.9C, vattenstånd +-0cm 
10:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +5,3C, vattenstånd -5 cm 
15:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 13 m/s, +7,0C, vattenstånd -4 cm 
20:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 13 m/s, +6 ,7C, vattenstånd +11 
cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:14 och ner 20:14. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Margareta Wilhelmsson, Johan Frölinghaus, Kerstin 
Gabre, Britt-Marie Carlenäs och Eva Mattson avlöstes familjen 
Tollgren bestående av Patrik, Ulrika, Josefina och Veronica samt 
Veronicas kompis Anna Ullsson. Dessutom landsteg Tommy Järås 
också för en vecka. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 05:30-17:00. 
40 burar i Kausan klockan 05:00-17:00 
Fröfällan i Kausan klockan 05:00-17:00 
Spanat sträck över havet och städat. 
Kontrolläst och rättat mars månads märkningar i fagel. Tyvärr är 
inget inlagt sedan 3 april, vi ligger back 1000 märkningar. 
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS 580 sträckte mot ost- nordost över ön i några 
flockar. 
SJÖORRE 1375 ex. sträckande mot söder. 
SVÄRTA 11 ex mot söder 
SMÅLOM 157 ex. sträckande söderut. 
GRÅHAKEDOPPING 5 ex. sträckande söderut. 
HAVSSULA 36 ex. mot söder. 
STORMFÅGEL 29 mot norr och 17 mot syd 
SKÄRSNÄPPA ca 300 ex. även idag. 
SVART RÖDSTJÄRT 1 ex rastade vid Kruthuset 
SVARTKRÅKA en fågel sträckte söderut från ön. 
KAJA 6 ex rastade på ön. Ovanlig rastande art för ön. 
STEGLITS 1 ex. förbiflygande. 
LAPPSPARV 1 ex förbiflygande 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 



dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
122 individer av 12 arter Större strandpipare 1, Skärsnäppa 5, 
Ängspiplärka 2, Gärdsmyg 11, Järnsparv 5, Rödhake 71, Taltrast 2, 
Gransångare 19, Kungsfågel 1, Bofink 2, Bergfink 2, och Gråsiska 1. 
Totalt 1017 individer denna månad och 1784 totalt i år. 
 
KONTROLL 
Två främmande kontroller av svenskmärkta fåglar. En rödhake och en 
gärdsmyg. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Den tillträdande personalen fick börja med tömning av gästtoan,30 
min, hmm.  
 
BESÖKARE 
Inga extra idag. Endast sex avgående personal och sex tillträdande. 
Med hjälp av additionsmetoden blir nog detta 12. 
 
ÖVRIGT 
 
VID DATORN  
Mikael Hake och Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Skärsnäppa 5 ex Ringm 
      Ängspiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 11 ex Ringm 
      Järnsparv 5 ex Ringm 
      Rödhake 71 ex Ringm 
      Taltrast 2 ex Ringm 
      Gransångare 19 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär (par på ostudden + ensam hane i kausan) 
      Vitkindad gås 580 ex str O 
      Kanadagås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand 10 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand 4 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 1375 ex str S 
      Svärta 11 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 157 ex str S 
      Storlom 1 ex str S 
      Gråhakedopping 5 ex str S 
      Stormfågel 29 ex Str N 
      Stormfågel 17 ex str S 
      Havssula 36 ex str S 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205742&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205743&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205738&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205739&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205740&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205741&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205744&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205745&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205746&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205747&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205748&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205749&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205683&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205684&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205685&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205686&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205687&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205688&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205689&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205690&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205691&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205692&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205693&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205694&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205695&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205696&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32205697&mode=obsbok','ObsAndra');


      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Rast (klockfotsrevet) 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (Ett bo med 4 ägg hittades 

mellan gästtoan och trädgårdsfållan) 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast (hördes) 
      Storspov 2 ex str O 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 15 ex str O 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ad Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 3 ex Förbifl. 
      Ängspiplärka - ex Rast (2 ringmärkta) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg - ex Rast (11 ringmärkta) 
      Järnsparv - ex Rast (5 ringmärkta) 
      Rödhake - ex Rast (71 ringmärkta) 
      Svart rödstjärt 1 ex Rast (vid kruthuset) 
      Taltrast 5 ex Rast (2 ringmärkta) 
      Gransångare 25 ex Rast (19 ringmärkta) 
      Kungsfågel 1 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Kaja 6 ex Rast 
      Kaja 4 ex str O 
      Svartkråka 1 ex str S 
      Gråkråka 2 ex i par Stationär 
      Stare 10 ex str O 
      Stare 10 ex Rast 
      Bofink - ex Rast (2 ringmärkta) 
      Bergfink - ex Rast (2 ringmärkta) 
      Steglits 1 ex Förbifl. 
      Hämpling 7 ex Förbifl. 
      Gråsiska 1 ex Rast (1 ringmärkta) 
      Lappsparv 1 ex Förbifl. 
      Sävsparv 4 ex str O 
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SÖNDAG 13 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 13 april 2014 
 
VÄDER 
Under morgonen, frisk sydvästlig vind, mulet och disigt. Vinden 
vände vid middagstid upp till västlig och har ökat kulminerade vid 
18:00 till 14 m/s med 18 m/s i byarna. Bränningarna har gått högt vid 
Rissastenen. 
 
06:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +7.9C, vattenstånd +32 
cm 
10:00: Medelvind VSV 11 m/s, byvind 13 m/s, +8,1C, vattenstånd 
+33 cm 
17:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 18 m/s, +9,0C, vattenstånd +42 
cm 
21:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 17 m/s, +7,3C, vattenstånd +42 
cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:12 och ner 20:16. 
 
PERSONAL 
Familjen Tollgren bestående av Patrick, Ulrika, Josefin och Veronica. 
Dessutom Anna Olsson och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
8 nät klockan 06:00-07:30. 22 nät 07:30-10:00 
40 burar i Kausan klockan 06:30-21:00 
Fröfällan i Kausan klockan 06:30-21:00 
Spanat sträck över havet  
Lagt in några hundra märkningar i fagel.  
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 1250 ex. sträckande mot söder. 
ALFÅGEL 5 ex sträckte söderut. 
SMÅLOM 77 ex. sträckande söderut. 
HAVSSULA 150 ex. mot söder. 
STORMFÅGEL 25 ex flög runt och födsosökte 
PILGRIMSFALK 1 ex sträckte mot land. 
SKÄRSNÄPPA ca 400 ex. även idag. 
SKOGSSNÄPPA 1 ex flög över ön mot öster. 
ROSKARL 1 ex tillsammans med skärsnäpporna 
SVARTKRÅKA 2 fåglar höll ihop på ön. 
KAJA 9 ex rastade på ön.  
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 



 
RINGMÄRKNING 
10 individer av 5 arter Skärsnäppa 5, Sädesärla 1, Gärdsmyg 1, 
Bofink 1, Bergfink 1, och Sävsparv 1. 
Totalt 1027 individer denna månad och 1794 totalt i år. 
 
KONTROLLER:  
Tommy avläste 2 fiskmåsringar i fält och det visade sig att den ena 
var märkt som häckande hanne 2007 och på den andra saknades 
nästsista siffran. Men trots det vet vi att den är märkt här mellan 1986 
och 1993. Den måste alltså vara minst 21 år. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget  
 
BESÖKARE 
Endast fågelstationens personal har varit på ön, alltså 6 personer. 
 
ÖVRIGT 
Morgonen inleddes med att gårdagens sist ringmärkta taltrast blev en 
sparvhöks första frukost. Detta var samma sparvhök som vi 
observerade igår kväll, den har ett ca 40 cm lång band som hänger ner 
från högerfoten. Vi hoppades att den skulle gå i näten men så har inte 
skett. 
 
Det utlovade regnet uteblev helt så därför påbörjades dagens fångst i 
vanlig ordning. Den tilltagande vinden gjorde dock att näten drogs 
ihop vid tio-tiden. Istället ägnade vi då lite tid åt havsfågelskådning 
och njöt av de läckra havssulorna varav många slickade norrsidan. 
Som mest räknades 48 sulor vid västudden och 14 på insidan mot 
fastlandet under samma kvart. 
 
VID DATORN  
Ulrika Tollgren 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 5 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär (par på ostudden + ensam hane i kausan) 
      Grågås 6 ex str O 
      Kanadagås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand 8 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand 5 ex Stationär (par kom inflygande från Malöhållet och 

landade + 3 stationära hanar i kausan) 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 5 ex str S 
      Sjöorre 1250 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 77 ex str S 
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      Stormfågel 25 ex Förbifl. (ca 25 som snurrande omkring och 
verkade födosöka) 

      Havssula 150 ex str S 
      Storskarv 8 ex Str NO 
      Toppskarv 5 ex Rast (fiskande nord svacken) 
      Gråhäger 1 ex str O 
      Sparvhök 1 ex Rast (hade 40 cm av något, typ band, som hängde 

från höger fot. Troligen hade den det även i går.) 
      Pilgrimsfalk 1 ex Str NO (Gjorde en jakt över västudden som 

misslyckades och drog sedan direkt mot NO) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 387 ex Stationär (räknat från foto, troligen inte hela 

flocken) 
      Storspov 14 ex str O 
      Skogssnäppa 1 ex Förbifl. 
      Rödbena 10 ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast (höll till i skärsnäppeflocken) 
      Skrattmås 5 ex str O 
      Fiskmås - ex Stationär (En) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ad Stationär 
      Ob. sillgrissla/tordmule 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 20 ex Stationär (Verkar ha varit ett nordgående sträck) 
      Gärdsmyg 10 ex Rast 
      Rödhake 5 ex Rast 
      Ringtrast 1 ex Rast 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 5 ex Rast 
      Kungsfågel 1 ex Rast 
      Kaja 9 ex Rast 
      Svartkråka 2 ex Rast 
      Bofink - ex Rast (1 ringmärkt) 
      Bergfink - ex Rast (1 ringmärkt) 
      Sävsparv 1 ex str O (1 ringmärkt) 
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MÅNDAG 14 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 14 april 2014 
 
VÄDER 
Dagen började med bara svag vind och fukt i luften. Vid 8-tiden var 
luften nästan stilla men då började det regna så näten fick dras ihop. 
Ett par timmar senare var det över, himlen blev klarblå och arbetet 
drog igång igen. Men en isande och ökande nordanvind räddade oss 
från solsting. 
 
06:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 8 m/s, +7.2C, vattenstånd +12 
cm 
10:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 5 m/s, +6,2C, vattenstånd -11 cm 
15:00: Medelvind NV 13 m/s, byvind 16 m/s, +7,4C, vattenstånd -9 
cm 
20:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 13 m/s, +7,9C, vattenstånd +9 
cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:09 och ner 20:18. 
 
PERSONAL 
Familjen Tollgren bestående av Patrick, Ulrika, Josefin och Veronica. 
Dessutom Anna Olsson och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
19 nät klockan 05:30-08:00. 21 nät 10:45-13:45 
40 burar i Kausan klockan 05:30-21:00 
Fröfällan i Kausan klockan 05:30-21:00 
Lagt in några hundra märkningar i fagel.  
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 60 ex. sträckande mot söder. 
EJDER Årets första bo funnet med ett nyvärpt ägg. Utmed 
gärdsgården på utsidan trädgårdsfållan. 
SMÅLOM 3 ex. sträckande söderut. 
HAVSSULA 1 ex. mot söder. 
TOPPSKARV 4 ex på revet och 1 fiskande mot ostudden 
SKÄRSNÄPPA minst 400 ex. även idag. 
SKOGSSNÄPPA 1 ex hördes. 
KENTSK TÄRNA Har rört sig runt ön större delen av dagen och 6 ex 
kom hit samlat vid 20-tiden. 
FISKTÄRNA 1 ex rastade på en sten i förmiddags. 
RÅKA 1 ex höll till på ön. 
KAJA 9 ex rastade på ön.  
Knubbsäl 1 död uppspolad på stranden söder om trädgårdsfållan och 
3 på revet. 
 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 



begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
13 individer av 7 arter Ängspiplärka 2, Sädesärla 1, Gärdsmyg 1, 
Järnsparv 2, Rödhake 2, Gransångare 4, Bergfink 1. 
Totalt 1040 individer denna månad och 1807 totalt i år. 
 
KONTROLLER:  
En gravandhona avlästes i fält efter viss möda då ringen satt upp och 
ner! (men Dennis då). Den var pullmärkt 2009. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget  
 
BESÖKARE 
Endast fågelstationens personal har varit på ön, alltså 6 personer. 
 
ÖVRIGT 
Livet på fågelstationen har varit lugnt idag. 
 
VID DATORN  
Ulrika Tollgren 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär (Honan på ostudden låg en tid på boet 
idag. Vi försökte mata in svanarna med bröd till lilla bryggan, 
men de gillade inte vårt bröd. Honan är ringmärkt.) 

      Grågås 1 ex Förbifl. 
      Kanadagås 4 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gravand 8 ex i par Par i lämpl. häckbiotop (En ringmärkt hona 

avlästes i fält. Hon blev pullmärkt på ön 2009) 
      Gräsand 4 hane Stationär 
      Ejder - ex Stationär (årets första bo med ett ägg funnet på utsidan 

muren till trädgårdsfållan) 
      Sjöorre 60 ex str S 
      Småskrake 15 ex Stationär 
      Smålom 3 ex str S 
      Havssula 1 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Rast 
      Toppskarv 5 ex Rast 
      Gråhäger 1 ex str S (långt öster om ön) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
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      Skärsnäppa 400 ex Stationär (minst) 
      Storspov 14 ex str O (flög västerut) 
      Skogssnäppa 1 ex Förbifl. 
      Rödbena 10 ex Stationär (ca) 
      Skrattmås 2 ex str O 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Rast 
      Kentsk tärna 6 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ängspiplärka 3 ex Rast (2 ringmärkta) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 5 ex Stationär (1 ringmärkt) 
      Gärdsmyg 20 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Järnsparv 3 ex Rast (2 ringmärkta) 
      Rödhake 10 ex Rast (2 ringmärkta) 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 10 ex Rast (4 ringmärkta) 
      Kaja 9 ex Rast 
      Råka 1 2K Rast (rastade) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 25 ex Rast 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink 2 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Hämpling 4 ex Rast 
      Sävsparv 1 ex str O 
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TISDAG 15 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 15 april 2014 
 
VÄDER 
Dagen började med klarblå himmel och en bitande kall nordanvind, 
därför fick nätfångsten stå bi.  
 
06:00: Medelvind N 11 m/s, byvind 15 m/s, +6,1C, vattenstånd +18 
cm 
10:00: Medelvind N 9 m/s, byvind 12 m/s, +7,2C, vattenstånd +8 cm 
14:00: Medelvind NV 10 m/s, byvind 13 m/s, +9,0C, vattenstånd +1 
cm 
20:00: Medelvind N 7 m/s, byvind 13 m/s, +7,6C, vattenstånd -4 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:06 och ner 20:20. 
 
PERSONAL 
Familjen Tollgren bestående av Patrick, Ulrika, Josefin och Veronica. 
Dessutom Anna Olsson och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
4 nät klockan 16:30-20:00.  
40 burar i Kausan klockan 06:00-21:00 
Fröfällan i Kausan klockan 05:30-21:00 
Lagt in några hundra märkningar i fagel.  
 
OBSERVATIONER 
KNÖLSVAN Ett ägg i boet på ostudden 
KANADAGÅS 7 ägg i boet på västudden och 1 ägg i boet vid 
Prästens grav. 
SVÄRTA 1 ex. sträckande mot N . 
SMÅLOM 5 ex. sträckande söderut. 
TOPPSKARV 1 ex som stod på klockfotsrevet var ringmärkt på 
vänster ben. I Sverige finns det ingen vänstermärkt, bör alltså komma 
från något annat land. 5 ex fiskade utanför Playan. 
STENFALK 1 ex flög österut från kausan 
SKÄRSNÄPPA minst 450 ex. 
KÄRRSNÄPPA 1 ex i skärsnäppeflocken 
ROSKARL 1 ex i skärsnäppeflocken 
KENTSK TÄRNA 2 ex 
SMÅTÄRNA 2 ex rastade i Kausan, kanske öns häckare som är åter. 
KAJA 4 ex rastade på ön.  
 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 



 
RINGMÄRKNING 
4 individer av 4 arter Skärsnäppa 1, Sädesärla 1, Rödhake 1, och 
Stenskvätta 1 
Totalt 1044 individer denna månad och 1811 totalt i år. 
 
KONTROLLER:  
SILLTRUT avläst strax norr om fiskmåskolonin bortom hönshuset. 
Den hade blå plastring, pullmärkt den 15/7-2008 på Hirsholmarna 
utanför Fredrikshamn, Danmark. 
Vid genomgång av egna kontroller i mars och hittills i april så är 
följande fåglar kontrollerade som högst troligt har övervintrat på ön 
Gärdsmyg 10 ex, Järnsparv 1 ex och Talgoxe 1 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget  
 
BESÖKARE 
Endast fågelstationens personal har varit på ön, alltså 6 personer. Nu 
vid 22:30 tiden skall ytterligare tre personer anlända med båt. De 
skall hjälpa till med de gamla fyrarnas lanterniner imorgon. Efter 
renovering iland skall lanterninerna sättas på plats imorgon med hjälp 
av helikopter. 
 
ÖVRIGT 
Blåst, blåst och blåst. Kall nordan. 
 
VID DATORN  
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär (Ett ägg i bet på ostudden) 
      Knölsvan 1 ex Död (Uppspolad i tången ute på ostudden, rätt 

färsk) 
      Kanadagås 4 ex i par Bo, ägg/ungar (7 ägg i boet på västudden 

och 1 ägg i boet vid Prästens grav.) 
      Gravand 10 ex i par Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand 5 hane Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 3 ex Rast 
      Sjöorre 25 ex Str N 
      Sjöorre 5 ex str S 
      Svärta 1 ex Str N 
      Småskrake 16 ex Stationär (ihop) 
      Smålom 5 ex str S 
      Storskarv - ex Rast 
      Toppskarv 5 ex Rast (en var ringmärkt på vänster ben) 
      Stenfalk 1 ex Förbifl. 
      Strandskata 30 ex Stationär (verkar vara 15 par på ön) 
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      Större strandpipare 20 ex Stationär (två nya bon funna) 
      Skärsnäppa 450 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Myrspov 4 ex Str NO 
      Rödbena 12 ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Dvärgmås 1 ad Str N 
      Skrattmås 2 ex str O 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär (En färgmärkt silltrut avläst som visade sig 

vara pullmärkt på Hirsholmarna i Danmark juli 2008) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 2 ex Rast (Årets första. Kanske öns häckande fåglar) 
      Ob. fisk-/silvertärna 1 ex Förbifl. 
      Kentsk tärna 2 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 5 ex Stationär (en ringmärkt) 
      Gärdsmyg 10 ex Rast 
      Rödhake 10 ex Rast 
      Stenskvätta 1 ad hane Rast (ringmärktes) 
      Taltrast 3 ex Rast 
      Gransångare 5 ex Rast 
      Kungsfågel 1 ex Rast 
      Kaja 4 ex Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 4 ex Rast 
      Bofink 1 ex Rast 
      Bergfink 2 ex Rast 
      Hämpling 3 ex Rast 
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ONSDAG 16 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Ulrika Tollgren 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 16 april 2014 
 
VÄDER 
En ovanlig morgon på Nidingen, vindstilla och bleke, fullmåne och 
blå himmel. Som gjord för att flyga ut lanterniner!  
 
05:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +6,1C, vattenstånd -18 cm 
10:00: Medelvind NNW 0 m/s, byvind 2 m/s, +7,4C, vattenstånd -18 
cm 
14:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +8,7C, vattenstånd -29 cm 
21:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +7,5C, vattenstånd -19 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:04 och ner 20:22. 
 
PERSONAL 
Familjen Tollgren bestående av Patrick, Ulrika, Josefin och Veronica. 
Dessutom Anna Olsson och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 05:15-09:00.  
40 burar i Kausan klockan 05:30-20:00 
Fröfällan i Kausan klockan 05:30-20:00 
Lagt in hundra märkningar i fagel.  
 
OBSERVATIONER 
KNÖLSVAN 2 sträckande NO 
VIGG Ny årsart. Ett par rastade utanför stranden på norra sidan av 
svacken 
SVÄRTA 1 ex. sträckande mot S . 
TOPPSKARV 3 ex 
SKÄRSNÄPPA minst 450 ex. 
ROSKARL 1 ex i skärsnäppeflocken 
KENTSK TÄRNA 4 ex har rört sig runt ön 
TOBISGRISSLA Räknade från jordskällekullen till 700 ex 
KAJA 5 ex rastade på ön.  
KNUBBSÄLAR 13 ex rastade på och runt revet! 
 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
12 individer av 4 arter Gärdsmyg 9, Rödhake 1, Gransångare 1 och 
Sävsparv 1. 
Totalt 1056 individer denna månad och 1823 totalt i år. 
 



KONTROLLER:  
Vi har avläst olika trutar som representerat hela färgskalan av 
plastringar, blått, rött, gult, och svart. SILLTRUT gårdagens danska 
fågel med blå plastring var kvar även idag.  
SILLTRUT 1 ex med röd ring som märktes i London avlästes i 
silltrutskolonin på samma plats där den avlästes 2012 och 2013. 
SILLTRUT 1 ex med gul plastring avlästes i kolonin, där den också 
sågs 2012. Den är ringmärkt i Danmark antingen 2006 eller 2008, de 
har lyckats med konstycket att på samma ö med 2 års mellanrum 
ringmärka 2 olika individer med exakt samma kombination. 
HAVSTRUT 1 fjolårsunge märkt i Nordre Rönner utanför Laesö, 
avlästes på en sten i höjd med kruthuset. Förra året i augusti avlästes 
det en havstrut som var märkt exakt samma dag på samma plats som 
denna trut. 
TRETÅIG MÅS 1 ex avlästes på sjömärket och den hade ringen upp 
och ner. Gissa vem den skyldige är! (Hint, måndagens dagbok). 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget  
 
BESÖKARE 
Sent igår kväll anlände 3 byggarbetare med en RIB-båt, efter att ha 
letat efter pinnen i mer än en halvtimme och de sover i Bagarstugan. 
Inför lanterninernas återkomst kom Stefan med ytterligare 12 
personer. Det var från Fastighetsverket, Nidingens Vänner, 
kommunen, Hallands Nyheter, Norra Hallands tidning, 
Göteborgsposten och Radio Halland. Med på båten kom också en 
man som installerade brandlarm i byggnaden med labbet. Han kollade 
också över våra brandsläckare. Helikopterbesättningen bestod av 3 
personer så totalt har här varit 25 personer idag, men vi är bara 9 kvar 
inför natten, fågelstationens personal och de som arbetar med fyrarna. 
 
ÖVRIGT 
Soluppgången och morgonen var fantastisk och vi fick några timmars 
hygglig nätfångst. Titeln det regnar köttbullar fick ny innebörd då 
gärdsmyg dominerade. Kl.9:00 drog vi ihop näten när helikoptern 
kom ut första gången med byggmaterial. Därefter anlände Stefan med 
RIB-båten och de officiella gästerna. 
 
Därefter uppstod en spänd förväntan tills helikoptern syntes från 
Ringhalshållet. Den flög in lanterninen och den sattes på plats med 
stor precision och stor bevakning. Därefter gjorde de ytterligare en 
runda och hämtade och satte den andra lanterninen på plats. Vi var 
oroliga att tretåiga måsarna skulle fara illa med hovrande helikopter 
ovanför, men de verkade 

 

 

Del 2 av Dagbok för Nidingens Fågelstation den 16 april 2014 
 
men de verkade oberörda och satt kvar på bona när lanterninerna 
sattes på plats. 
Vid 11-tiden var allt klart och en stund därefter försvann merparten 
av besökarna igen. Och i GP kunde vi strax därefter läsa att nu har vi 
åter fyrljus på Nidingen! 
 
Ikväll har vi placerat ut 6 tobisgrissleholkar i slånbuskar för att det 



ska bli lättare att ringmärka slåntobisarna. Ytterligare en holk fick 
något förstorad öppning i hopp om gravand. Vi avslutade dagen med 
att fira med kladdkaka som Anna och Veronica hade gjort! 
 
VID DATORN 
Ulrika Tollgren , Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 9 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär 
      Knölsvan 2 ex Str NO 
      Grågås 1 ex str S 
      Kanadagås 4 ex i par Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås 5 ex str S 
      Gravand 10 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand 4 hane+2 ex i par Stationär 
      Vigg 1 ex i par Rast (rastande i strandkanten nordstranden vid 

svacken) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 130 ex str S 
      Svärta 1 ex str S 
      Knipa 2 ex i par Rast (utanför nordstranden, hanen var 2K) 
      Småskrake 25 ex Stationär 
      Smålom 1 ex str S 
      Storskarv 18 ex Rast 
      Toppskarv 3 ex Rast 
      Sparvhök 1 ex Str N 
      Strandskata 30 ex i par Stationär 
      Större strandpipare 20 ex Stationär 
      Skärsnäppa 450 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås 2 ex str O 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär (Tre färgmärkta avlästa en med röd ring 

från England, en med blå från Danmark och en med gul också 
från Danmark.) 

      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär (En avläst med svart färgring som var 

märkt förra året i Danmark) 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 14 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla 700 ex Stationär (räknade från jordkällekullen två 

ggr. Det skilde endast på 10 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 25 ex Rast (9 ringmärkta) 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 10 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Taltrast 1 ex Rast 
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      Gransångare 5 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Kaja 5 ex Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 4 ex Rast (En sitter o sjunger vid garageholken) 
      Bofink 1 ex Rast 
      Bergfink 1 ex Rast 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Steglits 1 ex Rast 
      Hämpling 3 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Rast 
      Sävsparv 1 hona Rast (ringmärktes) 
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TORSDAG 17 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 17 april 2014 
 
VÄDER 
Frisk sydvind och i stort sett igen mulet i gryningen. Uppsprickande 
men mer disigt från 10-tiden. 
 
05:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 10 m/s, +7,4C, vattenstånd -13 cm 
10:00: Medelvind S 12 m/s, byvind 15 m/s, +8,4C, vattenstånd +4 cm 
14:00: Medelvind S 14 m/s, byvind 17 m/s, +8,5C, vattenstånd -2 cm 
20:00: Medelvind SSV 12 m/s, byvind 17 m/s, +8,3C, vattenstånd 
+20 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:01 och ner 20:24. 
 
PERSONAL 
Familjen Tollgren bestående av Patrick, Ulrika, Josefin och Veronica. 
Dessutom Anna Olsson och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
20 nät klockan 05:30-08:00. 17 nät 08:00-11:00. 
40 burar i Kausan klockan 05:30-14:30. 
Fröfällan i Kausan klockan 05:30-14:30. 
Sporadisk spaning över havet. 
Lagt in resterande märkningar i fagel så nu är vi i kapp.  
 
OBSERVATIONER 
KRICKA 2 EX STRÄCKANDE S  
SVÄRTA 2 ex. sträckande mot S 
SJÖORRE 160 ex sträckande S 
STORMFÅGEL 2 ex sträckande S 
HAVSSULA 10 ex sträckande S 
SMÅLOM 17 ex sträckande S 
STORLOM 4 ex sträckande S 
SKÄRSNÄPPA minst 450 ex. 
KENTSK TÄRNA 7 ex har rört sig runt ön 
FISK/SILVERTÄRNA 2 ex mot söder 
KAJA 5 ex rastade på ön.  
KNUBBSÄLAR 3 utanför västudden. 
 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
19 individer av 5 arter Skärpiplärka 1, Gärdsmyg 2, Järnsparv 1, 



Rödhake 2 och Gransångare 13. 
Totalt 1075 individer denna månad och 1842 totalt i år. 
 
KONTROLLER  
Inga idag 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget  
 
BESÖKARE 
Nidingen har idag endast befolkats av fågelstationens personal och 
den 3 byggnadsarbetare, alltså 9 personer. 
 
ÖVRIGT 
Dagen började skapligt med lite lagom vind och gransångare. Men 
allteftersom har vinden ökat till över 20 m/s i byarna och regn så 
verksamheten har gått på tomgång idag. Vi är dock tacksamma att vi 
inte varit byggnadsarbetare idag, de har arbetat med säkerhetslina 
större delen av dagen. 
 
Josefin, Veronica, Anna och Patrick har spelat spel under 
eftermiddagen. Veronica vann med alla flickorna var överens om att 
Patrick fuskade, vilket ändå inte hjälpte! Tröstpris för alla blev 
himmagjord dajmglass. 
 
 
VID DATORN  
Ulrika Tollgren, Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär 
      Kanadagås 4 ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand 10 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Kricka 2 ex str S 
      Gräsand 5 ex Stationär (Ett par gick ner norr om slånet i riktning 

mot rissastenen från huset) 
      Ejder - ex Stationär (första sedda som ruvar) 
      Sjöorre 160 ex str S 
      Svärta 2 hane str S 
      Småskrake 25 ex Stationär 
      Smålom 17 ex str S 
      Storlom 4 ex str S 
      Stormfågel 2 ex str S 
      Havssula 10 ex str S 
      Storskarv - ex Rast 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 450 ex Stationär (stora flocken, ej räknade) 
      Rödbena - ex Stationär 
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      Skrattmås - ex str O 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Ob. fisk-/silvertärna 2 ex str S 
      Kentsk tärna 7 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 10 ex Rast (2 ringmärkta) 
      Järnsparv - ex Rast (1 ringmärkt) 
      Rödhake 10 ex Rast (2 ringmärkta) 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 20 ex Rast (13 ringmärkta) 
      Kaja 5 ex Rast 
      Kråka 1 ex Stationär 
      Hämpling 3 ex Rast 
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FREDAG 18 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika 
Tollgren 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 18 april 2014 
 
VÄDER 
Ganska mulet men under eftermiddag minskade molnigheten och 
solen dominerade. 
 
07:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, +6,3C, vattenstånd +3 cm 
10:00: Medelvind N 9 m/s, byvind 11 m/s, +6,6C, vattenstånd +9 cm 
14:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,0C, vattenstånd +4 cm 
20:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 9 m/s, +8,8C, vattenstånd +9 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:58 och ner 20:27. 
 
PERSONAL 
Familjen Tollgren bestående av Patrick, Ulrika, Josefin och Veronica. 
Dessutom Anna Olsson och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
14 nät klockan 05:00-05:30, 17 nät 05:30-06:00, 24 nät 6:0009:30, 17 
nät 09:30-10:00, 17 10:00-11:00 
39 burar i Kausan klockan 05:30-21.00. 
Fröfällan i Kausan klockan 05:30-21:00. 
Sporadisk spaning över havet. 
Lagt in egna kontroller i fagel.  
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 200 ex sträckande S 
HAVSSULA 3 ex sträckande S 
SMÅLOM 3 ex sträckande S 
STORLOM 1 ex sträckande S 
SKÄRSNÄPPA minst 450 ex. 
KENTSK TÄRNA 1 ex har rört sig runt ön. Två ex landade där de 
brukar häcka. 
SILVERTÄRNA 2 ex mot söder 
KAJA 5 ex rastade på ön.  
KNUBBSÄL 2 ex låg på revet och några huvuden har setts sticka upp 
lite här och där. En död kut har flutit i land mellan playastenen och 
ostudden, troligen under de senaste dagarna blåst. 
 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
18 individer av 5 arter Skärsnäppa 2, Gärdsmyg 1, Rödhake 8, 



Gransångare 6 och Grönfink 1. 
Totalt 1093 individer denna månad och 1860 totalt i år. 
 
KONTROLLER  
En skärsnäppa med grön flagga på tibian sågs vid stora bryggan. En 
halvtimma efter obsen hade vi svaret från Norge. Den var märkt den 
25 augusti 2012 i Longyearbyn på Svalbard. 
Fiskmåsen som nästan helt lästes av i söndags (se dagboken 13 april) 
knäcktes idag. Det visade sig att den var pullmärkt 1991, alltså nu 23 
år gammal. I väntan på att få se den så lästes även en av som var 19 år 
och en sjuåring. 
Dessutom kan nämnas att den tretåiga mås, som vi inte lyckas plocka 
av ljusloggen på förra året p.g.a. den inte häckade, den verkar nu ha 
fått tag på en boplats. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Turisttoan, 0,5 tim  
 
BESÖKARE 
Stefan, Annika och ytterligare två ifrån Gottskärs Hotell har varit 
härute sedan middagstid för att ställa i ordning och städa i husen. En 
av byggnadsarbetarna åkte iland med sin ribb-båt på kvällen. Med 
fågelstationens personal och 3 byggnadsarbetare blir det alltså totalt 
13 personer och alla är kvar inför natten. 
 
ÖVRIGT 
Morgonen var ganska lagom vindmässigt och vi hoppades på mycket 
fågel, vilket det inte blev. Framåt 11-tiden drog vi ihop näten när det 
nästan bara var samma fåglar som gick i gång på gång. 
 
När Stefan kom drog han direkt igång med att testa alla deckarna så 
att brandlarmet var ok. Ulrika, som precis vilade middag, vaknade 
ganska burdust och i sitt sömndruckna tillstånd halkade hon nerför 
trappen. Inget brutit, tack vare inbyggd fatbag, men ömhet och ett 
stort blåmärka blev det allt. 
 
Under eftermiddagen spelade Patrick igen en runda spel med 
flickorna och återigen anklagades han för fusk. Det hela avslutades 
under någorlunda fredliga former. Och Ulrika passade på att ta ett 
dopp ifrån stora bryggan. Slutligen som inleddes Patrick och Tommy 
inför morgonens hemfärd genom att fixa dassen. Men så fint väder 
som det är lovat skulle man gärna varit kvar här några dagar till. 
 
VID DATORN  
Ulrika Tollgren, Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödhake 8 ex Ringm 
      Gransångare 6 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär 
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      Kanadagås 4 ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand 10 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand 4 ex Stationär (3 hanar + 1 hona) 
      Vigg 4 ex Rast (rastade en kort stund utanför nordstranden) 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 2 ex str S 
      Sjöorre 200 ex str S (mycket sporadiskt spanande) 
      Småskrake 25 ex Stationär 
      Smålom 3 ex str S 
      Storlom 1 ex str S 
      Havssula 3 ex str S 
      Storskarv - ex Rast 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Sparvhök 1 ad hona Rast 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 450 ex Stationär (2 ringmärkta) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås 1 ex str O 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 4 ex Förbifl. 
      Kentsk tärna 6 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 15 ex Rast (8 ringmärkta) 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 15 ex Rast (6 ringmärkta) 
      Kaja 5 ex Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Grönfink 1 ex Rast (ringmärktes) 
      Hämpling 1 ex Rast 
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LÖRDAG 19 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika 
Tollgren, Andrea Gålnander, Uno Unger, Eva Åkesson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 19 april 2014 
 
VÄDER 
Riktigt fin vårmorgon. Molnfritt hela dagen med svaga vindar på 
förmiddagen. 
02:00: Medelvind NNO 5 m/s, byvind 6 m/s, +6,8C, vattenstånd -4 
cm, 1022,3 hPa. 
05:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +6,1C, vattenstånd +-0 
cm, 1023,8 hPa. 
08:00: Medelvind ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +6,3C, vattenstånd +-0 
cm, 1025,1 hPa. 
11:00: Medelvind ONO 1 m/s, byvind 3 m/s, +10,4C, vattenstånd -2 
cm, 1025,8 hPa. 
14:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 4 m/s, +9,7C, vattenstånd -13 
cm, 1025,6 hPa. 
17:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 5 m/s, +9,7C, vattenstånd -17 
cm, 1024,5 hPa. 
20:00: Medelvind NNO 6 m/s, byvind 7 m/s, +9,1C, vattenstånd -18 
cm, 1023,4 hPa. 
23:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 5 m/s, +8,4C, vattenstånd -12 cm, 
1023,3 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:56 och ner 20:29. 
 
PERSONAL 
Familjen Tollgren bestående av Patrick, Ulrika, Josefin och Veronica. 
Dessutom Anna Olsson och Tommy Järås. Mitt på dagen avlöstes 
nämnda personer av Marianne Bäckvall, Lollo Thorstensson, Kicki 
Albinsson, Andrea Gålnander, Eva Åkesson och Uno Unger. Lasse 
Hellberg skötte personalbytet med vår båt.  
 
VERKSAMHET 
17 nät klockan 05:00-05:30, 24 nät 05:30-15:00. 
39 burar i Kausan klockan 05:30-21:00. 
Fröfällan i Kausan klockan 05:30-21:00. 
Sporadisk spaning över havet. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 73 ex sträckande S mellan 6:00-8:00 och 1 ex 
förbiflygande under eftermiddagen. 
TRANA 1 ex passerade norrut ganska lågt över ön 12:34. 
SKÄRSNÄPPA Minst 450 ex. 
FISKTÄRNA 1 ex flög över fyrområdet vid 11-tiden. 
SMÅTÄRNA 1 ex flög omkring över Kausan under sena 
eftermiddagen. 
KAJA 5 ex rastade på ön + 13 mot SV. 
LADUSVALA Årets 2 första för ön. 



LÖVSÅNGARE Årets första för ön. 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
40 exemplar av 7 arter. 
Sädesärla 1, gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 25, gransångare 7, 
lövsångare 1 och bergfink 1. 
Totalt 1133 individer denna månad och 1900 i år. 
 
KONTROLLER  
Återigen avlästes en gammal fiskmås. Den var pullmärkt på ön 1993, 
således nu 21 år gammal.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag.  
 
BESÖKARE 
Förutom 4 personer från Gottskärs Kurs konferens, 2 
byggnadsarbetare som håller på med lanterninmonteringen och 13 
personer knutna till fågelstationen, så var det besök av 2 privatbåtar 
med summa 6 personer, alltså totalt 25 personer på Nidingen idag.  
 
ÖVRIGT 
En härlig dag med mycket sol och svaga vindar som avslutades med 
en utsökt gemensam påskmåltid med alla traditionella rätter och 
drycker på bordet. Lite smolk i bägaren blev det dock när vi i den nya 
personalen möttes av luft och brunfärgat vatten i kranarna, vilket 
strax därefter sinade helt. Det blev till att hinka upp vatten från den 
gamla brunnen mellan nätplats 5 och 6. Efter samtal med Stefan blev 
vi utlovade ett rörmokarbesök snarast möjligt för att få igång 
vattenförsörjningen på ön igen.  
 
VID DATORN  
Tommy Järås och Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 25 ex Ringm 
      Gransångare 7 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär 
      Grågås 1 ex Förbifl. 
      Kanadagås 7 ex Bo, ägg/ungar 
      Gravand 10 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand 7 ex Stationär (5 hanar + 1 par.) 
      Ejder - ex Ruvande (En ruvande hona på utsidan av 
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trädgårdsfållan och ett bo med 1 ägg utanför muren S om 1855 
års hus.) 

      Sjöorre 12 ex Str N (2 ex sträckande under morgonen och 10 ex 
under eftermiddagen. ) 

      Svärta 1 ex Str N 
      Knipa 1 honfärgad Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 4 ex str S (4 ex mot S under morgonen.) 
      Havssula 74 ex str S (73 ex under tiden 06:00-08:00 och 1 ex 

under eftermiddagen.) 
      Storskarv - ex Rast 
      Toppskarv 4 ex Stationär (3 ex drog norrut vid 15-tiden och 1 ad 

med tofs satt på Klockfotsrevet,) 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Trana 1 ex Str N (Den passerade ganska lågt över ön 12:34.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (3 aktiva bon på västra 

delen av ön, samtliga med 4 ägg i dag.) 
      Skärsnäppa 450 ex Stationär (Minst 450 ex.) 
      Myrspov 1 ex Str 
      Storspov 1 ex Str 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 1 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 1 ex Förbifl. (Den flög omkring över Kausan en stund 

under sena eftermiddagen.) 
      Fisktärna 1 ex Förbifl. 
      Kentsk tärna 5 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Sånglärka 2 ex Rast 
      Ladusvala 2 ex Str 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär (En 3K+ hona ringmärktes.) 
      Gärdsmyg - ex Rast (4 ringmärktes.) 
      Järnsparv - ex Rast (En ringmärktes.) 
      Rödhake - ex Rast (25 ringmärktes.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast (Den sågs på strandvallen innanför Kausan 

vid 11-tiden.) 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast (7 ringmärktes.) 
      Lövsångare 1 ex Rast (Årets första, ringmärktes.) 
      Kaja 18 ex (5 rastande hela dagen + 13 mot SV under morgonen.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Bergfink 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Steglits 1 ex Rast 
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SÖNDAG 20 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andrea Gålnander, Uno Unger, Eva Åkesson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 20 april 2014 
 
VÄDER 
För andra dagen i rad helt molnfritt och ganska god sikt. Havet var 
tidvis spegelblankt och till följd av det steg temperaturen till +19,2C 
vid 14-tiden enligt SMHI, vilket utgör det högsta värdet hittills i år.  
02:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,4C, vattenstånd -17 cm, 
1022,6 hPa. 
05:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,6C, vattenstånd -25 cm, 
1022,3 hPa. 
08:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,7C, vattenstånd -20 cm, 
1022,4 hPa. 
11:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 6 m/s, +13,4C, vattenstånd -11 cm, 
1021,8 hPa. 
14:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +19,2C, vattenstånd -12 
cm, 1020,3 hPa. 
17:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +12,2C, vattenstånd -15 
cm, 1018,8 hPa. 
20:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 6 m/s, +11,3C, vattenstånd -12 cm, 
1017,8 hPa. 
23:00: Medelvind NNO 5 m/s, byvind 6 m/s, +11,3C, vattenstånd -2 
cm, 1018,6 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:53 och ner 20:31. 
 
PERSONAL 
Marianne Bäckvall, Lollo Thorstensson, Kicki Albinsson, Andrea 
Gålnander, Eva Åkesson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 05:00-14:00. 
39 burar i Kausan 05:00-16:00. 
Fröfällan i Kausan klockan 05:00-16:00. 
 
OBSERVATIONER 
SVARTHAKEDOPPING 1 ex i sommardräkt rastade S om ön under 
minst en halvtimma från 15:00. 
HAVSSULA 3 + 2 + 2 (samtliga adulta) förbiflygande, utspritt över 
dagen. 
SMÅTÄRNA Den födosökte i Kausan under en kort stund på 
förmiddagen. 
HUSSVALA 1 ex sträckte österut längs nordstranden under 
förmiddagen. Årets första på Nidingen. 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 



 
RINGMÄRKNING 
58 exemplar av 8 arter. 
Skärpiplärka 1, ängspiplärka 1, gärdsmyg 13, rödhake 12, 
gransångare 27, lövsångare 2, svartvit flugsnappare 1 och gråsiska 1. 
Totalt 1191 individer denna månad och 1958 i år. 
 
KONTROLLER  
Två främmande gransångare nätfångades idag. Den ena hade en 
svensk ring medan den andra var ringmärkt i Spanien. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag.  
 
BESÖKARE 
En av byggnadsarbetarna som varit iland sedan i fredags kom sent på 
kvällen med sin ribb-båt. Förutom de 3 byggnadsarbetarna besöktes 
ön idag av 2 privatbåtar med sammanlagt 8 personer samt Stenberg 
junior, som kom i en kajak. Med fågelstationens personal alltså totalt 
18 personer på Nidingen idag.  
 
ÖVRIGT 
Den överraskande värmen mitt på dagen gav ett par nässelfjärilar och 
ett exemplar av fjärilen påfågelöga. Eva stod för dagens fynd, då hon 
hittade en svarthakedopping i full sommardräkt simmande S om ön. 
Det blev en ny Nidingen-art för undertecknad. Totalt föreligger nu 6 
fynd av arten på Nidingen. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 13 ex Ringm 
      Rödhake 12 ex Ringm 
      Gransångare 27 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex i par Stationär (En ruvande S om Prästens grav. 
Kasans gamla hane sågs ej idag.) 

      Grågås 4 ex Förbifl. (1 + 3.) 
      Kanadagås 7 ex Ruvande (Två ruvande, på Västudden och vid 

Prästens grav.) 
      Gravand 10 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande (Boet med 1 ägg igår hade 2 ägg idag.) 
      Alfågel 2 honfärgad Rast (De låg N om Västudden under 

morgonen.) 
      Sjöorre 60 ex Rast (Minst 60 ex.) 
      Knipa 2 honfärgad Rast (Troligen 2K hanar.) 
      Småskrake - ex Stationär 
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      Smålom 1 ex str S 
      Storlom 1 2K Rast (Den låg och fiskade SV om Klockfotsrevet 

under förmiddagen.) 
      Svarthakedopping 1 ex Rast (Den var i sommardräkt och rastade 

S om ön under minst en halvtimma från 15:00. Andra fyndet i år 
och sjätte totalt.) 

      Havssula 7 ad Förbifl. (3 + 2 + 2, utspritt över dagen.) 
      Storskarv - ex Rast 
      Toppskarv 3 ex Stationär (Minst 3 2K-fåglar, satt bl.a. på en sten 

på Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 450 ex Stationär (Ca 450 ex, grovt uppskattat.) 
      Storspov 1 ex Str (Den hördes förbisträckande under 

förmiddagen.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Stationär (Den sågs dels i skärsnäppeflocken och 

dels ensam i Kausan.) 
      Skrattmås 2 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 1 ex Förbifl. (Den födosökte i Kausan under en kort 

stund på förmiddagen.) 
      Fisktärna 2 ex Stationär 
      Kentsk tärna 10 ex Förbifl. (Ca 10 ex, stod bl.a. på 

Klockfotsrevet.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala 1 ex str O (Den sträckte österut längs nordstranden. 

Årets första på Nidingen.) 
      Ängspiplärka 1 2K Rast (Ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En 2K ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 13 ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (En egen kontroll.) 
      Rödhake 15 ex Rast (Minst 15 ex varav 12 ringmärktes.) 
      Björktrast 1 ex Rast (Den satt en stund i Strandoxeln.) 
      Gransångare 30 ex Rast (Minst 30 ex varav 27 ringmärktes. 

Dessutom främmande kontroller av en svensk och en spansk 
fågel.) 

      Lövsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 1 2K hane Rast (Ringmärktes, årets första 

på Nidingen.) 
      Kaja 5 ex Rast 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Bergfink 1 hane Rast (Den födosökte på fyrplanen.) 
      Brunsiska 1 3K+ hona Rast (Ringmärktes.) 
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MÅNDAG 21 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andrea Gålnander, Uno Unger, Eva Åkesson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 21 april 2014 
 
VÄDER 
Fortsatt vackert väder, men himlen var delvis beslöjad av höga 
cirrusmoln. God sikt. Vid 14-tiden mulnade det från söder och några 
regndroppar noterades på kvällen. 
02:00: Medelvind NNO 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,2C, vattenstånd -5 
cm, 1018,9 hPa. 
05:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +9,1C, vattenstånd -13 
cm, 1017,6 hPa. 
08:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 9 m/s, +10,3C, vattenstånd -13 
cm, 1016,7 hPa. 
11:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +13,6C, vattenstånd -4 
cm, 1015,9 hPa. 
14:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,9C, vattenstånd +1 
cm, 1014,8 hPa. 
17:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,7C, vattenstånd -7 
cm, 1014,3 hPa. 
20:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,4C, vattenstånd -14 
cm, 1014,1 hPa. 
23:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,2C, vattenstånd -10 
cm, 1015,2 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:51 och ner 20:33. 
 
PERSONAL 
Marianne Bäckvall, Lollo Thorstensson, Kicki Albinsson, Andrea 
Gålnander, Eva Åkesson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 05:00-12:00. 
39 burar i Kausan 06:00-12:00. 
Fröfällan i Kausan 06:00-12:00. 
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM Under morgonen passerade 6 + 2 mot S. 
HAVSSULA 24 ex passerade mot S under någon timma på 
morgonen. 
SMÅTÄRNA Ett par höll till i Kausan under eftermiddagen. Hanen 
flög omkring födosökande och honan satt på en sten. 
STÖRRE HACKSPETT En hane anlände tidigt under morgonen och 
fastnade snart i nät 6C och kunde därefter ringmärkas. Årets första 
observation av arten på Nidingen. 
RÖDSTJÄRT En 3K+ hane fångades och ringmärktes. Första 
observationen på Nidingen i år. 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 



länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
25 exemplar av 9 arter. 
Större hackspett 1, gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 10, rödstjärt 1, 
gransångare 4, kungsfågel 1, bergfink 4 och gråsiska 1. 
Totalt 1216 individer denna månad och 1983 i år. 
 
KONTROLLER  
Endast egna kontroller av nyligen märkta fåglar. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Strandstädning (1 tim).  
 
BESÖKARE 
Förutom de 3 byggnadsarbetarna, som åkte iland efter lunchtid, 
besöktes ön av Kjell Hermansson och en bekant till honom. Totalt 
med fågelstationens personal var alltså 11 personer på ön idag.  
 
 
ÖVRIGT 
Det för årstiden rejält varma vädret lockade Kicki och Lollo till ett 
årsförsta utomhusbad, vilket var strongt gjort då temperaturen i havet 
ännu inte uppnått 10 plusgrader.  
Kjell Hermansson, som sköter fågelstationens båt under vintern, 
berättade om gamla tider på fyrplatsen. Det visade sig att hans pappa 
var kusin med Lennart Hermansson - den siste fyrmästaren på 
Nidingen. Vidare nämnde Kjell att hans farfarsfar var en av de män 
som så tragiskt drunknade, när deras snipa stjälpte vid ett väldigt 
grundbrott mitt över revet mellan Nidingens västra udde och 
Klockfotsrevet 12 december 1916. Dessutom berättade Kjell en 
intressant historia med fågelanknytning. Kjells farfar var fyrmästare 
på Klövskärs fyrplats utanför Sotenäs i Bohuslän och där sköt han 
Bohusläns första ismås 30/1 1934. Denna ismås finns fortfarande kvar 
att beskåda i en monter på Göteborgs naturhistoriska museum.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större hackspett 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 10 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Bergfink 3 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär (Hanen i Kausan tillbaka. Paret kvar på 
Ostudden.) 

      Kanadagås 7 ex Ruvande (Två ruvande som tidigare.) 
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      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 30 ex str S (Ca 30 ex.) 
      Knipa 3 2K hane Rast (De låg ute vid Klockfotsrevet.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 8 ex str S (6 + 2, sträckande under morgonen.) 
      Havssula 24 ex str S (De passerade under någon timma på 

morgonen.) 
      Storskarv 30 ex Stationär (Minst 30 ex.) 
      Toppskarv 4 ex Stationär (3 2K-fåglar och en subad.) 
      Sparvhök 1 ex Rast (Den flög över fyrområdet på eftermiddagen.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 450 ex Stationär (Ca 450 ex, grovt uppskattat.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Stationär (Ingick i skärsnäppeflocken.) 
      Skrattmås 2 ad Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 2 ex Stationär (Ett par höll till i Kausan under 

eftermiddagen. Hanen flög omkring födosökande och honan satt 
på en sten.) 

      Fisktärna 5 ex Stationär (Minst 5 ex.) 
      Kentsk tärna 2 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Str 
      Större hackspett 1 2K+ hane Rast (Ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 4 ringmärktes.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 10 ringmärktes.) 
      Rödstjärt 1 3K+ hane Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes.) 
      Kungsfågel 1 2K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Kaja 4 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Bergfink 4 ex Rast (1 hane + 3 honor, ringmärktes.) 
      Hämpling 1 ex Förbifl. (Minst 1 ex hördes överflygande.) 
      Gråsiska 2 ex Rast (2 ex vara en 2K-fågel av nominatrasen 

ringmärktes.) 
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TISDAG 22 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andrea Gålnander, Uno Unger, Eva Åkesson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 22 april 2014 
 
VÄDER 
Helmulet under natten, morgonen och förmiddagen. God sikt. Lätt 
regn under tiden 06:30-07:30. Mulet fram till 15-tiden då det 
successivt klarnade. Kvällen i det närmaste molnfri. 
02:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 6 m/s, +12,0C, vattenstånd -11 
cm, 1015,9 hPa. 
05:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 9 m/s, +11,2C, vattenstånd -19 
cm, 1016,1 hPa. 
08:00: Medelvind NNO 7 m/s, byvind 9 m/s, +10,3C, vattenstånd -26 
cm, 1016,1 hPa. 
11:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 6 m/s, +11,4C, vattenstånd -16 
cm, 1017,0 hPa. 
14:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,1C, vattenstånd -7 
cm, 1017,2 hPa. 
17:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 9 m/s, +15,2C, vattenstånd -11 
cm, 1017,4 hPa. 
20:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 9 m/s, +14,3C, vattenstånd -17 
cm, 1018,3 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:48 och ner 20:35. 
 
PERSONAL 
Marianne Bäckvall, Lollo Thorstensson, Kicki Albinsson, Andrea 
Gålnander, Eva Åkesson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 05:00-06:30 och 07:30-14:00. 
Inga burar i Kausan idag.  
Fröfällan i Kausan ej aktiverat för fångst idag.  
 
OBSERVATIONER 
KRICKA 2 par rastade under morgonen varav 1 par i Kausan och 1 
par vid Ostudden. 
SMÅLOM 1 ex sträckte mot S under morgonen. 
STORSPOV 1 + 2 rastade kort under morgonen. 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
27 exemplar av 10 arter. 
Skärpiplärka 1, sädesärla 1, järnsparv 1, rödhake 1, taltrast 5, 
gransångare 4, lövsångare 3, bergfink 6, gråsiska 2 och sävsparv 3. 
Totalt 1243 individer denna månad och 2010 i år. 



 
KONTROLLER  
Endast egna kontroller, bl.a. fångades en hona av större strandpipare 
på boet närmast NO om vinschskjulet och färgringmärktes Vi/Me 
Mb/Rö. Hon märktes ursprungligen med enbart metallring 21 maj 
2012.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Undertecknad hjälpte Per med att få i gång vattenförsörjningen igen 
(1 tim). Nu har vi kopplat in vattnet från brunnen mellan nätplats 5 
och 6.  
 
BESÖKARE 
De 6 personerna i fågelstationen personal fick sällskap av Stefan och 
rörmokare Per Bengtsson några timmar under eftermiddagen och 
kvällen. 
 
ÖVRIGT 
Vi har ju inte haft rinnande vatten i kranarna sedan i lördags, men 
med Per Bengtssons hjälp har vi fått igång vattenförsörjningen igen, 
och nu får vi vatten från den gamla, fina brunnen NO om huset 
mellan nätplats 5 och 6.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Taltrast 5 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Lövsångare 3 ex Ringm 
      Bergfink 6 ex Ringm 
      Gråsiska 2 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär 
      Grågås 2 ex Stationär (De höll till på Playan under en kort stund.) 
      Kanadagås 4 ex Ruvande 
      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Kricka 4 ex i par Rast (Ett par i Kausan och 1 par vid Ostudden 

under morgonen.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande (2 honor ruvande vid fyrområdets stenmurar.) 
      Knipa 3 2K hane Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 1 ex str S 
      Storskarv 30 ex Stationär (Minst 30 ex.) 
      Toppskarv 3 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Den häckande honan 

NO om vinschskjulet färgringmärktes.) 
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      Skärsnäppa 450 ex Stationär (Ca 450 ex, grovt uppskattat.) 
      Storspov 3 ex Rast (1 + 2.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Stationär 
      Skrattmås 3 ad Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 6 ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En 2K hona ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (En 2K hona ringmärktes.) 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 1 ex Rast (Ca 5 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Stenskvätta 1 hane Rast 
      Taltrast 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 4 ringmärktes.) 
      Lövsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kaja 5 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Bergfink 6 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Grönsiska 7 ex Str 
      Hämpling 1 ex Förbifl. 
      Gråsiska 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsparv 3 hane Rast (Ringmärktes.) 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381893&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381894&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381895&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381896&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381897&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381898&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381899&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381900&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381901&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381902&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381904&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381903&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381905&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381907&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381908&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381909&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381910&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381911&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381912&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381913&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381914&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381915&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381916&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381917&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381918&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381919&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381920&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381921&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32381922&mode=obsbok','ObsAndra');


ONSDAG 23 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andrea Gålnander, Uno Unger, Eva Åkesson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 23 april 2014 
 
VÄDER 
Efternatten stjärnklar, men från gryningen en del mindre molnsjok. 
Under dagen växlande molnighet. På kvällen mulnande söderifrån. 
02:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,3C, vattenstånd -7 cm, 
1021,7 hPa. 
05:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 10 m/s, +10,2C, vattenstånd -9 
cm, 1022,9 hPa. 
08:00: Medelvind ONO 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,8C, vattenstånd -25 
cm, 1016,1 hPa. 
11:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 9 m/s, +13,1C, vattenstånd -23 
cm, 1017,0 hPa. 
14:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 11 m/s, +15,5C, vattenstånd -
10 cm, 1025,1 hPa. 
17:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 9 m/s, +13,4C, vattenstånd -12 cm, 
1025,3 hPa. 
20:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +12,3C, vattenstånd -23 
cm, 1026,2 hPa. 
23:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 13 m/s, +9,2C, vattenstånd -28 
cm, 1028,8 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:46 och ner 20:37. 
 
PERSONAL 
Marianne Bäckvall, Lollo Thorstensson, Kicki Albinsson, Andrea 
Gålnander, Eva Åkesson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 05:00-13:00. 
Inga burar i Kausan idag. 
Fröfällan intagen för säsongen. 
En gravandsholk satte ut i vresrosbuskaget SO om Västra rännan.  
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 120 ex sträckte mot S. 
SMÅLOM Minst 160 ex, största flockar på 15-20 ex, flertalet före 
10:00. 
PILGRIMSFALK 1 ad, troligen hona, flög tvärs över ön i riktning 
mot Råö 08:47. 
ENKELBECKASIN 1 ex rastade längst ut på Västudden från 12:00-
tiden och framåt.  
GLUTTSNÄPPA 1 ex passerade lockande över ön 11:42. Årets första 
obs på Nidingen. 
KUSTLABB 2 ad sträckte målmedvetet mot S. Båda i mörk morf, 
passerade V om ön 10:58 resp. 11:25. 
FISK-/SILVERTÄRNA Minst 500 ex, grovt uppskattat, flertalet 
passerade under förmiddagen, båda arterna ingick, vi fick dock 



intryck av att fisktärnan dominerade. 
TORDMULE 1 ex i sommardräkt sträckte mot S väster om ön vid 09-
tiden.  
 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
81 exemplar av 9 arter. 
Järnsparv 1, rödhake 28, taltrast 1, gransångare 36, lövsångare 9, 
kungsfågel 1, bergfink 1, gråsiska 2 och sävsparv 2. 
Totalt 1324 individer denna månad och 2091 i år. 
 
KONTROLLER  
Endast några egna kontroller av nyligen märkta fåglar.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
De 6 personerna i fågelstationen personal fick idag åter sällskap av de 
tre byggnadsarbetarna som var här i början av veckan.  
 
ÖVRIGT 
Trots den friska ostliga vinden släppte Arctica-sträcket lite idag och 
det blev åtminstone tresiffrigt med smålom och fisk-/silvertärnor. 
Dessutom var det kul att se de två labbarna på stadigt sydsträck. 
Två av de 3 byggnadsarbetarna avlutade idag sitt arbete på de gamla 
fyrarna och for iland sent på kvällen. En av arbetarna stannar tills 
vidare kvar för målningsjobb i gamla fyrarna. 
Årets första kålfjäril, nykläckt och levande men tyvärr missbildad, 
hittades inne på ringmärkarlabbet.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 28 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 36 ex Ringm 
      Lövsångare 9 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Gråsiska 2 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär 
      Grågås 5 ex Förbifl. (De flög mot N.) 
      Kanadagås 4 ex i par Ruvande 
      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
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      Kricka 2 ex i par Rast (De låg i Kausan under kvällen.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 120 ex str S (Ca 120 ex.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 160 ex str S (Minst 160 ex, största flockar på 15-20 ex, 

flertalet före 10:00.) 
      Havssula 2 ad str S (De passerade en i taget vid middagstid.) 
      Havssula 3 ex Stationär (Flög omkring och fiskade under kvällen.) 
      Storskarv 30 ex Stationär (Ca 30 ex.) 
      Toppskarv 5 ex Stationär 
      Sparvhök 1 ex Rast (Den flög bl.a. in i näten vid Kruthuset mitt 

på dagen men slet sig.) 
      Pilgrimsfalk 1 ad Förbifl. (Troligen en hona, flög tvärs över ön i 

nordostlig riktning mot Råö 08:47.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 450 ex Stationär (Ca 450 ex, grovt uppskattat.) 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast (Den rastade längst ut på Västudden 

från 12:00-tiden och framåt.) 
      Storspov 1 ex Str NO 
      Gluttsnäppa 1 ex Str NO (Den passerade lockande över ön 

11:42.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Stationär (Den höll till i Kausan.) 
      Kustlabb 2 ad str S (Båda i mörk morf, passerade V om ön 10:58 

resp. 11:25.) 
      Skrattmås 3 ad Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 2 ex Rast 
      Ob. fisk-/silvertärna 500 ex str S (Minst 500 ex, grovt uppskattat, 

flertalet passerade under förmiddagen, båda arterna ingick, vi fick 
dock intryck av att fisktärnan dominerade.) 

      Fisktärna 35 ex Rast 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tordmule 1 ex str S (I sommardräkt, passerade V om ön vid 09-

tiden.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 1 ex str S 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Järnsparv 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 35 ex Rast (Minst 35 ex varav 28 ringmärktes.) 
      Stenskvätta 3 ex Rast 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 50 ex Rast (Ca 50 ex varav 36 ringmärktes.) 
      Lövsångare 9 ex Rast (Minst 10 ex varav 9 ringmärktes.) 
      Kungsfågel 1 2K hona Rast 
      Kaja 5 ex Rast 
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      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex Rast 
      Bergfink 1 ex Rast (Ca 5 ex varav 1 2K hane ringmärktes.) 
      Hämpling 2 ex Förbifl. (De flög över Västudden under 

förmiddagen..) 
      Brunsiska 2 2K Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsparv 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
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TORSDAG 24 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andrea Gålnander, Uno Unger, Eva Åkesson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 24 april 2014 
 
VÄDER 
Halvklar morgon med molnfri himmel i NO och en molnbank över 
havet i SV. Mycket god sikt. Efter hand mulnande under morgonen 
och mer eller mindre mulet resten av dagen. Några regnstänk vid 18-
tiden. 
02:00: Medelvind O 11 m/s, byvind 14 m/s, +6,4C, vattenstånd -12 
cm, 1029,5 hPa. 
05:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 10 m/s, +4,8C, vattenstånd -16 
cm, 1028,9 hPa. 
08:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 9 m/s, +5,3C, vattenstånd -28 
cm, 1028,4 hPa. 
11:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,0C, vattenstånd -29 
cm, 1028,1 hPa. 
14:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 6 m/s, +13,1C, vattenstånd -15 
cm, 1026,6 hPa. 
17:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 4 m/s, +14,0C, vattenstånd -12 cm, 
1025,0 hPa. 
20:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 8 m/s, +11,5C, vattenstånd -22 
cm, 1024,8 hPa. 
23:00: Medelvind OSO 3 m/s, byvind 6 m/s, +10,2C, vattenstånd -29 
cm, 1025,1 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:43 och ner 20:40. 
 
PERSONAL 
Marianne Bäckvall, Lollo Thorstensson, Kicki Albinsson, Andrea 
Gålnander, Eva Åkesson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 05:00-12:00. 
Inga burar i Kausan idag. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 570 ex sträckte mot S. 
SMÅLOM 45 exsträckte mot S. 
FISKGJUSE 1 ex passerade lågt över havsytan långt S om Nidingen 
vid 10:00-tiden. 
STORSPOV 12 ex anlände 12:25, flög ett par varv utanför Kausan 
och rastade kort på Västudden innan de sträckte vidare. En av 
fåglarna blev kvar resten av dagen. 
ROSKARL Den outfärgade fågeln, som hållit till på ön i några veckor 
fick idag sällskap av en utfärgad roskarl. 
KUSTLABB 5 ad sträckte målmedvetet mot S under dagen. Samtliga 
passerade V om ön, varav 2 i mörk morf 09:37, 1 ljus och 1 mörk 
12:30 samt 1 mörk 12:56. 
SILLGRISSLA 2 ex i sommardräkt sträckte mot S 08:35. 



TUMLARE 3 ex sågs N om Nidingen under sena eftermiddagen när 
det var bleke på havet någon timma. 
 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
4 exemplar av 3 arter. 
Järnsparv 1, rödhake 2 och sävsparv 1. 
Totalt 1328 individer denna månad och 2095 i år. 
 
KONTROLLER  
En järnsparv, en rödhake, 5 gransångare och en brunsiska av 
gårdagens märkningar kontrollerades. Dessutom en egen kontroll av 
en skärpiplärkehane märkt som en knappt flygg unge på Nidingen 
27/7 2013, och som idag fick färgkombinationen Sk/Al SV/Lg. 
Vidare fångades en större strandpiparhona på bo vid basen av 
Hamnudden, som ursprungligen märktes på ön 5/6 2013.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning framför vårt hus och på ängen V om Fotogenboden 
(1,5 tim). 
 
 
BESÖKARE 
6 personer på fågelstationen och en person som gör målningsarbeten i 
gamla fyrarna. Dessutom anlände 3 glasmästare mitt på dagen. Totalt 
alltså 10 personer på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Idag fick undertecknad äntligen igång vårgrävningen av vårt 
potatisland med benäget bistånd från Marianne, Kicki och Andrea. 
Sättpotatisarna sattes i 10 rader om 10 knölar i varje, alltså totalt 100 
stycken.  
Till eftermiddagskaffet bjöd Lollo på en nygjord och utsökt äppelpaj 
som vi alla njöt av vid köksbordet.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär 
      Kanadagås 4 ex Ruvande 
      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Kricka 2 ex Rast (1 par vid Ostudden på kvällen.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
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      Sjöorre 570 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 45 ex str S 
      Havssula 6 ex str S (Först passerade 1 3K-fågel 06:40, därefter 5 

ad utspritt över dagen.) 
      Storskarv 30 ex Stationär (Ca 30 ex.) 
      Toppskarv 5 ex Stationär (Minst 5 2K/3K-fåglar, stod på 

Klockfotsrevet.) 
      Fiskgjuse 1 ex str SO (Den passerade lågt över havsytan långt S 

om Nidingen vid 10:00-tiden.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Honan som ruvade på 4 

ägg vid basen av Hamnudden fångades och hennes 
färgkombination Lb/Or kompletterades med en vit ring över den 
metallring hon bar. Hanen i paret var hade kombinationen Vi/Me 
Lb/Sv.) 

      Skärsnäppa 350 ex Stationär (Minst 350 ex.) 
      Storspov 12 ex Rast (De anlände 12:25, flög ett par varv utanför 

Kausan och rastade kort på Västudden innan de sträckte vidare. 
En av fåglarna blev kvar resten av dagen.) 

      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Stationär (Den outfärgade fågeln, som hållit till på 

ön i några veckor fick idag sällskap av en utfärgad roskarl.) 
      Kustlabb 5 ad str S (5 ad sträckte målmedvetet mot S under 

dagen. Samtliga passerade V om ön, varav 2 i mörk morf 09:37, 1 
ljus och 1 mörk 12:30 samt 1 mörk 12:56.) 

      Skrattmås 2 ad Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Ob. fisk-/silvertärna 30 ex str S (Minst 30 ex.) 
      Fisktärna 5 ex Stationär (Minst 5 ex.) 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Sillgrissla 2 ex str S (Båda i sommardräkt. De passerade V om ön 

08:35.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En egen kontroll av en 

skärpiplärkehane märkt som en knappt flygg unge på Nidingen 
27/7 2013, och som idag fick färgkombinationen Sk/Al SV/Lg.) 

      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Järnsparv 1 2K Rast (Ringmärktes.) 
      Rödhake 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 2 3K+ ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Lövsångare 1 ex Rast 
      Kaja 1 ex Rast 
      Gråkråka 1 ex Stationär (1-2 ex.) 
      Bofink 1 ex Rast 
      Bergfink 1 ex Rast 
      Hämpling 2 ex Stationär 
      Brunsiska 1 ex Rast (Egen kontroll av en fågel märkt igår.) 
      Sävsparv 1 ex Rast (Ringmärktes) 
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FREDAG 25 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Andrea Gålnander, Uno Unger, Eva Åkesson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 25 april 2014 
 
VÄDER 
Helmulet över havet men molnfritt över fastlandet i öster. Mycket 
god sikt. Något lättande molntäcke under eftermiddagen och solen 
värmde gott ett tag under tiden 13:00-16:00. 
02:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +9,8C, vattenstånd -18 
cm, 1025,3 hPa. 
05:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +8,8C, vattenstånd -15 cm, 
1024,4 hPa. 
08:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +9,3C, vattenstånd -25 cm, 
1023,2 hPa. 
11:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,9C, vattenstånd -32 
cm, 1022,9 hPa. 
14:00: Medelvind NNO 2 m/s, byvind 3 m/s, +15,4C, vattenstånd -24 
cm, 1021,3 hPa. 
17:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,9C, vattenstånd -11 
cm, 1020,1 hPa. 
20:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 7 m/s, +11,2C, vattenstånd -15 cm, 
1018,9 hPa. 
23:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 3 m/s, +9,2C, vattenstånd -24 cm, 
1019,3 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:41 och ner 20:42. 
 
PERSONAL 
Marianne Bäckvall, Lollo Thorstensson, Kicki Albinsson, Andrea 
Gålnander, Eva Åkesson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 05:00-14:00. 
Inga burar i Kausan idag. 
Häckfågelinventering på hela ön. 
Dataläggning av veckans nymärkningar på Fagel. 
 
OBSERVATIONER 
EJDER 23 bon med ägg/ruvande honor hittades vid dagens 
inventering. Motsvarande räkning förra året den 26/4 gav 30 bon.  
SJÖORRE 390 ex sträckte mot S. 
SMÅLOM 440 exsträckte mot S. 
HAVSÖRN 1 yngre ex sträckte norrut rakt över ön 13:52 och sågs 
försvinna längs Onsalalandets västsida. Första obsen av arten på 
Nidingen i år.  
FISKGJUSE 1 ex passerade mot O på lite höjd strax S om Nidingen 
19:45. 
STENFALK Den kom inflygande över Västudden från NV med en 
fågel i klorna, fortsatte över fyrområdet, tog höjd mobbad av en trut 
och försvann mot SO 10:15. 



STORSPOV 14 ex rastade på ön under tiden 06:37-13:25, drog 
därefter mot NO. 
ROSKARL 3 ex sågs samtidigt under eftermiddagen varav 2 i Kausan 
och en på Klockfotsrevet.  
TRÄDPIPLÄRKA 2 ex ringmärktes. Första obsen av arten på 
Nidingen i år. 
 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
42 exemplar av 8 arter. 
Trädpiplärka 2, rödhake 3, taltrast 1, gransångare 4, lövsångare 29, 
svartvit flugsnappare 1, bergfink 1 och brunsiska 1. 
Totalt 1370 individer denna månad och 2137 i år. 
 
KONTROLLER  
Förutom ett 10-tal av oss nyligen märkta tättingar kontrollerades även 
5 ruvande ejderhonor i fyrområdet. Dessa var ursprungligen märkta 
som ruvande honor år 2000 (2), 2003, 2007 och 2013. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömning och städning av gästtoan samt bortgrävning av all aska i 
bränntunnan (1,0 tim). Gräsklippning i fyrområdet (1,5 tim). 
 
BESÖKARE 
6 personer på fågelstationen. Dessutom en person som gör 
målningsarbeten och 3 glasmästare som sätter in nya lanterninglas i 
de gamla fyrarna. Under ett par timmar mitt på dagen kom 
sjöräddningsbåten från Bua med 3 mans besättning och en person från 
SMHI. Till sist anlände även rörmokare Per Bengtsson med Stefan. 
Målaren fick åka iland med Stefan. Totalt alltså 16 personer på ön 
idag.  
 
ÖVRIGT 
Idag kom en person från SMHI och gjorde ett större underhåll av 
väderstationen varvid den inte kunde lämna några väderuppgifter 
under tiden 11:00-12:00. Det var som vanligt Sjöräddningen från Bua 
som skötte transporten åt SMHI och i besättningen ingick bl.a. Janne 
Stenberg.  
På eftermiddagen kom Per ut med Stefan för att sätta igång 
vattenförsörjningen med avsaltat vatten från havet. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

Stenfalk 1 ex str SO  (Den kom inflygande över Västudden från NV 
med en fågel i klorna, fortsatte över fyrområdet, tog höjd mobbad av 
en trut och försvann mot SO 10:15.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Rödhake 3 ex Ringm 
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      Taltrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Lövsångare 29 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Bo, ägg/ungar (Knölsvanboet vid Prästens grav 
innehöll 4 ägg och ruvades av honan H8407. Hanen i Kausan 
fortfarande ensam.) 

      Kanadagås 4 ex Ruvande (Två par ruvade. Boet vid Prästens 
grav innehöll 5 ägg och ruvades av en ringmärkt hona. Det andra 
boet låg på Västudden.) 

      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Ruvande (1 hona ruvade i rosenbusken närmast SV 

om nya fyren.) 
      Ejder - ex Ruvande (Dagens häckfågelinventering gav 23 bon 

med ägg.) 
      Sjöorre 390 ex str S (Ca 390 ex.) 
      Svärta 1 hane Str N 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 440 ex str S 
      Havssula 76 ex str S (Övervägande adulta.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 7 ex Stationär 
      Havsörn 1 ex Str N (1 yngre ex sträckte norrut rakt över ön 13:52 

och sågs försvinna längs Onsalalandets västsida. Första obsen av 
arten på Nidingen i år.) 

      Fiskgjuse 1 ex str SO (1 ex passerade mot O på lite höjd strax S 
om Nidingen 19:45.) 

      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar (Ett bo med 1 ägg på södra delen 
av Västudden.) 

      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (De två bona på 
sydvästra delen av ön hade fortfarande 4 ägg vardera.) 

      Skärsnäppa 300 ex Stationär (Minst 300 ex) 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast (Den stöttes vid Strandoxeln vid 16-

tiden.) 
      Storspov 14 ex Rast (14 ex rastade på ön under tiden 06:37-

13:25, drog därefter mot NO.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Stationär (3 ex sågs samtidigt under eftermiddagen 

varav 2 i Kausan och en på Klockfotsrevet.) 
      Skrattmås 2 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar (Dagens häckfågelinventering gav 3-4 

ägg med vardera 1 ägg på Svacken.) 
      Havstrut - ex Stationär (Dagens häckfågelinventering gav 1-2 bon 

med vardera 1 ägg på Ostudden.) 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 1 ex Förbifl. 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Trädpiplärka 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
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      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 5 ex Rast (Ca 10 ex varav 3 ringmärktes.) 
      Rödstjärt 1 hane Rast 
      Taltrast 2 ex Rast (1 ex sjöng i 6:ans slånbuskage och 1 

ringmärktes.) 
      Gransångare 5 ex Rast (Minst 10 ex varav 4 ringmärktes.) 
      Lövsångare 35 ex Rast (Ca 35 ex varav 29 ringmärktes.) 
      Kaja 5 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Bofink 1 ex Rast 
      Bergfink 1 3K+ hona Rast (Ringmärktes.) 
      Brunsiska 1 3K+ hona Rast 
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LÖRDAG 26 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Bengt Karlsson, Andrea Gålnander, Uno Unger, 
Eva Åkesson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 26 april 2014 
 
VÄDER 
Molnfri efternatt och morgon, Mycket god sikt. 
02:00: Medelvind SSO 4 m/s, byvind 7 m/s, +9,5C, vattenstånd -22 
cm, 1019,8 hPa. 
05:00: Medelvind SSO 4 m/s, byvind 4 m/s, +8,0C, vattenstånd -9 
cm, 1019,1 hPa. 
08:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 7 m/s, +8,9C, vattenstånd -15 cm, 
1018,8 hPa. 
11:00: Medelvind ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,2C, vattenstånd -28 
cm, 1018,1 hPa. 
14:00: Medelvind ONO 1 m/s, byvind 3 m/s, +17,3C, vattenstånd -24 
cm, 1016,5 hPa. 
17:00: Medelvind NNO 5 m/s, byvind 6 m/s, +12,1C, vattenstånd -10 
cm, 1014,8 hPa. 
20:00: Medelvind NNO 4 m/s, byvind 5 m/s, +11,4C, vattenstånd -11 
cm, 1014,2 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:38 och ner 20:44. 
 
PERSONAL 
Marianne Bäckvall, Lollo Thorstensson, Kicki Albinsson, Andrea 
Gålnander, Eva Åkesson och Uno Unger avlöstes vid 11-tiden av 
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson, Hans 
Zachrisson, Karin Pernvi och Inger Svensson. Lasse Hellberg skötte 
personalbytet med fågelstationens båt. 
 
VERKSAMHET 
24 nät 05:00-10:00. 
17 nät 12:00-16:30. 
13 nät 16:30-18:00. 
Dataläggning av nymärkningar på Fagel. 
 
39 burar i Kausan 17:00 20:00 
 
OBSERVATIONER 
SMÅTÄRNA 2 st., Kausan 
ROSKARL 2 st., Kausan 
 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 



137 exemplar av 12 arter. 
Större strandpipare 1, större hackspett 1, ängspiplärka 1, sädesärla 1, 
rödhake 58, rödstjärt 3, ärtsångare 2, svarthätta 3, gransångare 35, 
lövsångare 30, bergfink 1 och sävsparv 2. 
Totalt 1507 individer denna månad och 2274 i år. 
 
KONTROLLER  
Rödhake 1, märkt i Danmark  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE  
13 personer på fågelstationen. Dessutom 3 glasmästare som sätter in 
nya lanterninglas i de gamla fyrarna. Samt 3 fritidsbåtar med 
sammanlagt 7 personer. Totalt alltså 23 personer på ön idag.  
 
 
VID DATORN  
Uno Unger / Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Större hackspett 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödhake 58 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Svarthätta 3 ex Ringm 
      Gransångare 35 ex Ringm 
      Lövsångare 30 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås 4 ex i par Ruvande 
      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 25 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 23 ex str S 
      Havssula 1 ad str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Tornfalk 1 ex Str (Den drog österut över fyrområdet.) 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär (Minst 300 ex.) 
      Småspov 2 ex Rast (De landade på Hamnudden 07:05, men var 

försvunna en halvtimma senare) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Rast (Kausan) 
      Skrattmås 3 ad Stationär 
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      Skrattmås 13 ex Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 2 ex i par Stationär (De satt på en sten i Kausan vid 

10:30-tiden.) 
      Ob. fisk-/silvertärna 100 ex str S (Ca 100 ex, grovt uppskattat.) 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Större hackspett 1 2K+ hane Rast (Ringmärktes.) 
      Ladusvala 1 ex Stationär (Den första troligen på Nidingen bofasta 

svalan inspekterade idag bohyllorna på fågelstationens nordöstra 
gavel.) 

      Hussvala 2 ex Stationär (Den första troligen på Nidingen bofasta 
svalan inspekterade idag bohyllorna på fågelstationens nordöstra 
gavel.) 

      Ängspiplärka 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 1 2K ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär (1 2K hona ringmärktes.) 
      Gärdsmyg 1 ex Rast (Minst 1 ex.) 
      Rödhake 60 ex Rast (Minst 80 ex varav 58 ringmärktes.) 
      Rödstjärt 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 3 ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ex Rast (Den sjöng fortfarande i 6:ans slånbuskage.) 
      Ärtsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svarthätta 3 ex Rast (Ringmärktes, 2 hanar + 1 hona.) 
      Gransångare 50 ex Rast (Ca 50 ex varav 35 ringmärktes.) 
      Lövsångare 40 ex Rast (Ca 40 ex varav 30 ringmärktes.) 
      Kaja 2 ex Rast 
      Bergfink 1 3K+ hona Rast (Ringmärktes.) 
      Hämpling 2 ex i par Stationär 
      Gråsiska 1 ex Förbifl. 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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SÖNDAG 27 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 27 april 2014 
 
VÄDER 
Molnfri efternatt och morgon, god sikt. 
02:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +10,8C, vattenstånd -20 
cm, 1013,9 hPa. 
05:00: Medelvind SSO 3 m/s, byvind 4 m/s, +8,8C, vattenstånd -9 
cm, 1013,9 hPa. 
08:00: Medelvind SSO 3 m/s, byvind 5 m/s, +10,0C, vattenstånd -12 
cm, 1014,2 hPa. 
11:00: Medelvind SSO 1 m/s, byvind 3 m/s, +14,1C, vattenstånd -23 
cm, 1014,1 hPa. 
14:00: Medelvind SSO 4 m/s, byvind 4 m/s, +15,2C, vattenstånd -22 
cm, 1013,8 hPa. 
17:00: Medelvind VNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +13,4C, vattenstånd -13 
cm, 1012,9 hPa. 
20:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 8 m/s, +12,0C, vattenstånd -9 
cm, 1012,6 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:32 och ner 20:48. 
 
PERSONAL 
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson, Hans 
Zachrisson, Karin Pernvi och Inger Svensson.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 05:00-13:00. 
17 nät 13:00-16:00. 
38 burar i Kausan 05:00 20:00 
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM 382 sträckande S 
STORLOM 1 sträckande S 
HAVSSULA 18 sträckande S 
TOPPSKARV 1 rastande 
SJÖORRE 160 sträckande S 
SVÄRTA 17 sträckande S 
SANDLÖPARE 1 rastande med skärsnäpporna 
ROSKARL 2 st. i Kausan och 2 st. på Playan 
 
 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 



65 exemplar av 12 arter. 
Skärsnäppa 1, större hackspett 1, trädpiplärka 1, gärdsmyg 4, rödhake 
21, rödstjärt 1, buskskvätta 1, ärtsångare 2, gransångare 17, 
lövsångare 12, hämpling 2 och gråsiska 2. 
Totalt 1572 individer denna månad och 2339 i år. 
 
KONTROLLER  
Egna kontroller: skärsnäppa 3 st., sädesärla 1 st. 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
 
BESÖKARE  
6 personer på fågelstationen, inga andra besökare idag. 
 
 
ÖVRIGT 
Ogräsrensning i grönsakslandet 3 timmar 
 
VID DATORN  
Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Större hackspett 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Rödhake 21 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Gransångare 17 ex Ringm 
      Lövsångare 12 ex Ringm 
      Hämpling 2 ex Ringm 
      Gråsiska 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås 4 ex i par Ruvande 
      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 160 ex str S 
      Svärta 17 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 382 ex str S 
      Storlom 1 ex str S 
      Havssula 18 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Rast 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Tofsvipa 2 ex str S 
      Sandlöpare 1 ex Rast (Tillsammans med skärsnäpporna) 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär (Minst 300 ex.) 
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      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Rast (Kausan och Playan) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Ob. fisk-/silvertärna 80 ex str S 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Större hackspett 2 ex (En sträckande O och en rastande 

ringmärktes.) 
      Ladusvala 1 ex Stationär 
      Hussvala 1 ex Stationär 
      Trädpiplärka 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 3 ex Rast 
      Rödhake 40 ex Rast (Ca 40 ex varav 21 ringmärktes.) 
      Rödstjärt 3 ex Rast (Ca 3 ex varav 1 ringmärktes.) 
      Buskskvätta 1 hane Rast (Ringmärktes) 
      Stenskvätta 2 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast (Den sjöng fortfarande i 6:ans slånbuskage.) 
      Ärtsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 40 ex Rast (Ca 40 ex varav 17 ringmärktes.) 
      Lövsångare 25 ex Rast (Ca 25 ex varav 12 ringmärktes.) 
      Kaja 2 ex Rast 
      Gråkråka 1 ex Rast 
      Hämpling 2 ex Stationär (Ringmärktes) 
      Gråsiska 2 ex Rast (Ringmärktes) 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475265&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475266&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475267&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475268&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475269&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475270&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475271&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475274&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475273&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475272&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475275&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475276&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475278&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475277&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475279&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475280&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475281&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475282&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475283&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475284&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475287&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475285&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475288&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475289&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475290&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475291&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475292&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475293&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475294&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32475295&mode=obsbok','ObsAndra');


MÅNDAG 28 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 28 april 2014 
 
VÄDER 
Molnfri efternatt och morgon, god sikt. 
02:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 5 m/s, +10,7C, vattenstånd -10 
cm, 1013,7 hPa. 
05:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,2C, vattenstånd -4 
cm, 1013,6 hPa. 
08:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,7C, vattenstånd -2 
cm, 1014,1 hPa. 
11:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 8 m/s, +10,8C, vattenstånd -9 
cm, 1014,7 hPa. 
14:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +11,5C, vattenstånd -18 
cm, 1014,6 hPa. 
17:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 5 m/s, +12,7C, vattenstånd -18 
cm, 1013,9 hPa. 
20:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 3 m/s, +11,7C, vattenstånd -10 
cm, 1013,3 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:30 och ner 20:51. 
 
PERSONAL 
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson, Hans 
Zachrisson, Karin Pernvi och Inger Svensson.  
 
VERKSAMHET 
22 nät 05:00-10:00. 
19 nät 10:00-16:00. 
38 burar i Kausan 05:00 20:00 
Dataläggning av nymärkningar på Fagel. 
Hans rensade och reparerade hussvaleholkar. 
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS Minst 200 sträckande O, troligen ca 600 (långt 
avstånd) 
SMÅLOM 255 sträckande S 
STORLOM 3 sträckande S 
HAVSSULA 9 sträckande S 
SJÖORRE 101 sträckande S 
SVÄRTA 26 sträckande S 
SKRATTMÅS 7 sträckande S 
MYRSPOV 1 rastande 
ROSKARL 1 rastande  
 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 



dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
9 exemplar av 5 arter. 
Rödhake 2, ärtsångare 1, svarthätta 1, gransångare 3, lövsångare 2. 
Totalt 1581 individer denna månad och 2348 i år. 
 
KONTROLLER  
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 1 timme 
 
 
BESÖKARE  
6 personer på fågelstationen och Stefan som transporterade ut två 
personer som gör målningsarbeten i gamla fyrarna. Totalt alltså 9 
personer på ön idag. 
 
KONTROLLER 
 
ÖVRIGT 
 
 
VID DATORN  
Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödhake 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Bo, ägg/ungar 
      Vitkindad gås 200 ex str O (Minst 200 sträckande O, troligen ca 

600 (långt avstånd)) 
      Kanadagås 4 ex i par Ruvande 
      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 101 ex str S 
      Svärta 26 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 255 ex str S 
      Storlom 3 ex str S 
      Havssula 9 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär (Minst 300 ex.) 
      Myrspov 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast (Kausan) 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495775&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495778&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495779&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495776&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495777&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495731&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495733&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495732&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495734&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495735&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495736&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495737&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495738&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495739&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495740&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495741&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495742&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495743&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495744&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495745&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495746&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495748&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495747&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32495749&mode=obsbok','ObsAndra');


      Skrattmås 7 ex str S 
      Skrattmås 2 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Ob. fisk-/silvertärna 61 ex str S 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 1 ex Stationär 
      Hussvala 1 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
      Rödhake - ex Rast (2 ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast (Den sjöng fortfarande i 6:ans slånbuskage.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare - ex Rast (3 ringmärktes.) 
      Lövsångare - ex Rast (2 ringmärktes.) 
      Kaja 2 ex Rast 
      Stare 4 ex Stationär 
      Hämpling 3 ex Stationär 
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TISDAG 29 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 29 april 2014 
 
VÄDER 
Molnfri efternatt och morgon, medelgod sikt. 
02:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,9C, vattenstånd -18 
cm, 1012,9 hPa. 
05:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,2C, vattenstånd -12 
cm, 1011,6 hPa. 
08:00: Medelvind VSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +11,8C, vattenstånd 0 
cm, 1011,2 hPa. 
11:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 5 m/s, +11,9C, vattenstånd -7 
cm, 1011,2 hPa. 
14:00: Medelvind VSV 2 m/s, byvind 2 m/s, +13,9C, vattenstånd -17 
cm, 1011,0 hPa. 
17:00: Medelvind VSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +13,0C, vattenstånd -16 
cm, 1010,4 hPa. 
20:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +12,0C, vattenstånd -6 
cm, 1010,1 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:27 och ner 20:53. 
 
PERSONAL 
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson, Hans 
Zachrisson, Karin Pernvi och Inger Svensson.  
 
VERKSAMHET 
22 nät 05:00-12:00. 
19 nät 12:00-16:00. 
38 burar i Kausan 05:00 20:00 
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS 245 sträckande O 
SMÅLOM 57 sträckande S 
HAVSSULA 17 sträckande S 
SJÖORRE 105 sträckande S, 44 mot N. 
SVÄRTA 11 sträckande S 
ROSKARL 1 rastande  
PILGRIMSFALK 1 jagade över ön på fm. 
SMÅTÄRNA 2 rastade en kort stund i Kausan. 
 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
29 exemplar av 10 arter. 



Större strandpipare 1, skärsnäppa 2, ängspiplärka 1, gärdsmyg 3, 
rödhake 2, svart rödstjärt 1, rödstjärt 1, gransångare 13, lövsångare 4, 
sävsparv 1. 
Totalt 1610 individer denna månad och 2377 i år. 
 
KONTROLLER  
Sävsparv, märkt i Danmark. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 3,5 timme 
 
 
BESÖKARE  
6 personer på fågelstationen. Stefan med 7 gäster. 8 personer från bla. 
Statens Fastighetsverk som kom ut med egen båt och de två personer 
som gjort målningsarbeten i gamla fyrarna. Totalt alltså 20 personer 
på ön under dagen., 
 
ÖVRIGT 
 
 
VID DATORN  
Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Gransångare 13 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Bo, ägg/ungar 
      Vitkindad gås 245 ex str O 
      Kanadagås 4 ex i par Ruvande 
      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 105 ex str S 
      Sjöorre 44 ex Str N 
      Svärta 11 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 57 ex str S 
      Havssula 17 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Rast 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär (Minst 300 ex.) 
      Rödbena - ex Stationär 
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      Roskarl 1 ex Rast (Kausan) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 2 ex Rast (Rastade en kort stund i Kausan) 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 1 ex Stationär 
      Hussvala 3 ex Stationär 
      Ängspiplärka 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 3 ex Rast (Ringmärktes) 
      Rödhake - ex Rast (2 ringmärktes.) 
      Svart rödstjärt 1 ex Rast (2 ringmärktes.) 
      Rödstjärt 2 ex Rast (1 ringmärktes.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast (13 ringmärktes.) 
      Lövsångare - ex Rast (4 ringmärktes.) 
      Kaja 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Rast 
      Stare 1 ex Stationär 
      Hämpling 3 ex Stationär 
      Sävsparv 2 ex Rast (1 ringmärktes) 
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ONSDAG 30 April 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 30 april 2014 
 
VÄDER 
Molnfri efternatt och morgon, medelgod sikt. 
02:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +9,2C, vattenstånd -20 
cm, 1010,6 hPa. 
05:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +8,3C, vattenstånd -15 
cm, 1010,2 hPa. 
08:00: Medelvind NO 1 m/s, byvind 5 m/s, +8,3C, vattenstånd 0 cm, 
1010,1 hPa. 
11:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +9,4C, vattenstånd -5 cm, 
1009,6 hPa. 
14:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +10,9C, vattenstånd -11 
cm, 1008,7 hPa. 
17:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +11,2C, vattenstånd -8 
cm, 1007,2 hPa. 
20:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +11,6C, vattenstånd +5 
cm, 1005,5 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:25 och ner 20:55. 
 
PERSONAL 
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson, Hans 
Zachrisson, Karin Pernvi och Inger Svensson.  
 
VERKSAMHET 
22 nät 05:00-06:00. 
24 nät 06:00-14:00. 
38 burar i Kausan 05:00 20:00 
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS 40 sträckande O 
SMÅLOM 9 sträckande S 
HAVSSULA 2 sträckande S 
SJÖORRE 75 sträckande S 
SVÄRTA 3 sträckande S 
SMÅTÄRNA 2 rastade i Kausan 
RÖD GLADA 1 sträckande V 
GRÅGÅS 2 förbliflygande 
SMÅSPOV 12 rastande 
STORPOV 3 rastande 
 
 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 



 
RINGMÄRKNING 
52 exemplar av 12 arter. 
Skärsnäppa 5, ängspiplärka 1, nordlig gulärla 1, gärdsmyg 3, rödstjärt 
2, buskskvätta 1, rörsångare 1, gransångare 13, lövsångare 22, 
bergfink 1, gråsiska 1. 
Totalt 1662 individer denna månad och 2429 i år. 
 
KONTROLLER  
Egna, rödbena 1 st., skärsnäppa 8 st., skärpiplärka 3st. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 1,5 timmar 
 
 
BESÖKARE  
6 personer på fågelstationen. Totalt alltså 6 personer på ön. 
 
ÖVRIGT 
 
 
VID DATORN  
Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 5 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Nordlig gulärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 13 ex Ringm 
      Lövsångare 22 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Bo, ägg/ungar 
      Vitkindad gås 40 ex str O 
      Kanadagås 5 ex i par Ruvande 
      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 75 ex str S 
      Svärta 3 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 9 ex str S 
      Havssula 2 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Rast 
      Röd glada 1 ex str V 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär (Minst 300 ex.) 
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      Småspov 12 ex Rast 
      Storspov 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 
      Småtärna 2 ex Rast 
      Ob. fisk-/silvertärna 27 ex str S 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 1 ex Stationär 
      Hussvala 2 ex Stationär 
      Ängspiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Nordlig gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Stenskvätta 4 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Rast 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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TORSDAG 1 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 1 maj 2014 
 
VÄDER 
Halvmulen efternatt och morgon, medelgod sikt, blåsigt. 
02:00: Medelvind N 12 m/s, byvind 15 m/s, +6,2C, vattenstånd -9 cm, 
1007,0 hPa. 
05:00: Medelvind N 9 m/s, byvind 13 m/s, +5,3C, vattenstånd -10 cm, 
1009,6 hPa. 
08:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 13 m/s, +4,8C, vattenstånd -5 cm, 
1012,2 hPa. 
11:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 12 m/s, +7,3C, vattenstånd -11 cm, 
1014,0 hPa. 
14:00: Medelvind NNO 7 m/s, byvind 10 m/s, +9,8C, vattenstånd -16 
cm, 1015,0 hPa. 
17:00: Medelvind NNV 11 m/s, byvind 13 m/s, +8,5C, vattenstånd -
15 cm, 1015,7 hPa. 
20:00: Medelvind NNV 10 m/s, byvind 12 m/s, +8,8C, vattenstånd -
16 cm, 1016,4 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:23 och ner 20:57. 
 
PERSONAL 
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson, Hans 
Zachrisson, Karin Pernvi och Inger Svensson.  
 
VERKSAMHET 
8 nät 14:00-16:00. 
38 burar i Kausan 05:00 20:00 
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM 4 sträckande S 
HAVSSULA 1 sträckande S 
SJÖORRE 450 sträckande S 
SVÄRTA 5 sträckande S 
SMÅTÄRNA 2 rastade i Kausan 
SMÅSPOV 1 rastande 
 
 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
7 exemplar av 5 arter. 
Skärsnäppa 2, rödstjärt 1, buskskvätta 1, gransångare 1, lövsångare 2. 
Totalt 7 individer denna månad och 2436 i år. 



 
KONTROLLER  
Egna, skärsnäppa 10 st. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 1 timme 
 
 
BESÖKARE  
6 personer på fågelstationen. Stefan med 11 st. gäster, Totalt alltså 18 
personer på ön. 
 
ÖVRIGT 
Hans plockade skräp på ostudden, bla. ett däck och en fåtölj. 
 
VID DATORN  
Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås 4 ex i par Ruvande 
      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 450 ex str S 
      Svärta 5 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 4 ex str S 
      Havssula 1 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Rast 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär (Minst 300 ex.) 
      Småspov 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 
      Småtärna 2 ex Rast 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala 1 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
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      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Buskskvätta 1 ex Rast 
      Stenskvätta 2 ex Stationär 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
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FREDAG 2 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 2 maj 2014 
 
VÄDER 
Halvmulen efternatt och morgon, god sikt. 
02:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 5 m/s, +6,2C, vattenstånd -20 
cm, 1019,2 hPa. 
05:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 5 m/s, +5,9C, vattenstånd -14 
cm, 1019,7 hPa. 
08:00: Medelvind ONO 2 m/s, byvind 5 m/s, +7,0C, vattenstånd -12 
cm, 1021,3 hPa. 
11:00: Medelvind ONO 2 m/s, byvind 3 m/s, +10,3C, vattenstånd -10 
cm, 1022,4 hPa. 
14:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,7C, vattenstånd -17 
cm, 1022,9 hPa. 
17:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 9 m/s, +10,9C, vattenstånd -24 
cm, 1022,6 hPa. 
20:00: Medelvind NNV 6 m/s, byvind 8 m/s, +9,6C, vattenstånd -25 
cm, 1022,9 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 05:20 och ner 20:59. 
 
PERSONAL 
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson, Hans 
Zachrisson, Karin Pernvi och Inger Svensson.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 05:00-12:00. 
17 nät 12:00-17:00. 
38 burar i Kausan 05:00 20:00 
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM 1 sträckande S 
HAVSSULA 1 sträckande S 
SJÖORRE 20 sträckande S 
STORSPOV 2 förbiflygande 
STÖRRE STRANDPIPARE 2 pulli 
HUSSVALA 1 bobygge, hämtade lera i Kausan 
 
 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
18 exemplar av 8 arter. 
Skärsnäppa 4, drillsnäppa 1, sädesärla 1, rödstjärt 3, ärtsångare 1, 



gransångare 1, lövsångare 5, sävsparv 2. 
Totalt 25 individer denna månad och 2454 i år. 
 
KONTROLLER  
Egna, skärsnäppa 6 st., skärpiplärka 2 st. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Städning av turisttoan och duschen. 
 
 
 
BESÖKARE  
6 personer på fågelstationen. Stefan med 11+12 st. gäster, Totalt 
alltså 30 personer på ön. 
 
ÖVRIGT 
Hans plockade skräp på ostudden. 
Kerstin gjorde en paddeltur till Lilleland. 
 
VID DATORN  
Bengt Karlsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 5 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås 4 ex i par Ruvande 
      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 20 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 1 ex str S 
      Havssula 1 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex+2 pull Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 300 ex Stationär (Minst 300 ex.) 
      Drillsnäppa 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 - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
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      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala 2 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Stenskvätta 1 ex Stationär 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Sävsparv 2 ex Rast 
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LÖRDAG 3 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Leo Rudberg, Pär Löfvenius, Lars 
Hellberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 3 maj 2014 
 
VÄDER 
Klar efternatt och morgon, god sikt. 
02:00: Medelvind VNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,2C, vattenstånd -20 
cm, 1023,1 hPa. 
05:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, +7,7C, vattenstånd -21 cm, 
1022,4 hPa. 
08:00: Medelvind VSV 7 m/s, byvind 7 m/s, +8,8C, vattenstånd -17 
cm, 1021,8 hPa. 
12:00: SV, hastighet 6 m/s, byvind 8 m/s +9,3C, vattenstånd -10 cm 
19:00: NV, hastighet 6 m/s, byvind 8 m/s, +9,6C, vattenstånd -18cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 05:21 och ner 20:59 
 
PERSONAL 
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson, Hans 
Zachrisson, Karin Pernvi och Inger Svensson. Avlösta av Anders 
Melin, Lars Hellberg, Pär Löfvenius, Leo Rudberg . 
 
VERKSAMHET 
22 nät 05:00-09:00. 9 nät 09:00-10:00. 17 nät 13:00-21:00 
38 burar i Kausan 05:00 21:00 
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM 4 sträckande S 
STORSPOV 1 förbiflygande 
STÖRRE STRANDPIPARE 2 pulli ringmärkta 
HUSSVALA 2 
SMÅTÄRNA 2 rastande i Kausan  
 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
11 exemplar av 4 arter. 
Skärsnäppa 6, sädesärla 1, lövsångare 2, större strandpipare 2. 
Totalt 36 individer denna månad och 2465 i år. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE  
6 personer på fågelstationen + avlösning 4. Stefan + 12 st. gäster for 
iland vid 12-tiden, Totalt alltså 23 personer på ön. 



 
ÖVRIGT 
Röjning i björnbärsnåret 
 
VID DATORN  
Bengt Karlsson/Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 2 pull Ringm 
      Skärsnäppa 6 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Bo, ägg/ungar 
      Vitkindad gås 1100 ex str O (Uppskattat antal) 
      Kanadagås 4 ex i par Ruvande 
      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 30 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 77 ex str S 
      Havssula 4 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 ex Stationär 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex+2 pull Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 100 ex Stationär (Minst 100 ex.) 
      Rödbena - ex Bo, ägg/ungar 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 4 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Hussvala 2 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Stenskvätta 1 ex Stationär 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 2 ex Rast 
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SÖNDAG 4 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Leo Rudberg, Pär Löfvenius, Lars 
Hellberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 4 maj 2014 
 
VÄDER 
Klar efternatt och kall morgon, god sikt. 
04:00: N, hastighet 7 m/s, byvind 10 m/s, +8,7C, vattenstånd -18 cm 
11:00: NV, hastighet 2 m/s, byvind 5 m/s +9,0C, vattenstånd -19 cm 
16:00: NV, hastighet 8 m/s, byvind 9 m/s, +9,8C, vattenstånd -21cm 
20:00: NV, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s, +9,6C, vattenstånd -24 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 05:19 och ner 21:01 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Lars Hellberg, Pär Löfvenius, Leo Rudberg . 
 
VERKSAMHET 
20 nät 05:00-21:00.  
38 burar i Kausan 05:00 21:00 
 
OBSERVATIONER 
Första hussvalorna har kollat in sina svalbon. 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
6 exemplar av 1 art. 
Skärsnäppa 6 
Totalt 42 individer denna månad och 2471 i år. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Trimmat gräs runt murarna och krattat upp detta. 2 timmar. 
 
BESÖKARE  
4 personer på fågelstationen + 2 besökare med en hund. Totalt alltså 6 
personer på ön. 
 
ÖVRIGT 
Fortsatt röjning i björnbärsnåret Lasse satte upp hyllor i labbet och vi 
flyttat armaturen. 
Röjt i brandskjulet. 
 
VID DATORN  
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 6 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Bo, ägg/ungar 
      Kanadagås 4 ex i par Ruvande 
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      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 7 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 100 ex Stationär (Minst 100 ex.) 
      Rödbena - ex Bo, ägg/ungar 
      Skrattmås 1 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 4 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Hussvala 2 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Stationär 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Kråka 2 ex Rast 
      Stare 1 ex Rast 
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MÅNDAG 5 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Leo Rudberg, Pär Löfvenius, Lars 
Hellberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 5 maj 2014 
 
VÄDER 
Klar efternatt och kall morgon, god sikt. Solig och fin dag. 
04:00: NO, hastighet 1 m/s, byvind 2 m/s, +7,4C, vattenstånd -21 cm 
11:00: S, hastighet 4 m/s, byvind 5 m/s +9,3C, vattenstånd -14 cm 
16:00: S, hastighet 4 m/s, byvind 6 m/s +10,8C, vattenstånd -18 cm 
20:00: S, hastighet 3 m/s, byvind 4 m/s, +9,5C, vattenstånd -19 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 05:17 och ner 21:03. 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Lars Hellberg, Pär Löfvenius, Leo Rudberg. 
 
VERKSAMHET 
20 nät 05:00-17:00.  
38 burar i Kausan 05:00 21:00 
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM Gott om fina sträckande flockar under morgondagen, som 
gick en bit upp! Största flocken var på 14 individer, och totalt blev det 
40 lommar. 
SJÖORRE 420 sträckte förbi under dagen, varav tre kom fint på 
närhåll så att teckningen sågs ordentligt. 
VITKINDAD GÅS Sammanlagt åtminstone 250 passerade ön i stora 
flockar. Snygga i solljuset. 
OBESTÄMD GÅS Långt ut gick ett enormt system av gäss, minst 
300 stycken, som vi på grund av avståndet inte kunde artbestämma. 
SMÅSPOV 11 stycken rastade kort under förmiddagen på udden syd 
om bryggan i Kausan, tillsammans med några kustsnäppor och nära 
en stor flock skärsnäppor (storleksskillnaden var mycket tydlig). De 
kunde avnjutas på 90 meters håll i tub. 
KUSTSNÄPPA Sex vackert rödfärgade kustsnäppor sällskapade med 
småspovar och skärsnäppor på udden S om Kausans brygga.  
SKÄRSNÄPPA Den stora flocken på 100 individer livar alltjämt upp 
ön, och har hela dagen hållit till i Kausan bl.a. på udden syd om 
bryggan, där de stod riktigt tätt under förmiddagen, och vid stationens 
burar.  
STORSPOV Ute på Klockfotsrevet stod fyra storspovar åtminstone 
under f.m. och bjöd på goda möjligheter till jämförelse med de 
närmre och mindre småspovarna. 
HUSSVALA Två ex har flugit omkring runt fågelstationen och 
inspekterat våra uppsatta bon, som tycks falla svalorna i smaken. 
RÖDHAKE Vi fångade en egenkontroll i näten i morse en intressant 
obs eftersom vi förvånande nog inte haft någon rödhake alls de 
senaste dagarna. Den kan förstås ha hållit sig gömd.  
ÄRTSÅNGARE En individ ringmärktes: äntligen lite tropiska flyttare 
i näten för veckans skådarkvartett!  



 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
13 exemplar av 9 arter. 
rödbena 1 
drillsnäppa 1 
skärsnäppa 4 
skärpiplärka 1 
gärdsmyg 1 
ärtsångare 1 
gransångare 1 
lövsångare 2 
stare 1 
Totalt 53 individer denna månad och 2481 i år. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Fortsatt med grästrimning, 2 tim. Krattning, 1 tim. Lagt upp en 
nerrasad mur, 1 tim. Flyttat om och paketerat in virkeshögen som höll 
på att ruttna bort, 2 man 8 timmar. 
 
BESÖKARE  
4 personer på fågelstationen + Gunnar Börjesson. Totalt alltså 5 
personer på ön. 
 
ÖVRIGT 
En trevlig dag med betydligt bättre aktivitet än gårdagens stiltje! 
Kustsnäpporna och småspovarna ute på Kausan gladde ordentligt, och 
havet livades upp rejält av goda mängder sträckande sjöorre, 
vitkindad gås och smålom på morgonkvisten. Ringmärkningen fick 
sig också ett (relativt) uppsving, då nya flyttare uppenbarligen 
kommit in på ön under natten, däribland några tropiska gäster bland 
annat fångade vi märkningsveckans (lördag-lördag) första ärtsångare. 
Leo från Stockholm fick äntligen årskryssa toppskarv mycket 
exklusivt för en östkustbo, och fick därtill klappkryss på en urgullig 
rödbena. Gunnar besökte ön och sitt potatisland under några timmar, 
och bjöd på trevligt sällskap. Till kvällsmat blev det grillad lax och 
potatispuré mums! 
 
VID DATORN  
Anders Melin och Leo Rudberg 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 4 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm (En individ ringmärktes: äntligen lite 

tropiska flyttare i näten för veckans skådarkvartett!) 
      Gransångare 1 ex Ringm 
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      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex Bo, ägg/ungar 
      Vitkindad gås 350 ex Str (Sammanlagt åtminstone 250 passerade 

ön i stora flockar. Snygga i solljuset.) 
      Kanadagås 4 ex i par Ruvande 
      Gravand 8 ex Par i lämpl. häckbiotop 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 505 ex Str (Minst 420 sträckte förbi under dagen, varav 

tre kom fint på närhåll så att teckningen sågs ordentligt.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 40 ex Str (Gott om fina sträckande flockar under 

morgondagen, som gick en bit upp! Flockfördelning: 
2+2+14+10+6+6.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 10 ex Stationär 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Kustsnäppa 6 ex Rast (Sex vackert rödfärgade kustsnäppor 

sällskapade med småspovar och skärsnäppor på udden S om 
Kausans brygga.) 

      Skärsnäppa 100 ex Stationär (Den stora flocken på 100 individer 
livar alltjämt upp ön, och har hela dagen hållit till i Kausan – bl.a. 
på udden syd om bryggan, där de stod riktigt tätt under 
förmiddagen, och vid stationens burar.) 

      Småspov 11 ex Rast (11 stycken rastade kort under förmiddagen 
på udden syd om bryggan i Kausan, tillsammans med några 
kustsnäppor och nära en stor flock skärsnäppor 
(storleksskillnaden var mycket tydlig). De kunde avnjutas på 90 
meters håll i tub.) 

      Storspov 4 ex Rast (Ute på Klockfotsrevet stod fyra storspovar 
åtminstone under f.m. och bjöd på goda möjligheter till jämförelse 
med de närmre och mindre småspovarna.) 

      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Bo, ägg/ungar 
      Skrattmås 1 ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 4 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Hussvala 2 ex Stationär (Två ex har flugit omkring runt 

fågelstationen och inspekterat våra uppsatta bon, som tycks falla 
svalorna i smaken.) 

      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast (Vi fångade en egenkontroll i näten i morse – 

en intressant obs eftersom vi förvånande nog inte haft någon 
rödhake alls de senaste dagarna. Den kan förstås ha hållit sig 
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gömd.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 2 ex Rast 
      Stare 1 ex Födosökande 
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TISDAG 6 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Leo Rudberg, Pär Löfvenius, Lars 
Hellberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 6 maj 2014 
 
VÄDER 
Regn och blåst Regnet slutade vid 5-tiden på eftermiddagen. 
04:00: SO, hastighet 10 m/s, byvind 12 m/s, +8,8C, vattenstånd -11 
cm 
07:00: S, hastighet 12 m/s, byvind 14 m/s+8,8C, vattenstånd -17 cm 
12:00: SO, hastighet 11 m/s, byvind 14 m/s +8,8C, vattenstånd -6 cm 
20:00: SO, hastighet 10 m/s, byvind 14 m/s, +10,5C, vattenstånd -9 
cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 05:14 och ner 21:05. 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Lars Hellberg, Pär Löfvenius, Leo Rudberg. 
 
VERKSAMHET 
5 nät 17:00-20:00.  
38 burar i Kausan 05:00 21:00 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 30 stycken sträckte förbi på ganska okej avstånd. 
OBESTÄMD LOM Gick för långt ut för att artbestämmas. 
HAVSSULA En hel del havssulor passerade förbi söderut, av 
varierande åldrar några gick väldigt fint på rätt bra närhåll! 
ROSKARL Dagens roligaste obs! Åtminstone två individer livade 
upp Playan med sina glada färger. 
HUSSVALA En av stationssvalorna sågs tillfälligt i den hårda 
blåsten. 
SKÄRSNÄPPA Vi fick en kort men ganska god obs på möjligen hela 
flocken, och kan konstatera att den torde bestå av åtminstone 150 
individer dock mycket svårt att uppskatta antalet. 
ÄRTSÅNGARE En individ ringmärktes och senare studsade en 
ärtsångare i ett nät. 
RÖDSTJÄRT Fångsten bjöd idag på fler tropiska flyttare, där en 
vackert utfärgad rödstjärtshanne blev kronan på verket! 
 
Ovanstående är ett subjektivt urval av dagens mer intressanta 
iakttagelser. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
rödbena 1 
drillsnäppa 1 
skärsnäppa 1 
ärtsångare 1 



gransångare 1 
lövsångare 6 
rödstjärt 1 
 
12 exemplar av 7 arter. 
Totalt 65 individer denna månad och 2493 i år. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE  
4 personer på fågelstationen. Totalt alltså 4 personer på ön. 
 
ÖVRIGT 
Uppe vid 5-tiden, men hård blåst och regn gjorde att flera av oss tog 
sovmorgon. Regnet slutade tidigare än förutspått, och vi kunde under 
några timmar ha näten uppe. Trots att märkningen ägde rum mitt på 
dagen och kvällen, var fåglarna mer koncentrerade i näten än under 
någon tidigare dag denna märkningsvecka! Rödstjärt blev nätens 
främsta fågel. I burarna fick vi en drillsnäppa (som blev både års- och 
klappkryss i ett för Leo), en rödbena och flera skärsnäppor. Över 
havet var sträcket magrare än igår, men ett större antal havssulor (som 
fastnade på bild för Pär) gladde oss mycket. I morgon hoppas vi på 
fortsatt gott nedfall i näten efter regnet! 
 
VID DATORN  
Anders Melin och Leo Rudberg 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 6 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex i par Bo, ägg/ungar (Ostudden.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 30 ex Str 
      Småskrake - ex Stationär 
      Ob. lom 1 ex str S 
      Havssula 10 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär (Klockfotsrevet.) 
      Sparvhök 1 ex Förbifl. (Över Ostudden.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (Anmärkningsvärt många.) 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär (Verkade vara fler än igår.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
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      Roskarl 2 ex Födosökande (På Playan. Minst 2.) 
      Skrattmås 100 ex Födosökande (Utanför Playan. Mycket stor och 

koncentrerad ansamling. Minst 100.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär (Bland annat ett dyk utanför ön, där 

många tärnor födosökte samtidigt.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala 1 ex Stationär (Vid stationen.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 1 ex Rast 
      Koltrast 1 ex Stationär (Vid bryggan i Kausan.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 6 ex Rast 
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ONSDAG 7 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Leo Rudberg, Pär Löfvenius, Lars 
Hellberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 7 maj 2014 
 
VÄDER 
Disigt och lätt regn mest hela dagen. 
04:00: SO, hastighet 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,8C, vattenstånd +9 cm 
09:00: SO, hastighet 8 m/s, byvind 10 m/s+8,8C, vattenstånd +1 cm 
12:00: SO, hastighet 4 m/s, byvind 6 m/s +9,8C, vattenstånd 20 cm 
18:00: V, hastighet 3 m/s, byvind 5 m/s, +10,0C, vattenstånd +13 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 05:12 och ner 21:07. 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Lars Hellberg, Pär Löfvenius, Leo Rudberg. 
 
VERKSAMHET 
20 nät 05:00-19:00.  
38 burar i Kausan 05:00 21:00. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA Ett ex flög förbi mitt på dagen. 
ROSKARL På morgonen överraskade en roskarl som stod, orädd, 
blott fem meter ifrån Leo på en sten norr om bryggan i Kausan när 
han var nere för att kolla näten den flög sedan iväg tillsammans med 
skärsnäppor. På eftermiddagen sågs en i Playan. 
LADUSVALA En hel flock dök upp som från ingenstans och 
förgyllde dagen med sitt glada kvitter. Dessutom två stycken i näten 
oerhört häftigt! 
HUSSVALA Flera stycken har flugit vid de uppsatta svalbona på 
stationens gavel. 
TRÄDPIPLÄRKA Två stycken i fångsten. 
ÄNGSPIPLÄRKA Precis som sin släkting 2 ex i näten. 
GULÄRLA När Pär fotograferade vid Kausan dök två gulaktiga ärlor 
upp, som han fick på bild. Dessa bekräftades som gulärlor då två 
sådana hannar, av rasen thunbergi, någon timme senare hamnade i två 
olika burar i Kausan. Fantastiskt snygga! 
JÄRNSPARV Ett ex fastnade i näten.  
DRILLSNÄPPA 2 ex fastnade i burarna mycket trevligt.  
SKÄRSNÄPPA Flocken på 150 snäppor är kvar och bjuder på 
spektakulära uppvisningar i luftakrobatik där de star- eller fisklikt 
drar runt i luftburna stim över Nidingens kala klippor. 
ÄRTSÅNGARE Mycket gott om ärtsångare i näten idag hela 20 
stycken. 
TÖRNSÅNGARE Två törnsågare blev dagens skörd trevligt!  
RÖRSÅNGARE Leo tyckte sig kort höra en rörsångarstrof, och en 
rörsångare ringmärktes. 
RÖDSTJÄRT En handfull rödstjärtar bjöd dagens märkning på, av 
bägge kön. 
SVART RÖDSTJÄRT Pär såg kort en hane borta vid Kruthuset. 



SVARTHÄTTA Trenne svarthättor ringmärktes under dagen.  
BUSKSKVÄTTA Tvenne snygga hannar besökte näten för märkning. 
GRÅ FLUGSNAPPARE En stilren gråflug i näten. 
TALTRAST Dagens största fågel i nätmärkningen blev tvivelsutan 
den taltrast som på morgonkvisten fastnade vid 
Hönshuset/Fotogenboden. 
BERGFINK En hanne vackert orangesvart hanne fångades och 
återfångades. 
SÄVSPARV Hela elva stycken i näten denna toppendag. 
 
 
 
Ovanstående är ett urval. En fullständig rapportering hittar du via blå 
länken *Observationer*, till höger i Svalan-dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
skärsnäppa 1 
drillsnäppa 2 
ladusvala 2 
hussvala 1 
trädpiplärka 2 
ängspiplärka 2 
gulärla 2 
järnsparv 1 
rödstjärt 5 
buskskvätta 2 
taltrast 1 
rörsångare 1 
ärtsångare 20 
törnsångare 2 
svarthätta 3 
gransångare 17 
lövsångare 125 
Grå flugsnappare 1 
bergfink 1 
sävsparv 11 
 
202 exemplar av 20 arter. 
Totalt 267 individer denna månad och 2695 i år. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Luftat och återstartat avsaltningsanläggningen. 0,5tim 
 
BESÖKARE  
4 personer på fågelstationen. Totalt alltså 4 personer på ön. 
 
Vår unga skribent har överskridit maxvolymen för sidan så det 
kommer en sida till med resten. 

 

 

ÖVRIGT 
Profetian gick i uppfyllelse! Som förutspått redan vid denna 
märkningsveckas utfärd i lördags och ytterligare efter nedfallet under 
e.m. igår bjöd sydvindarna och det mestadels lätta regnet på gott om 
fågel på ön. Dagen blev t.o.m. årets näst bästa hittills på Nidingen, 
med 202 fåglar i näten och burarna. Roligast var kontrollen av en 



lövsångare som var märkt med ring från Paris! Bland övriga nätfynd 
kan särskilt nämnas tvenne ladusvalor från dagens anlända flock och 
tvenne gulärlor i burarna. I burarna lyckades också flera av en 
gräsandshonas sju gulliga ungar gå in då benen var för små kunde de 
inte ringmärkas, och återförenandet mellan mor och ungar blev 
lyckligt. Leo är mycket lycklig efter klapp- och plockkryss på både 
gulärla, ladusvala och gulliga gräsandsungar spektakulära fåglar i 
handen! 
 
VID DATORN  
(Anders Melin) och Leo Rudberg 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Drillsnäppa 2 ex Ringm 
      Ladusvala 2 ex Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 2 ex Ringm 
      Gulärla 2 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 5 ex Ringm 
      Buskskvätta 2 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 20 ex Ringm 
      Törnsångare 2 ex Ringm 
      Svarthätta 3 ex Ringm 
      Gransångare 17 ex Ringm 
      Lövsångare 125 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 11 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex i par Stationär (Plan/Ostudden. Troligen har 
knölsvanen som tidigare huserade i Kausan stuckit.) 

      Vitkindad gås 20 ex Förbifl. (Vid Kausan. Tog en lov.) 
      Kanadagås 4 ex Stationär 
      Gravand 6 ex Stationär (Minst 6. I Kausan.) 
      Gräsand - ex Stationär (Bland annat ett par med inledningsvis 7 

ungar (som råkade gå in i burarna och frisläpptes). Någon timme 
senare endast 6 ungar kvar.) 

      Ejder - ex Ruvande 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 1 ex Förbifl. (Mitt på dagen.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Stationär (5 ute på Ostudden + en på en sten 

nedan stationen.) 
      Sparvhök 1 ex Rast (Flög omkring, syntes flera gånger under 

dagen, bl.a. Kausan och Playan.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär (Mest vid Kausan.) 
      Brushane 30 ex Rast (Norrstranden. Sedan en på Playan.) 
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      Drillsnäppa 3 ex Rast (Två vi märkte och en på Playan.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Födosökande (En tidigt på dagen vid Kausan, en 

senare på dagen på Playan.) 
      Skrattmås 25 ex Födosökande 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 4 ex Rast (Minst fyra. Kom inflygande till Kausan 

på kvällen.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 15 ex Födosökande (Drog omkring över ön.) 
      Hussvala 12 ex Bobesök? (Vid stationen.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 2 hane Rast (Först sågs två stycken i Kausan. Någon 

timme senare märktes två från burarna i Kausan - sannolikt 
samma individer.) 

      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Stationär (En eller två i Kausan.) 
      Svart rödstjärt 1 hane Rast (Sågs kort vid Kruthuset.) 
      Rödstjärt 5 ex Rast (Både hanar och honor.) 
      Buskskvätta 2 ex Rast (Både hanar och honor.) 
      Stenskvätta 1 ex Stationär (På Nordstranden.) 
      Taltrast 1 ex Rast (Sjöng under morgonen. Sedan i näten.) 
      Rörsångare 1 ex Rast (I näten.) 
      Ärtsångare 20 ex Rast (I näten.) 
      Törnsångare 2 ex Rast (I näten.) 
      Svarthätta 3 ex Rast 
      Gransångare 20 ex Rast 
      Lövsångare 15 ex Rast 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (I näten.) 
      Kråka 2 ex Förbifl. (Över Västudden.) 
      Stare 2 ex Bobesök? (Vid holkar vid Kruthuset.) 
      Bergfink 1 ex Rast (I näten.) 
      Sävsparv 11 ex Rast (I näten.) 
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TORSDAG 8 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Leo Rudberg, Pär Löfvenius, Lars 
Hellberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tordag 8 maj 2014 
 
VÄDER 
Klart och soligt på fm. lite dugg på em.. 
04:00: V, hastighet 1 m/s, byvind 3 m/s +8,8C, vattenstånd +9 cm 
09:00: S, hastighet 4 m/s, byvind 5 m/s +9,8C, vattenstånd -9 cm 
14:00: S, hastighet 5 m/s, byvind 7 m/s +10,5C, vattenstånd +5 cm 
18:00: SO, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s, +10,1C, vattenstånd +8 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 05:10 och ner 21:09. 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Lars Hellberg, Pär Löfvenius, Leo Rudberg. 
 
VERKSAMHET 
20 nät 05:00-15:00.  
38 burar i Kausan 05:00 21:00. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 8 sjöorrar sträckte förbi mot norr. 
SVÄRTA Två individer passerade förbi ön på sträck söderut. 
SMÅLOM Två flockar om 7 respektive 2 exemplar flög förbi 
Nidingen på närhåll, så att de krokiga halsarna sågs tydligt. 
SPARVHÖK Sparvhöken flög över Västudden, och hamnade sedan i 
ett nät utanför Hönshuset där den olyckligtvis åt upp en lövsångare. 
Märktes och släpptes. 
VATTENRALL Sagan om vattenrallens återkomst! Idag har 
vattenrall för första gången obsats på Nidingen sedan 12 mars 2012 
en lång period av frånvaro vars slut vi ej begråter. I stället välkomnar 
vi vattenrallen tillbaka, och hoppas att arten denna gång inte ska slås 
ut av någon hård vinter (så som var fallet med öns tidigare massiva 
population). Observationerna ägde rum i form av hörda grymtanden 
vid sista nätet utanför Hönshuset, mot Kruthuset till. 
SMÅSPOV En handfull småspovar kom insträckande och landade på 
Norrstranden, där de kunde observeras under väldigt goda 
förhållanden. 
STORSPOV Ute på Ostudden stod en ensam storspov.  
ROSKARL Fem ex på Playan under kvällen. Sågs mycket väl på bra 
håll. 
DRILLSNÄPPA En ensam drillsnäppa upptäcktes när den flög 
vingligt över havet utanför Playan och sedan landade på stranden.  
KÄRRSNÄPPA Under kvällen sågs kort en kärrsnäppa på Playan.  
SKÄRSNÄPPA De 150 skärsnäppona bevistar alltjämt ön. 
KENTSK TÄRNA Minst 6 stycken uppehöll sig vid Nidingen under 
dagen. 
GÖKTYTA Dagens häftigaste märkart! Vår vän göktytan upptäcktes 
i ett av näten vid Kruthuset, där den arttypiskt vridit in sig en del. 
Spettfågeln fick sedan ring, och släpptes därpå utanför Stefans hus 



ofta med sitt karaktäriska rörelsemönster och häftiga uppsyn.  
HUSSVALA Föga förvånande är flocken som hör till stationens 
holkar kvar. 
TRÄDPIPLÄRKA 6 ex i fångsten. 
ÄNGSPIPLÄRKA Tre stycken i näten. 
RÖDHAKE Litet nedfall av rödhake i näten idag: två stycken. 
RÖDSTJÄRT 12 ex märktes de flesta lite senare under dagen, då det 
lilla inflöde som fanns var mycket rödstjärtsbetonat.  
TALTRAST Ackompanjerade våra rundor runt ringmärkningsnäten 
där trasten satt utanför Hönshuset och sjöng sin vackra om än repetiva 
sång. 
RINGTRAST Dagens sällsyntaste märkart! En ringtrasthona satt i ett 
nät utanför Hönshuset även känt som Fotogenboden och kunde 
märkas av stationens imponerade personal. Efter frisläppandet 
hamnade den åter i näten, denna gång vid Kruthuset, men den 
lyckades ta sig loss för egen maskin.  
RÖRSÅNGARE Tvenne rörsångare ringmärktes. 
HÄRMSÅNGARE Nidingens första härmsångare får året fångades 
idag i märkningen! 
ÄRTSÅNGARE Ett jämnt dussin i näten. 
TRÄDGÅRDSSÅNGARE Även trädgårdssångaren sågs för första 
gången för år 2014 på ön idag två individer bevistade näten! 
SVARTHÄTTA En handfull svarthättor fångades för märkning.  
SÄVSPARV Fyra sävsparvar märktes. 
 
Ovanstående är ett urval. En fullständig rapportering hittar du via blå 
länken *Observationer*, till höger i Svalan-dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
sparvhök 1 
skärsnäppa 1 
göktyta 1 
trädpiplärka 6 
ängspiplärka 3 
rödhake 2 
rödstjärt 12 
ringtrast 1 
rörsångare 2 
härmsångare 1 
ärtsångare 12 
trädgårdssångare 2 
svarthätta 5 
gransångare 6 
lövsångare 55 
sävsparv 4 
 
114 exemplar av 16 arter. 
Totalt 381 individer denna månad och 2809 i år. 
 
Fortsättning följer: 

 

 

UPPDRAGSARBETE 
Luftat och återstartat avsaltningsanläggningen igen. 0,5tim 
 
BESÖKARE  



4 personer på fågelstationen. Totalt alltså 4 personer på ön. 
 
 
ÖVRIGT 
Fantastisk dag! Dagens art blev antingen ringtrast eller göktyta som 
bägge blev klappkryss för en oerhört gladd Leo, som haft tyta som 
drömart i näten sedan han hörde talas om deras säregna beteende. 
Gott om både tropiska flyttare i näten och vadare på stränderna. 
Märkningen började i princip lika individrik som gårdagen, men lade 
sig vid 8-tiden bortsett från ett litet inflöde av rödstjärtar. 
Gräsandshonans ungar fortsätter gå in i burarna i Kausan 
stationspersonalen gick under dagen rycka ut på räddningsaktion två 
gånger. Alla ungar kunde lyckligt återförenas med mamman. Nästan 
ingen sträckskådning hanns med. Vi har lagt på två slipers på 
brädhögen för att hålla presenningen på plats. Och Lasse har sått 
morötter i Unos land  
 
VID DATORN  
Anders Melin och Leo Rudberg 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Göktyta 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 6 ex Ringm 
      Ängspiplärka 3 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Rödstjärt 12 ex Ringm 
      Ringtrast 1 ex Ringm 
      Rörsångare 2 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 12 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 2 ex Ringm 
      Svarthätta 5 ex Ringm 
      Gransångare 6 ex Ringm 
      Lövsångare 55 ex Ringm 
      Sävsparv 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex i par Stationär 
      Grågås 12 ex Förbifl. (5+7.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär (Bland annat en hona med ungar som två 

gånger gick in i burarna - och lyckligt återförenades tack vare 
stationspersonalens räddningsinsats.) 

      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 8 ex Str N 
      Svärta 2 hane str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 9 ex str S (7+2. Mycket nära.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 1 ex Rast (Flög över Västudden och i nätgatorna. Satte 

i sig en lövsångare när den hamnade i nät vid hönshuset. 
Märktes.) 
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      Vattenrall 1 ex Spel/sång (Vid drumlingången mellan Hönshuset 
och Kruthuset, nära Hönshusets sista nät. Grymtade flera gånger 
under dagen. Sågs ej.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär (Mest vid Kausan.) 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast (På Playan under kvällen. Sågs kort.) 
      Småspov 5 ex Rast (Kom insträckande på Nordstranden. Landade 

och rastade. Sågs från Stefans hus.) 
      Storspov 1 ex Rast (Ute på Ostudden. Stod ensam.) 
      Drillsnäppa 1 ex Födosökande (På Playan under kvällen.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 5 ex Födosökande (På Playan under kvällen.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 6 ex Rast (Minst fyra på Västudden. Tre ex 

överflygande.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Göktyta 1 ex Rast (Fastnade i nät vid Kruthuset. Ringmärktes och 

släpptes vid Stefans hus.) 
      Hussvala 12 ex Bobesök? (Minst 12. Vid stationen.) 
      Trädpiplärka 6 ex Rast (I näten.) 
      Ängspiplärka 3 ex Rast (I näten.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 2 ex Rast (I näten.) 
      Rödstjärt 12 ex Rast (I näten. Både hannar och honor. Mestadels 

hannar.) 
      Ringtrast 1 2K+ hona Rast (I nät vid Hönshuset. Ringmärktes och 

släpptes, fög sedan kort in i nät vid Kruthuset som den flydde från 
själv.) 

      Taltrast 1 ex Spel/sång (Sjöng vid Hönshuset.) 
      Rörsångare 2 ex Rast (I näten.) 
      Härmsångare 1 ex Rast (I näten.) 
      Ärtsångare 15 ex Rast (Bland annat i näten.) 
      Trädgårdssångare 2 ex Rast (I näten.) 
      Svarthätta 5 ex Rast (I näten.) 
      Gransångare 6 ex Rast (I näten.) 
      Lövsångare 55 ex Rast (I näten.) 
      Kråka 2 ex Födosökande (Vid nya fyren.) 
      Stare 2 ex Stationär (På Playan och vid kruthuset.) 
      Sävsparv 4 ex Rast (I näten.) 
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FREDAG 9 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Leo Rudberg, Pär Löfvenius, Lars 
Hellberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 9 maj 2014 
 
VÄDER 
Dugg på morgonen därefter uppklarnande och strålande sol.  
04:00: SV, hastighet 4 m/s, byvind 5 m/s +8,8C, vattenstånd +12 cm 
10:00: SV, hastighet 2 m/s, byvind 4 m/s +11,8C, vattenstånd -3 cm 
14:00: S, hastighet 4 m/s, byvind 5 m/s +11,5C, vattenstånd +9 cm 
19:00: S, hastighet 2 m/s, byvind 3 m/s +10,9C, vattenstånd +8 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 05:08 och ner 21:11. 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Lars Hellberg, Pär Löfvenius, Leo Rudberg. 
 
VERKSAMHET 
20 nät 05:00-15:00.  
38 burar i Kausan 05:00 21:00. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE Dagen blev bra för sjöorrar 180 stycken sträckte förbi 
såväl mot syd som norr. 
SMÅLOM Ett drygt dussin - 21 stycken flög förbi i sydlig riktning, 
flera på gott håll. 
OBESTÄMD LOM Åtta lommar passerade förbi Nidingen för långt 
ut för att kunna artas. 
VITKINDAD GÅS På morgonen drog en flock på 40 individer förbi 
Nidingen in mot land. 
GRÅGÅS Följde i spåren på sina vitkindade släktingar några timmar 
senare, under eftermiddagen. 
HAVSSULA Tvenne sulor sågs från ön idag en gick på ganska bra 
håll, och den andra på jättebra håll (ovan Klockfotsrevet). Njutbar 
obs. 
TOPPSKARV Under dagen sågs två toppskarvar runt Nidingen. 
VATTENRALL Rallen lät riktigt mycket idag, med ganska stor 
variation i lätena. Vi hoppas att vattenrallens tid på Nidingen kommit 
åter och att arten snart skall återuppväcka sin glans från fornstora 
(populationstäta) dagar! 
STORSPOV Ute på Ostudden stod två storspovar denna kväll.  
ROSKARL Ungefär 10 huserade på Playan under kvällen. 
KÄRRSNÄPPA Bättre antal än på länge! Under förmiddagen sågs 
fyra på Playan, och under kvällen två på Playan och sju i Kausan 
Kausanfåglarna först på udden syd om bryggan, varifrån de sedan 
flög till klippor norr om bryggan nära våra burar.  
SKÄRSNÄPPA Flocken på 150 skärsnäppor använder alltjämt 
Nidingen som högkvarter. 
BRUSHANE Playan bjöd på två brushanar denna dag. 
KENTSK TÄRNA Två stycken hördes. 
SMÅTÄRNA Dagens obs! Under kvällen såg vi några tärnor från 



bryggan i Kausan, varav en såg rätt liten ut på närhåll. Vid vadarspan 
över Kausans klippor upptäckte Leo en avvikande tärna på en sten, 
som efter närmre inspektion visade sig ha inte röda utan orange ben - 
och vit ansiktsteckning med gul näbb! Småtärnan från förra veckan 
var återupptäckt, och medan den fotograferades med mobil genom tub 
uppenbarade sig en artfrände som kort landade bredvid den. Mycket 
roligt! 
SILLMULE Två sillmular det vill säga antingen tordmular eller 
sillgrisslor obsades på alltför långt håll för att kunna artbestämmas 
mer precist.  
TRÄDPIPLÄRKA Fångsten bjöd på en ensam trädpip. 
GULÄRLA Överraskande nog såg Leo en ensam gulärla på 
gräsmattan mellan gamla fyrarna och märkningsboden. Han skulle 
precis anropa övrig stationspersonal på walkie-talkie, när ärlan drog 
upp och iväg. 
GÄRDSMYG Smygen satte sig vid Hönshuset i ett nät, trasslade in 
sig, trasslades ut och genomförde med en kombination av hast, 
precision och the element of surprise ett lyckat flyktförsök innan 
märkning. Hatten av!  
RÖDSTJÄRT Blott en ensam hanne i näten idag.  
RÖDHAKE Ringmärkningen bjöd på en rödhake.  
KOLTRAST Plockades i näten vid Grindoxeln, märktes och släpptes 
fri som fågeln. 
ÄRTSÅNGARE Den klassiska ärtsångarsången som ett skakat ärtrör 
lät kort höras över Nidingens nätgator utanför Hönshuset. 
SVARTVIT FLUGSNAPPARE Lasse fick syn på årets första 
svartvita flugsnappare för Nidingen där den jagades av eller jagade en 
annan småfågel utanför Stefans hus. Strax därpå såg Leo snapparen 
sitta i grindoxeln som givit grindoxelnäten deras namn, och pchyade 
fort som tanken in fågeln i nämnda nät för märkning. Kul! 
 
Fortsättning följer... 

 

 

HÄMPLING I näten vid fyren satt en ensam hanne.  
KRÅKA Två mer eller mindre stationära på ön, och så sju förvirrade 
kråkor som sträckte västerut bort från Nidingen varför skulle någon 
vilja lämna denna fantastiska ö för det vilda havet? 
 
Ovanstående är ett urval. En fullständig rapportering hittar du via blå 
länken *Observationer*, till höger i Svalan-dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
skärsnäppa 5  
skärpiplärka 1  
trädpiplärka 1  
rödhake 1  
rödstjärt 1  
koltrast 1  
gransångare 1  
lövsångare 12  
svartvit flugsnappare 1  
hämpling 1  
 
25 exemplar av 10 arter. 
Totalt 406 individer denna månad och 2834 i år. 



 
UPPDRAGSARBETE 
Klippt samtliga gräsmattor 6 timmar. 
 
BESÖKARE  
4 personer på fågelstationen, 3 besökare i tre båtar. Totalt alltså 7 
personer på ön. 
 
ÖVRIGT 
Ännu en underbar dag! Morgonen började giftig, men så försvann 
molnen och med dem fåglarna. Totaltomt i näten upprepade rundor, 
varför de togs ner ganska tidigt. Märkningens roligaste fåglar var en 
svartvit flugsnappare och en hämplingshanne. Vattenrallen verkar till 
vår stora glädje trivas vid drumlingången öst om Hönshuset, då den 
uppvisade en bred repertoar under dagen. Dagens bästa obs kom först 
på kvällen, efter första artgenomgången: småtärnor i Kausan! 
Imorgon blir det hemfärd, och stationskvartetten kommer sakna såväl 
Nidingen som umgänget dessa majestätiska majdagar. 
 
VID DATORN  
Anders Melin och Leo Rudberg 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 5 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 12 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
      Hämpling 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex i par Stationär 
      Grågås 50 ex Förbifl. (En flock på eftermiddagen. Flög in mot 

land.) 
      Vitkindad gås 40 ex (En flock på morgonen. Flög in mot land.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär (Bland annat en hona med ungar som två 

gånger gick in i burarna - och lyckligt återförenades tack vare 
stationspersonalens räddningsinsats.) 

      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 180 ex Str (Vissa sträckte norrut, andra söderut.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 21 ex str S (Många av dem nära.) 
      Havssula 2 ex str S (Ena gick tämligen nära och andra gick 

mycket nära, över Klockfotsrevet.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång (Vid drumlingången mellan Hönshuset 

och Kruthuset, nära Hönshusets sista nät. Grymtade flera gånger 
under dagen, framför allt på förmiddagen. Sågs ej.) 
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      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär (Flocken är kvar, bl.a. på Playan 

och Kausan.) 
      Kärrsnäppa 9 ex Födosökande (Under förmiddagen fyra på 

Playan. Under kvällen två på Playan och sju i Kausan (först 
udden syd om bryggan, sedan klippar norr om bryggan).) 

      Brushane 2 ex Födosökande (På Playan.) 
      Storspov 2 ex Rast (Ute på Ostudden.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 10 ex Födosökande (Cirka. På Playan.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 2 ex Födosökande (I Kausan. Ena satt ett bra tag på en 

sten hyfsat långt från stranden. Sågs mycket bra från bryggan. 
Födosökte även en del med häftiga dyk.) 

      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Rast (Två hörda.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala 12 ex Bobesök? (Vid stationen.) 
      Trädpiplärka 1 ex Rast (I näten.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Rast (Stod på gräsmattan mellan gamla fyrarna och 

ringmärkningsboden. Flög upp och iväg.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Rast (I nät vid Hönshuset. Lyckades flyga iväg 

utan märkning.) 
      Rödhake 1 ex Rast (I näten.) 
      Rödstjärt 1 hane Rast (I näten.) 
      Koltrast 1 ex Rast (I nätet vid Grindoxeln.) 
      Ärtsångare 1 ex Spel/sång (Sjöng i buskagen bakom näten väst 

om Hönshuset.) 
      Gransångare 1 ex Spel/sång (Hördes och i näten.) 
      Lövsångare 12 ex Rast (I näten.) 
      Svartvit flugsnappare 1 hane Rast (I näten.) 
      Kråka 9 ex (Två stationära och sju som sträckte västerut.) 
      Hämpling 1 hane Rast (I nätet vid fyren.) 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697615&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697616&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697617&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697618&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697619&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697622&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697621&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697620&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697623&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697624&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697625&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697626&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697627&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697628&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697630&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697629&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697631&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697632&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697633&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697634&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697635&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697637&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697636&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697638&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697639&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697640&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697641&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697642&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697643&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697644&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697645&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32697646&mode=obsbok','ObsAndra');


LÖRDAG 10 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Kåre Ström, Göran Cederholm, 
Leo Rudberg, Calle Hagman, Pär Löfvenius, Lars Hellberg, Leif 
Jonasson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 10 maj 2014 
 
VÄDER 
Dugg på morgonen därefter uppklarnande och strålande sol, på 
eftermiddagen mulnande.  
04:00: N, hastighet 3 m/s, byvind 5 m/s +8,8C, vattenstånd +10 cm 
08:00: NO, hastighet 3 m/s, byvind 5 m/s +7,8C, vattenstånd +2 cm 
14:00: N, hastighet 1 m/s, byvind 3 m/s +12,4C, vattenstånd +8,6 cm 
19:00: S, hastighet 5 m/s, byvind 6 m/s, +11,8C, vattenstånd +8,1 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 05:06 och ner 21:14. 
 
PERSONAL: Anders Melin, Lars Hellberg, Per Löfvenius, Leo 
Rudberg/ Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson, Göran 
Cederholm. 
 
SKÄRSNÄPPA Flocken på 150 skärsnäppor använder alltjämt 
Nidingen som högkvarter. 
MYRSPOV En sällskapade med småspovar och rastade kort. 
SMÅSPOV Totalt 70 passerade, fördelat på fyra flockar, varav en 
flock rastade kort. 
ROSKARL Flera rastade. 
KUSTLABB En sträckte mot norr. 
SMÅTÄRNA Fortfarande 2 ex.  
TRÄDPIPLÄRKA En ringmärktes. 
RÖDSTJÄRT En ringmärktes. 
RÖDHAKE Ringmärkningen bjöd på en rödhake.  
BUSKSKVÄTTA En hanne ringmärktes. 
STENSKVÄTTA En rastade. 
ÄRTSÅNGARE En ringmärktes. 
HÄMPLING En hörd.  
 
Ovanstående är ett urval. En fullständig rapportering hittar du via blå 
länken *Observationer*, till höger i Svalan-dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
58 exemplar av 9 arter. 
skärsnäppa 2, ladusvala 2, trädpiplärka 1, sädesärla 1, rödstjärt 1, 
buskskvätta 1, ärtsångare 1, lövsångare 47 och sävsparv 2. 
Totalt 464 individer denna månad och 2892 i år. 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
BESÖKARE  
3 personer på fågelstationen, 16 besökare i tre. Totalt alltså 19 
besökande personer på ön. I övrigt 4+4 personal på ön. 
 



ÖVRIGT 
Flaggstångslinan har tyvärr gått sönder. 
 
VID DATORN  
Kåre Ström och Göran Cederholm  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 47 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex i par Stationär 
      Kanadagås 4 ex Stationär 
      Gravand 12 ex Stationär 
      Gräsand 7 ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång (Vid drumlingången mellan Hönshuset 

och Kruthuset, nära Hönshusets sista nät. Grymtade flera gånger 
under dagen, framför allt på förmiddagen. Sågs ej.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär (Flocken är kvar, bl.a. på Playan 

och Kausan.) 
      Kärrsnäppa 5 ex Födosökande (Under förmiddagen fyra på 

Playan. Under kvällen två på Playan och sju i Kausan (först 
udden syd om bryggan, sedan klippar norr om bryggan).) 

      Myrspov 1 ex Str 
      Småspov 70 ex Str 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Födosökande (Cirka. På Playan.) 
      Kustlabb 1 ex Str N 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 2 ex Födosökande (I Kausan. Ena satt ett bra tag på en 

sten hyfsat långt från stranden. Sågs mycket bra från bryggan. 
Födosökte även en del med häftiga dyk.) 

      Fisktärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala 12 ex Bobesök? (Vid stationen.) 
      Trädpiplärka 1 ex Rast (I näten.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
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      Rödstjärt 1 hane Rast (I näten.) 
      Buskskvätta 1 hane Rast (I näten.) 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Ärtsångare 1 ex Spel/sång (Sjöng i buskagen bakom näten väst 

om Hönshuset.) 
      Gransångare 1 ex Spel/sång (Hördes och i näten.) 
      Lövsångare 47 ex Rast (I näten.) 
      Kråka 2 ex Födosökande (Två stationära och sju som sträckte 

västerut.) 
      Hämpling 2 ex Rast (I nätet vid fyren.) 
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SÖNDAG 11 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kåre Ström, Göran Cederholm, Calle Hagman, 
Leif Jonasson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 11 maj 2014 
 
VÄDER 
Regn/regnskurar hela förmiddagen uppsprickande mot 11-tiden och 
solen tittade fram riktigt skönt,något molnigt mot kvällen en front i 
SV ,annars uppehåll. 
07:00: SE, hastighet 8 m/s, byvind 10 m/s +10C, vattenstånd +6,1 cm 
14:00 S, hastighet 3 m/s, byvind 4 m/s ,+12,4C, vattenstånd +5,1 cm 
19:00: SV, hastighet 4 m/s, byvind 6 m/s,+11,3C, vattenstånd +1,9 
cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 05:03 och ner 21:16. 
 
PERSONAL: Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson, Göran 
Cederholm. 
 
SKÄRSNÄPPA Flocken på 150 skärsnäppor kvar 
SMÅSPOV 1 plus hörd 
ROSKARL 3 
RÖDSTJÄRT minst 20 sedda 
RÖDHAKE 1  
BUSKSKVÄTTA 5-6. 
STENSKVÄTTA 3 
ÄRTSÅNGARE minst 10 
HÄMPLING 2-3  
RINGTRAST 1 hona 
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 100 minst 
SÄVSÅNGARE 5-6 
TÖRNSKATA 1 hane 
FISK/SILVERTÄRNA mer än 500 mot S under sena kvällen 
RÖRSÅNGARE 40 minst 
GULÄRLA 4 
 
Ovanstående är ett urval. En fullständig rapportering hittar du via blå 
länken *Observationer*, till höger i Svalan-dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
224 exemplar av 14 arter. 
rödstjärt 14, buskskvätta 1, sävsångare 2, rörsångare 33, ärtsångare 8, 
törnsångare 12, trädgårdssångare 85, svarthätta 6, grönsångare 1, 
lövsångare 52, svartvit flugsnappare 4 och sävsparv 2. 
Totalt 688 individer denna månad och 3116 i år. 
 
UPPDRAGSARBETE 
 
Inget 
 



BESÖKARE  
4 personer på fågelstationen, 8 besökare. Totalt 12 personer på ön 
under dagen. 
Besökande till Stefan åkte hem vid 12-tiden.  
 
ÖVRIGT 
Inget att notera 
 
VID DATORN  
Leif Jonasson  

 

Ladusvala 1 3K+ hane Ringm  
Gransångare 1 2K+ Ringm  

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödstjärt 14 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Sävsångare 2 ex Ringm 
      Rörsångare 34 ex Ringm 
      Ärtsångare 9 ex Ringm 
      Törnsångare 12 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 85 ex Ringm 
      Svarthätta 6 ex Ringm 
      Grönsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 53 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 4 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Stationär 
      Vitkindad gås 2 ex Rast 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand 7 ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 3 ex Str 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 2 ex Str 
      Storskarv - ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Ljungpipare 1 ex Str 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Småspov 1 ex Str 
      Drillsnäppa 6 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Födosökande 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Svarttärna 1 ex Str 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
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      Tornseglare 1 ex Str 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 4 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Stationär 
      Rödstjärt 20 ex Rast 
      Buskskvätta 6 ex Rast 
      Stenskvätta 3 ex Rast 
      Ringtrast 1 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gräshoppsångare 1 ex Rast 
      Härmsångare 1 ex Rast 
      Ärtsångare 10 ex Rast 
      Trädgårdssångare 100 ex Rast 
      Gransångare 5 ex Rast 
      Lövsångare 80 ex Rast 
      Törnskata 1 ex Rast 
      Kråka 2 ex Födosökande 
      Hämpling 2 ex Rast 
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MÅNDAG 12 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kåre Ström, Göran Cederholm, Calle Hagman, 
Leif Jonasson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 12 maj 2014 
 
VÄDER 
Smått regn på morgonen men mot dagen uppsprickande och riktigt 
skönt mot kvällen.Stora molnbankar över land i öster. 
06:00: SV, hastighet 6 m/s, byvind 7 m/s +10,5C, vattenstånd +16,6 
cm 
11:00 S, hastighet 3 m/s, byvind 5 m/s,+11,9C, vattenstånd +5,9 cm 
14:00: S, hastighet 4 m/s, byvind 5 m/s,+12,1C, vattenstånd +2,6 cm 
20:00: NV, hastighet 3 m/s, byvind 4 m/s,+12,2C, vattenstånd +5,3 
cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 05:01 och ner 21:18. 
 
PERSONAL: Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson, Göran 
Cederholm. 
 
HAVSSULA 6 
TORDMULE 6 
SJÖORRE 25 
TOPPSKARV 6 
SMÅLOM 10 
SKÄRSNÄPPA 120  
SMÅSPOV 2 
ROSKARL 4 
RÖDSTJÄRT 5 
HÄMPLING 2  
RINGTRAST 1 hona 
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 10 
TÖRNSKATA 1 hane 
FISK/SILVERTÄRNA 80 mot S  
GULÄRLA 3 
VITKINDAD GÅS 250-300 
Ovanstående är ett urval. En fullständig rapportering hittar du via blå 
länken *Observationer*, till höger i Svalan-dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
67 exemplar av 7 arter. 
rödstjärt 4, rörsångare 3, ärtsångare 5, lövsångare 45, 
trädgårdssångare 6, svarthätta 2 och härmsångare 2. 
Totalt 755 individer denna månad och 3183 i år. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Eldat upp ris,gammalt virke mm 
 
BESÖKARE  
4 personer på fågelstationen.Stefan med några rörmokare besökte ön 



på kvällen en kort stund. 
 
ÖVRIGT 
Tumlareväder på kvällen och flera grupper sågs. Totalt kanske upp 
till 7-10 djur sågs. 
21 knubbsäl räknades in på Klockfotsrevet på morgonen.  
 
VID DATORN  
Leif Jonasson  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödstjärt 4 ex Ringm 
      Rörsångare 3 ex Ringm 
      Härmsångare 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 5 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 6 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Lövsångare 45 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Stationär 
      Grågås 120 ex Str 
      Vitkindad gås 250 ex Str 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand 5 ex Stationär 
      Ejder - ex Ruvande 
      Sjöorre 25 ex Str 
      Småskrake 12 ex Stationär 
      Smålom 10 ex Str 
      Havssula 6 ex Str 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 6 ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 120 ex Stationär 
      Småspov 2 ex Str 
      Drillsnäppa 8 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Födosökande 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 2 ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Turkduva 1 ex Stationär 
      Sånglärka 1 ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 3 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
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      Rödstjärt 5 ex Rast 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Ringtrast 1 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gräshoppsångare 1 ex Rast 
      Ärtsångare 5 ex Rast 
      Trädgårdssångare 10 ex Rast 
      Gransångare 5 ex Rast 
      Lövsångare 15 ex Rast 
      Törnskata 1 ex Rast 
      Kråka 2 ex Födosökande 
      Hämpling 2 ex Rast 
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TISDAG 13 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kåre Ström, Göran Cederholm, Calle Hagman, 
Leif Jonasson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdagen 13 maj 2014 
 
 
VÄDER 
Något mulet på morgonen dock mestadels uppehåll och några enstaka 
lättare regnskurar. 
Ökande vind mot kvällen och en ökad molnighet. 
06:00 N, hastighet 1 m/s, byvind 2 m/s,+10,3C, vattenstånd +5,8 cm 
10:00 NV, hastighet 1 m/s, byvind 3 m/s,+10,5C, vattenstånd +3,3 cm 
15:00: NV, hastighet 8 m/s, byvind 8 m/s,+12,6C, vattenstånd -5,0 cm 
18:00: NV, hastighet 8 m/s, byvind 9 m/s,+12,1C, vattenstånd +2,9 
cm 
 
Väderdata från SMHI på Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 04:59 och ner 21:20. 
 
PERSONAL: Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson, Göran 
Cederholm. 
 
Sjöorre 50 
Smålom 25 
Skärsnäppa 80 har minskat drastiskt sedan igår  
Nattskärra 1 hörd i den tidiga morgonen 
Roskarl 12 
Småspov 35  
Myrspov 1 
 
Ovanstående är ett urval. En fullständig rapportering hittar du via blå 
länken *Observationer*, till höger i Svalan-dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
57 exemplar av 11 arter. 
rödbena 1, ängspiplärka 1, rödstjärt 1, buskskvätta 1, härmsångare 2, 
ärtsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, gransångare 4, 
lövsångare 43 och gråsiska 1. 
Totalt 802 individer denna månad och 3240 i år. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Eldat upp ris,gammalt virke idag igen hela dagen. 
 
BESÖKARE  
4 personer på fågelstationen. 
 
ÖVRIGT 
Tumlareväder på morgonen och flera grupper sågs igen 
14 knubbsäl räknades in på Klockfotsrevet vid 6 tiden. 
 
VID DATORN  
Leif Jonasson  



 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödbena 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Härmsångare 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Lövsångare 43 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 3 ex Stationär 
      Grågås 4 ex Str 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand 5 ex Stationär 
      Ejder 120 ex Stationär 
      Sjöorre 50 ex Str 
      Småskrake 14 ex Stationär 
      Smålom 25 ex Str 
      Havssula 6 ex Str 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 80 ex Stationär 
      Myrspov 1 ex Str 
      Småspov 35 ex Str 
      Drillsnäppa 7 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 2 ex Str 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 12 ex Födosökande 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 2 ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Nattskärra 1 ex Rast 
      Ladusvala 15 ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 5 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 3 ex Rast 
      Buskskvätta 3 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
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      Ärtsångare 5 ex Rast 
      Trädgårdssångare 10 ex Rast 
      Gransångare 4 ex Rast 
      Lövsångare 50 ex Rast 
      Kråka 2 ex Födosökande 
      Hämpling 2 ex Rast 
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ONSDAG 14 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kåre Ström, Göran Cederholm, Calle Hagman, 
Leif Jonasson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdagen 14 maj 2014 
 
VÄDER 
Under natten regn uppehåll men molnigt på fm.Ihållande regn vid 
middagstid men uppehåll från em. 
07:00 N vind, hastighet 3 m/s, byvind 4 m/s,+9,6C, vattenstånd +0,9 
cm 
10:00 N vind, hastighet 1 m/s, byvind 2 m/s,+11,3C, vattenstånd -3,0 
cm 
19:00: O vind, hastighet 6 m/s, byvind 8 m/s,+11,5C, vattenstånd -2,9 
cm 
 
Väderdata från SMHI på Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 04:57 och ner 21:22. 
 
PERSONAL: Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson, Göran 
Cederholm. 
 
OBSERVATIONER 
Skärsnäppa minst 100 
Smålom 10 
Svärta 4  
Roskarl 10  
Gluttsnäppa 10 
Brun kärrhök 1 hona 
Fiskgjuse 1 
Pilgrimsfalk 1 som försökte slå en tobisgrissla. 
Dvärgmås 1 3K 
Ovanstående är ett urval. En fullständig rapportering hittar du via blå 
länken *Observationer*, till höger i Svalan-dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
trädpiplärka 1 
rödstjärt 2 
buskskvätta 1 
rörsångare 1 
lövsångare 216 
törnsångare 1 
sävsparv 1 
 
223 exemplar av 7 arter, om vår samlade kunskap i matematik 
stämmer. 
trädpiplärka 1, rödstjärt 2, buskskvätta 1, rörsångare 1, lövsångare 
216, törnsångare 1 och sävsparv 1. 
Totalt 1035 individer denna månad och 3463 i år. 
Kontrollerat en fransk ringmärkt lövsångare. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Nej 



BESÖKARE  
4 personer på fågelstationen. 
 
ÖVRIGT 
Tumlareväder på morgonen mer än 6 sedda norr om Nidingen. 
9 knubbsäl räknades in på Klockfotsrevet vid 7 tiden. 
För andra dagen denna vecka hittils har 4 pensionärer varit i toppen 
av märkta fåglar per dag 2014.Endast 
8:e April var ett snäpp bättre. 
 
VID DATORN  
Leif Jonasson  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 216 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 2 ex Str 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand 4 ex Stationär 
      Ejder 100 ex Stationär 
      Sjöorre 40 ex Str 
      Svärta 4 ex Str 
      Småskrake 10 ex Stationär 
      Smålom 10 ex Str 
      Havssula 1 ex Str 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär 
      Brun kärrhök 1 hona Str 
      Fiskgjuse 1 ex Str 
      Pilgrimsfalk 1 2K hona Förbifl. 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 100 ex Stationär 
      Myrspov 1 ex Str 
      Småspov 2 ex Str 
      Drillsnäppa 20 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 10 ex Str 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 10 ex Födosökande 
      Dvärgmås 1 3K Str 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
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      Småtärna 2 ex Stationär 
      Silvertärna 80 ex Str 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tordmule 1 ex Str 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 10 ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 3 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 2 ex Rast 
      Buskskvätta 2 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 220 ex Rast 
      Kråka 2 ex Födosökande 
      Stare 2 ex Födosökande 
      Hämpling 4 ex Rast 
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TORSDAG 15 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kåre Ström, Göran Cederholm, Calle Hagman, 
Leif Jonasson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdagen 15 maj 2014 
 
VÄDER 
Klar fin stilla morgon. 
09:00 S vind, hastighet 1 m/s, byvind 2 m/s,+11,6C, vattenstånd -10 
cm 
14:00 SV vind, hastighet 5 m/s, byvind 7 m/s,+14,2C, vattenstånd -
20,0 cm 
20:00: SV vind, hastighet 6 m/s, byvind 6 m/s,+13,1C, vattenstånd -
18,1 cm 
 
Väderdata från SMHI på Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 04:55 och ner 21:24. 
 
PERSONAL: Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson, Göran 
Cederholm. 
 
OBSERVATIONER 
Dvärgmås 1 3K 
 
Ovanstående är ett urval. En fullständig rapportering hittar du via blå 
länken *Observationer*, till höger i Svalan-dagboken. 
 
 
85 exemplar av 8 arter. 
gärdsmyg 1, rödstjärt 3, rörsångare 4, härmsångare 1, ärtsångare 2, 
trädgårdssångare 1, gransångare 3 och lövsångare 70. 
Totalt 1120 individer denna månad och 3548 i år. 
Kontrollerat en spansk ringmärkt lövsångare. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inventering av strandskatebon samt kontroll av häckning av tretåig 
mås. 
 
BESÖKARE  
4 personer på fågelstationen plus 4 fotografer i en ribbåt kom vid 9 
tiden och lämnade ön kl 18. 
Snickare och elektriker fixade diverse saker för Stefan,kom ut vid 9 
tiden och återvände vid 17 tiden. 
 
ÖVRIGT 
Tumlareväder hela dagen kanske upp till 15 ex totalt i flera grupper 
43 knubbsäl räknades in på Klockfotsrevet på morgonen 
 
VID DATORN  
Leif Jonasson  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
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      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Rörsångare 4 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Lövsångare 70 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 4 ex Stationär 
      Grågås 10 ex Str 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 20 ex Str 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 3 ex Str 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 30 ex Stationär 
      Småspov 10 ex Str 
      Drillsnäppa 7 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 2 ex Str 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 7 ex Födosökande 
      Dvärgmås 1 3K Str 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 2 ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 20 ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 14 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 4 ex Rast 
      Stenskvätta 2 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gransångare 3 ex Rast 
      Lövsångare 80 ex Rast 
      Kråka 2 ex Födosökande 
      Stare 2 ex Födosökande 
      Hämpling 3 ex Rast 
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FREDAG 16 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kåre Ström, Göran Cederholm, Calle Hagman, 
Leif Jonasson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredagen 16 maj 2014 
 
VÄDER 
Klar fin stilla morgon. 
08:00 S vind, hastighet 7 m/s, byvind 9 m/s,+11,6C, vattenstånd -11 
cm 
14:00 V, hastighet 2 m/s, byvind 4 m/s,+14,8C, vattenstånd -16,0 cm 
20:00: NV vind, hastighet 2 m/s, byvind 4 m/s,+13,7C, vattenstånd -
13,7 cm 
 
Väderdata från SMHI på Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 04:53 och ner 21:26. 
 
PERSONAL: Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson, Göran 
Cederholm. 
 
OBSERVATIONER 
Mindre flugsnappare 1 2K ringmärktes 
Blåhake 1 hona ringmärktes 
Pilgrimsfalk 1, 2K hona 
Kustpipare 10 sträckte över ön på em mot Norr 
 
Ovanstående är ett urval. En fullständig rapportering hittar du via blå 
länken *Observationer*, till höger i Svalan-dagboken. 
 
Ringmärkta 
trädpiplärka 1 
sädesärla 1 
blåhake 1 
rödstjärt 3 
buskskvätta 1 
stenskvätta 1 
härmsångare 1 
ärtsångare 14 
törnsångare 4 
trädgårdssångare 1 
gransångare 2 
lövsångare 27 
grå flugsnappare 1 
mindre flugsnappare 1 
gråsiska 5 
 
64 exemplar av15 arter. 
Totalt 1184 individer denna månad och 3612 i år. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
BESÖKARE  
4 personer på fågelstationen.Gunnar Börjesson besökte ön på 



eftermiddagen. 
ÖVRIGT 
Tre av fyra av personalen firade denna sista dag med ett dopp i havet. 
 
VID DATORN  
Leif Jonasson  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Blåhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 14 ex Ringm 
      Törnsångare 4 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 27 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Mindre flugsnappare 1 ex Ringm 
      Gråsiska 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 4 ex Str 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 47 ex Str 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 5 ex Str 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär 
      Pilgrimsfalk 1 2K hona Födosökande 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustpipare 10 ex Str 
      Skärsnäppa 35 ex Stationär 
      Småspov 5 ex Str 
      Storspov 1 ex Str 
      Drillsnäppa 5 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 2 ex Str 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Småtärna 2 ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
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      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Ladusvala 25 ex Rast 
      Hussvala - ex Besöker bebott bo 
      Trädpiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 2 ex Rast 
      Sädesärla 3 ex Rast 
      Blåhake 1 ex Rast 
      Rödstjärt 10 ex Rast 
      Buskskvätta 1 ex Rast 
      Stenskvätta 1 ex Stationär 
      Härmsångare 1 ex Rast 
      Ärtsångare 20 ex Rast 
      Törnsångare 4 ex Rast 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast 
      Gransångare 2 ex Rast 
      Lövsångare 30 ex Rast 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast 
      Mindre flugsnappare 1 ex Rast 
      Kråka 4 ex Födosökande 
      Stare 2 ex Stationär 
      Grönfink 5 ex Rast 
      Hämpling 4 ex Rast 
      Gråsiska 5 ex Rast 
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LÖRDAG 17 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 17 maj 2014 
 
VÄDER 
Svag, växlande vind hela dagen. Under eftermiddagen och kvällen i 
det närmaste lugnt. Mest klart och +15C. 
 
06:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +12,1C 
11:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,5C 
16:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 2 m/s, +15,0C 
20:00: Medelvind NV 1 m/s, byvind 2 m/s, +15,1C 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
 
Solen upp 04:51 och ner 21:28. 
 
PERSONAL 
Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson och Göran Cederholm 
ersattes vid 11:30 av Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Josefina 
Pehrson, Git Malcolm, Ida Flensburg samt Per och Ella Schillander. 
Mikael var skeppare och körde tillbaks båten ut till Nidingen efter att 
ha transporterat iland den avgående personalen. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 05:00-09:00, 22 nät mellan klockan 16:00-21:00. 
13 burar på Playan klockan 16:00-22:00 
Klippte och röjde det 2-3 dm höga gräset i nätgatorna, vände upp tång 
på Playan och ställde ut 13 burar därstädes. 
 
OBSERVATIONER 
GRÅGÅS 190 sträckande mot nordost. 
SJÖORRE ca 500 sträckande mot söder. 
TOPPSKARV 10 ex. rastande. 
VATTENRALL 1 ex. spelade intensivt öster om Hönshuset under 
kvällen och natten. 
SKÄRSNÄPPA minst 100 ex. kvar fortfarande. 
ROSKARL 3 ex. rastande. 
DVÄRGMÅS 2 ad. födosökte söder om ön under dagen. 
SILVERTÄRNA minst 500 sträckande mot nordost. 
SVARTTÄRNA 1 ex. sträckte österut förbi ön. 
VITVINGAD TÄRNA 24 ex. sträckande norrut (klockan 12:10-
12:20), samt två ex. österut (18:40). Ny obsart för Nidingen! 
BLÅHAKE 1 hona ringmärkt även idag. 
MINDRE FLUGSNAPPARE 1 ringmärkt fågel sågs. Troligen 
gårdagens märkta. 
TUMLARE ca 40 ex. sågs under eftermiddagen och kvällen kring ön. 
 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 



RINGMÄRKNING 
21 individer av 9 arter - skärsnäppa 4, skärpiplärka 1, BLÅHAKE 1, 
rödstjärt 2, ärtsångare 1, törnsångare 1, gransångare 4, lövsångare 6, 
samt hämpling 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning och röjning (förutom i nätgatorna) 2 timmar.  
 
BESÖKARE 
Fyra personer som övernattar i Nidingens Vänners rum + deras 
skeppare (okänt vem), samt ytterligare 8 turister som anlände i 
privatbåtar. Sammanlagt 24 personer på ön idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Den tillträdande personalen fick börja sin vistelse här med att ta fram 
gräsklippare och trimmer. Nätgatorna översvämmades nämligen av 
högt gräs, maskrosor och diverse andra vegetabiliska saker. Efter 
avslutad snaggning kunde näten sättas upp. Det gav åtminstone några 
omärkta fåglar. Även burarna sattes ut under eftermiddagen och gav 
en hel del skärsnäppor. Det blev fullt upp, framför allt med alla 
kontroller. 
 
VID DATORN  
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 4 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Blåhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Lövsångare 6 ex Ringm 
      Hämpling 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 190 ex Str NO 
      Vitkindad gås 2 ex Rast 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 500 ex str S 
      Sjöorre 300 ex Rast 
      Svärta 2 hane Förbifl. 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 3 ex Str (2 mot S + 1 mot N.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 10 ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång (Spelade intensivt bakom Hönshusen 

under kvällen.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
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      Skärsnäppa 100 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Gluttsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Rast 
      Dvärgmås 2 ad Födosökande 
      Skrattmås 1 2K Förbifl. 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Svarttärna 1 ex str O 
      Vitvingad tärna 26 ex Str (24 mot N + 2 mot O. De vitvingade 

mot N passerade mellan 12:10-12:20, de två mot O 18:40.) 
      Silvertärna 500 ex Str NO 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tamduva 1 ex Rast (Brevduva med grön ring på höger tars.) 
      Ladusvala - ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Förbifl. 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Blåhake 1 hona Rast 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Stenskvätta 1 hona Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Ärtsångare - ex Rast 
      Törnsångare - ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Kråka 1 ex Födosökande 
      Hämpling - ex Stationär 
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SÖNDAG 18 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 18 maj 2014 
 
VÄDER 
Klar morgon, senare under dagen mulnande från sydost och från 
eftermiddagen regn som upphörde under kvällen. Klar natt. Svag vind 
som vred från nordsektorn mot sydost när fronten närmade sig. +15C. 
 
03:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +12,1C, vattenstånd -18 
cm 
08:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +13,5C, vattenstånd -13 
cm 
12:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,3C, vattenstånd -9 cm 
16:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s 
20:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 7 m/s 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:50 och ner 21:29. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Josefina Pehrson, Git Malcolm, Ida 
Flensburg samt Per och Ella Schillander. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 04:00-16:00. 
14 nät klockan 16:00-18:00. 
13 burar på Playan klockan 04:00-22:00, samt 22 burar i Kausan 
10:00-22:00. 
Påbörjat lagning av trasiga burar. 
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM 20 ex. mot söder och 3 ex. mot norr. 
STENFALK 1 ex. rastade på ön och flög sedan österut. 
VATTENRALL 1 ex. spelade intensivt öster om Hönshuset under 
morgonen och kvällen/natten. 
STRANDSKATA 1 adult, häckande individ fångades nere vid 
Kausan. 
SKÄRSNÄPPA minst 100 ex. kvar, troligen fler. 
KÄRRSNÄPPA minst 30 ex. rastande. 
ROSKARL 4 ex. rastande. 
SILVERTÄRNA minst 1 000 ex. mot nordost. Bra drag idag! 
VITVINGAD TÄRNA 5 ex. mot söder. 
TORNSEGLARE 3 insträckande. 
BLÅHAKE 1 ex. (hördes endast). 
SVARTKRÅKA 1 ex. sträckte mot sydväst över ön. 
STARE 2 ex. flög in med bomaterial i den södra holken på Kruthuset. 
Det var längesedan det var en häckning på Nidingen. 
TUMLARE minst 2 djur sågs. 
Ovanstående observationer är ett urval av dagens mer intressanta 
begivenheter. En fullständig rapportering avseende dagens 
observationer på Nidingen hittar du genom att klicka på den blå 



länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
53 individer av 10 arter - strandskata 1, skärsnäppa 7, kärrsnäppa 12, 
gärdsmyg 1, rödstjärt 2, stenskvätta 2, ärtsångare 1, gransångare 3, 
lövsångare 23, sävsparv 1. 
 
OBS! Antalet märkta individer denna månad och detta år tycks inte 
stämma på föregående dagrapporter, så det måste räknas om. Korrekt 
information om detta kommer förhoppningsvis i morgon. 
 
UPPDRAGSARBETE 
-  
 
BESÖKARE 
De fyra personer som övernattade i Nidingens vänners rum var kvar 
under dagen men åkte hem med sin okände skeppare vid 17-tiden. 12 
personer totalt på ön idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Vi börjar så smått komma ikapp med verksamheten efter att ha blivit 
fördröjda av diverse bestyr. Inte blir det bättre av att undertecknad i 
det närmaste konstant ha fått suttit i ringmärkarlabbet för att ta hand 
om alla skärsnäppor som har drullat in i burarna. Drygt 50 kontroller 
av våra egna märkta snäppor gjordes under dagen, och det tar tid att 
behandla en del, då ringar skall bytas och då färgringar skall ersättas 
och limmas, mm. Per har gjort ett strålande jobb med tången såväl på 
Playan som i Kausan! 
 
VID DATORN  
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 1 ex Ringm 
      Skärsnäppa 7 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 12 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Stenskvätta 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Lövsångare 23 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 65 ex Str NO 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 160 ex str S 
      Knipa 2 honfärgad Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
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      Smålom 23 ex Str (20 mot S + 3 mot N.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Stenfalk 1 ex Rast 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång (Spelade intensivt bakom Hönshusen 

under morgonen och kvällen.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 100 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 30 ex Rast 
      Storspov 2 ex str O 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Rast 
      Skrattmås 15 ex Str NO 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Vitvingad tärna 5 ex str S 
      Silvertärna 1000 ex Str NO (Bra sträck idag!) 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Förbifl. 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tamduva 1 ex Rast 
      Tornseglare 3 ex str O 
      Sånglärka 1 ex Lockläte 
      Ladusvala - ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 50 ex Str NO 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
      Blåhake 1 ex Lockläte 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Buskskvätta 1 hane Rast 
      Stenskvätta 2 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast (Sitter och sjunger i stora slånbusken vid 

Hönshuset.) 
      Ärtsångare - ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Kråka 1 ex Födosökande 
      Svartkråka 1 ex str SV 
      Stare 2 ex Bobygge (Flög in med bomaterial i södra holken på 

Kruthuset.) 
      Grönfink 1 ex Förbifl. 
      Hämpling 2 ex i par Stationär 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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MÅNDAG 19 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 19 maj 2014 
 
VÄDER 
07:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, +12,9C, vattenstånd -14 cm 
18:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 4 m/s, +11,4C, vattenstånd -13 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:48 och ner 21:31. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Josefina Pehrson, Git Malcolm, Ida 
Flensburg samt Per och Ella Schillander. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 04:00-16:30, 19 nät klockan 16:30-18:00. 
13 burar på Playan och 22 burar i Kausan klockan 04:00-22:00. 
Fortsatte lagningen av vadarburar. 
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM 90 ex. sträckande söderut. 
HAVSSULA 1 ad. mot söder. 
STENFALK 1 ex. mot norr. 
VATTENRALL Satt och hamrade så gott som hela dagen öster om 
Hönshuset. 
SKÄRSNÄPPA ca 150 ex. idag. 
ROSKARL 2 ex. rastande. 
SILVERTÄRNA betydligt sämre fart på sträcket idag endast ca 200 
mot nordost. 
NATTSKÄRRA 1 hanne sträckte österut på ganska hög höjd rakt 
över ön under tidiga morgonen och 1-2 hannar rastade på ön under 
dagen. Tyvärr gick ingen i nät. 
TORNSEGLARE 310 insträckande idag. 
BLÅHAKE 1 ad. hanne ringmärkt. 
GRÖNSÅNGARE 1 ex. ringmärkt. 
MINDRE FLUGSNAPPARE 1 honfärgad ringmärkt. 
TÖRNSKATA 1 hanne rastande. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
231 individer av 17 arter strandskata 1, skärsnäppa 6, BLÅHAKE 1, 
rödstjärt 12, stenskvätta 1, rörsångare 4, härmsångare 3, ärtsångare 
11, törnsångare 10, trädgårdssångare 20, svarthätta 1, grönsångare 1, 
lövsångare 154, grå flugsnappare 3, MINDRE FLUGSNAPPARE 1, 
svartvit flugsnappare 1 och hämpling 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 



-  
 
BESÖKARE 
En person kom uppenbarligen in till bryggan med en egen båt under 
förmiddagen. Märkligt nog var det ingen som såg varken båten 
komma in eller vederbörande på land Sju personer här idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Morgonen gav förhoppningar om att det skulle bli en het dag. Kanske 
inte vädermässigt, men fågelmässigt. Redan igår hade vi diskuterat 
det intressanta väderläge som råder, med ett lågtryck som rör sig upp 
från Baltikum och ett lågtryck över Storbritannien som pumpar upp 
sydvindar i ett stråk från Sydeuropa hela vägen upp till våra trakter. 
Vi bestämde oss därför redan igår för att vi skulle gå upp extra tidigt 
idag, redan 03:30. När vi kom ut möttes vi dessutom av ett lätt 
duggregn, som nästan genast upphörde, samt halvdålig sikt. Med 
spänd förväntan satte vi upp alla nät och väntade. Inte mycket hände 
Något besvikna gick vi in och inmundigade vårt morgonkaffe och 
diskuterade varför den förväntade morgonstöten hade uteblivit. -Hade 
det varit rödhakar och trastar i farten så hade näten bågnat vid det här 
laget, och liknande kommentarer fälldes. Men det var just det det är 
inte rödhakar och trastar som är i farten utan sångare. Dessa små 
globetrotters har en förmåga att vara mycket morgonpigga, vilket 
innebär att de inte avbryter sin flyttning tidigt utan dyker upp (eller 
snarare ner) en stund efter det att solen stigit upp över horisonten. 
Plötsligt rasslade det alltså till, och vi fick en finfin dag med en 
superb blandning av olika arter i näten. Vi kan meddela samtliga 
pensionärer att vi nu har den högsta dagssumman för maj månad Man 
kan i övrigt notera att skärsnäpporna fullkomligt löper in i burarna. I 
helgen gjorde Per ett strongt jobb med att vända uppochned på tången 
såväl på Playan som i Kausan och serverade ett oemotståndligt 
smörgåsbord för de små tjockisarna. God mat blev det, fast det 
kanske inte luktade lika gott snarare i klass med surströmming Hittills 
har vi nymärkt 17 individer av arten och dessutom har vi kontrollerat 
ca 70 som tidigare märkts på Nidingen. Även en individ som är märkt 
på Svalbard kontrollerades under kvällen. 
 
VID DATORN  
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 1 ex Ringm 
      Skärsnäppa 6 ex Ringm 
      Blåhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 12 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Rörsångare 4 ex Ringm 
      Härmsångare 3 ex Ringm 
      Ärtsångare 11 ex Ringm 
      Törnsångare 10 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 20 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Grönsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 154 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 3 ex Ringm 
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      Mindre flugsnappare 1 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
      Hämpling 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 3 ex str O 
      Kanadagås - ex Stationär (Västra paret har minst två ungar.) 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand 3 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 25 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 90 ex str S 
      Havssula 1 ad str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Stenfalk 1 ex Str N 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång (Spelade intensivt bakom Hönshusen 

understörre delen av dagen.) 
      Strandskata - ex Stationär (En ad. utanför Strandoxeln märktes.) 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 20 ex Rast 
      Storspov 1 ex Förbifl. 
      Grönbena 1 ex Rast (Spelande bl.a., precis som igår.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Rast 
      Skrattmås - ex Str NO 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 200 ex Str NO 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Nattskärra 1 hane Rast (Möjligen 2 ex.) 
      Nattskärra 1 hane str O (Strax efter 04:00.) 
      Tornseglare 310 ex str O 
      Ladusvala 120 ex str O 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 1 ex str O 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 100 ex Str NO 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Blåhake 1 ad hane Rast 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Buskskvätta 2 hane Rast (Minst.) 
      Stenskvätta 2 ex Rast (Minst.) 
      Taltrast 1 ex Stationär (Sitter och sjunger i stora slånbusken vid 

Hönshuset.) 
      Rörsångare - ex Rast 
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      Härmsångare 2 ex Rast 
      Ärtsångare - ex Rast 
      Törnsångare - ex Rast 
      Trädgårdssångare - ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Grönsångare 1 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Grå flugsnappare - ex Rast 
      Mindre flugsnappare 2 ex Rast (En ringmärkt + en hörd 

samtidigt vid Kruthuset.) 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Rast 
      Törnskata 1 hane Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex Bobygge (Flög in östra holken på Kruthuset idag...) 
      Hämpling 4 ex Stationär 
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TISDAG 20 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 20 maj 2014 
 
VÄDER 
Sydvind och mulet under morgonen. Vid middagstid uppklarnande, 
sedan klart resten av dagen och +15C som mest under eftermiddagen. 
 
05:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 5 m/s, +13,7C, vattenstånd -14 cm 
11:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +12,9C, vattenstånd -5 cm 
14:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +14,4C, vattenstånd -8 cm 
21:00: Medelvind SO 1 m/s, byvind 1 m/s, +13,8C, vattenstånd -21 
cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:46 och ner 21:33. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Josefina Pehrson, Git Malcolm, Ida 
Flensburg samt Per och Ella Schillander. Josefina lämnade oss dock 
under dagen då hon kördes in till land av Mikael vid 16-tiden. Mikael 
återvände sedan med båten. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 04:00-19:00, 20 nät klockan 19:00-20:00, 17 nät 
klockan 20:00-22:00. 
13 burar på Playan och 22 burar i Kausan klockan 04:00-22:00. 
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM 40 ex. sträckande söderut. 
HAVSSULA 2 ad. mot söder. 
TORNFALK 1 ex. (2K) rastade på ön under dagen. 
VATTENRALL hamrade på öster om Hönshuset. 
KUSTPIPARE 2 ex. mot öster. 
SKÄRSNÄPPA ca 100 ex. idag. 
MYRSPOV 2 ex. mot öster. 
SMÅSPOV 1 ex. rastande. 
ROSKARL 6 ex. rastande. 
SILVERTÄRNA Endast 50 mot nordost idag. 
NATTSKÄRRA 1 hanne rastade på ön under dagen. 
BACKSVALA 3 rastande. 
SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgad ringmärkt. 
GRÄSHOPPSÅNGARE 1 ex. ringmärktes och 1 ex. tappades  
GRÖNSÅNGARE 1 ex. ringmärkt även idag. 
MINDRE FLUGSNAPPARE 1 honfärgad ringmärkt idag också. 
TÖRNSKATA minst 3 hannar rastande. 
ROSENFINK 1 hona ringmärkt. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 



RINGMÄRKNING 
122 individer av 25(!) arter större strandpipare 1, skärsnäppa 3, 
ladusvala 2, trädpiplärka 2, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, SVART 
RÖDSTJÄRT 1, rödstjärt 12, björktrast 1, gräshoppsångare 1, 
kärrsångare 2, rörsångare 7, ärtsångare 6, törnsångare 12, 
trädgårdssångare 12, svarthätta 2, grönsångare 1, gransångare 11, 
lövsångare 36, grå flugsnappare 3, MINDRE FLUGSNAPPARE 1, 
törnskata 1, bofink 1, rosenfink 1 och hämpling 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning och röjning 4 timmar.  
 
BESÖKARE 
Stefan med dotter kom ut under kvällen och förberedde inför ett 
turistbesök på torsdag-fredag. Nio personer här idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Ett fullt godkänt inflog av fåglar i näten idag också, även om 
dagssumman ringmärkta fåglar halverades jämfört med i går. Att de 
ringmärkta individerna tillhörde 25 olika arter är ju dessutom 
strålande. Det är inte många dagar på året man kan ståta med något 
liknande. Idag har vi modifierat något i ringmärkarlabbet. Bland 
annat har vi plockat bort de speglar som kraftigt bländade 
ringmärkarna. Speglar är nog bra i vissa sammanhang, men inte i 
dylika lokaler. Kanske skall sätta dem i taket istället Skärsnäpporna 
fortsätter att krylla in i burarna under kvällar och tidiga mornar, vilket 
gör att kvällarna (nätterna) för undertecknad blir sena (tidiga)... Nu 
har vi haft 116 kontrolltillfällen av ca 100 individer. Ytterligare en 
Svalbardmärkt fågel kontrollerades bl.a. I fortsättningen verkar det bli 
rena semestervädret, vilket förmodligen innebär att det blir lugnt på 
ringmärkarfronten. Tur att det finns lite annat att göra 
 
VID DATORN  
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Skärsnäppa 3 ex Ringm 
      Ladusvala 2 ex Ringm 
      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 12 ex Ringm 
      Björktrast 1 ex Ringm 
      Gräshoppsångare 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 2 ex Ringm 
      Rörsångare 7 ex Ringm 
      Ärtsångare 6 ex Ringm 
      Törnsångare 12 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 12 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Grönsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 11 ex Ringm 
      Lövsångare 36 ex Ringm 
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      Grå flugsnappare 3 ex Ringm 
      Mindre flugsnappare 1 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Hämpling 1 ex Ringm 
      Rosenfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 3 ex str O 
      Vitkindad gås 2 ex Förbifl. 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 8 ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 50 ex Förbifl. 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 40 ex str S 
      Havssula 2 ad str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Tornfalk 1 2K Rast 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång 
      Strandskata - ex Stationär (En ad. utanför Trädgårdsfållan 

fångades.) 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustpipare 2 ex str O 
      Skärsnäppa 100 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 5 ex Rast 
      Myrspov 2 ex str O 
      Småspov 1 ex Rast 
      Grönbena 2 ex Rast (Spelande bl.a.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 6 ex Rast 
      Skrattmås 15 ex str SV 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 50 ex Str NO 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Förbifl. 
      Sillgrissla 1 ex Str N 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Nattskärra 1 hane Rast 
      Tornseglare 50 ex str O 
      Sånglärka 1 ex Spel/sång 
      Backsvala 3 ex Rast 
      Ladusvala - ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 3 ex Rast 
      Trädpiplärka 2 ex str O 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 200 ex str O 
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      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Rast 
      Svart rödstjärt 1 honfärgad Rast 
      Rödstjärt - ex Rast 
      Stenskvätta 1 hane Rast 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Gräshoppsångare 2 ex Rast 
      Kärrsångare 2 ex Rast 
      Rörsångare - ex Rast 
      Ärtsångare - ex Rast 
      Törnsångare - ex Rast 
      Trädgårdssångare - ex Rast 
      Svarthätta 2 ex Rast 
      Grönsångare 1 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Grå flugsnappare - ex Rast 
      Mindre flugsnappare 1 honfärgad Rast 
      Törnskata 3 ex Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex Stationär 
      Bofink 1 hona Rast 
      Hämpling 2 ex i par Stationär 
      Rosenfink 2 ex Rast (En hanne och en hona.) 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907194&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907195&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907196&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907197&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907198&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907199&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907200&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907201&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907202&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907203&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907204&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907205&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907206&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907207&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907208&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907209&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907210&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907211&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907212&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907213&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907214&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907215&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907216&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32907217&mode=obsbok','ObsAndra');


ONSDAG 21 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 21 maj 2014 
 
VÄDER 
Svag ostlig vind under morgonen som vred mot sydost och ökade 
under dagen. Klar morgon med lite dimma över land. Under 
eftermiddagen tillfälligt mulnande och ett stråk med kraftiga skurar 
passerade väster om oss. Senare uppklarnande igen. +18C som mest 
under eftermiddagen. 
 
05:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +11,9C, vattenstånd -21 cm 
11:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 3 m/s, +16,3C, vattenstånd -21 
cm 
16:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +17,5C, vattenstånd -14 
cm 
20:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 10 m/s, +17,0C, vattenstånd -22 
cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:44 och ner 21:35. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Git Malcolm, Ida Flensburg samt 
Per och Ella Schillander. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 04:00-17:30. 
13 burar på Playan och 22 burar i Kausan klockan 04:00-22:00. 
Slaktade en del gamla burar som inte gick att laga och fortsatte 
lagningen av de icke hopplösa fallen. 
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS 9 ex. sträckte mot nordost under morgonen. 
PRUTGÅS 30 ex. mot nordost. 
SVÄRTA 9 ex. sträckte norrut. 
SMÅLOM 10 ex. sträckande söderut. 
STORLOM 1 ex. mot norr. 
BIVRÅK 3 insträckande under kvällen. 
BRUN KÄRRHÖK 1 hanne sträckte mot sydväst strax söder om ön. 
VATTENRALL 1 ex. spelande som vanligt... 
SKÄRSNÄPPA ca 150 ex. idag igen. 
SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgad ringmärktes. 
ROSENFINK 1 ex. hördes från Strandoxeln, men visade tyvärr inte 
upp sig. Troligtvis var det samma individ som kontrollerades under 
dagen. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 



RINGMÄRKNING 
33 individer av 14 arter skärsnäppa 5, kärrsnäppa 2, drillsnäppa 2, 
ladusvala 1, trädpiplärka 1, skärpiplärka 2, SVART RÖDSTJÄRT 1, 
stenskvätta 1, kärrsångare 1, ärtsångare 2, törnsångare 4, gransångare 
5, lövsångare 5 och hämpling 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning och trimning 4 timmar.  
 
BESÖKARE 
Stefan med dotter åkte iland idag för att återkomma med gäster under 
morgondagen. Åtta personer på ön idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Med tanke på vädret misstänkte vi att det skulle bli lugnt i näten idag. 
Därför tog delar av personalen en välbehövlig sovmorgon. Man kan 
bara konstatera att profetian slog in och att de fick vila i frid 
personalen alltså... Den ryska värmen har nu invaderat oss (något som 
förmodligen Putin gillar) och fåglarna som kommer österifrån verkar 
stanna inne på landbacken och inte komma ut till oss. Dagen har 
därför ägnats åt andra aktiviteter, såsom gräsklippning och lagning av 
burar. Tydligen blir det ännu värre semesterväder i morgon. Då blir 
det till att kuta omkring i kortbrallor och hänga in alla rariteter som 
nu äntligen måste komma. 
 
VID DATORN  
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 5 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
      Drillsnäppa 2 ex Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Törnsångare 4 ex Ringm 
      Gransångare 5 ex Ringm 
      Lövsångare 5 ex Ringm 
      Hämpling 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 10 ex str O 
      Prutgås 30 ex Str NO 
      Vitkindad gås 9 ex Str NO 
      Kanadagås - ex Stationär (Västra paret har två små ungar.) 
      Gravand 8 ex Stationär 
      Gravand 5 ex Str N 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 200 ex Rast 
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      Sjöorre 40 ex str S 
      Svärta 12 ex Str N 
      Knipa 1 hona Rast (Försökte sätta sig såväl på nya som östra 

gamla fyren...) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 10 ex str S 
      Storlom 1 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Bivråk 3 ex str O 
      Brun kärrhök 1 hane str SV 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustpipare 1 ex Förbifl. 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 10 ex Rast 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Skrattmås 2 ex Förbifl. 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 150 ex Str NO 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Silvertärna 1 2K Rast (Satt på Västudden under kvällen.) 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex Rast 
      Tordmule 1 ex Str N 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 2 ex str O 
      Ladusvala - ex str O 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär (Ungarna börjar komma ut och 

fastnar i näten.) 
      Gulärla - ex str O 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 honfärgad Rast 
      Stenskvätta 1 hane Rast 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Kärrsångare 1 ex Rast (Sjöng friskt under morgonen.) 
      Ärtsångare - ex Rast 
      Törnsångare - ex Rast (En sjungande nästan hela dagen.) 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast (En belgisk fågel fångades 

(kontrollerades även igår).) 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Stare 1 ex Stationär 
      Hämpling 9 ex Rast 
      Rosenfink 1 hona Rast (Eventuellt 2 ex.) 
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TORSDAG 22 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 22 maj 2014 
 
VÄDER 
Den klara morgonen bjöd på frisk sydostlig vind. Vinden höll i sig i 
stort sett hela dagen, men mojnade under sena kvällen. Klart, även om 
en del skurar, liksom igår, rörde sig mot nordväst strax väster om oss. 
Drygt 19C som varmast under eftermiddagen. 
 
04:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +16,4C, vattenstånd -16 
cm 
13:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 11 m/s, +18,7C, vattenstånd -20 
cm 
16:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +17,5C, vattenstånd -14 
cm 
21:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,4C, vattenstånd -11 
cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:42 och ner 21:37. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Git Malcolm, Ida Flensburg samt 
Per och Ella Schillander. 
 
VERKSAMHET 
20 nät klockan 04:00-21:00. 
13 burar på Playan och 22 burar i Kausan klockan 04:00-22:00. 
Färdigställde lagningen av de tre vadarburar som inte var hopplösa 
fall. Burarna sattes ner på Playan under kvällen. Monterade den första 
ljusloggern på en långnäbbad skärsnäppa. 
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS 30 ex. sträckte mot nordost under morgonen. 
SMÅLOM 2 ex. mot söder. 
BIVRÅK 14 ex. mot nordost. 
TORNFALK 1 ex. (2K) mot nordost. 
VATTENRALL 1 ex. spelande, dock inte lika intensivt som tidigare. 
SKÄRSNÄPPA ca 50 ex. idag. 
SILVERTÄRNA 50 ex. mot nordost. 
TORNSEGLARE 240 ex. insträckande. 
ROSENFINK 1 ex. rastande. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
43 individer av 11 arter strandskata 3, skärsnäppa 1, ladusvala 1, 
gulärla 2, buskskvätta 1, rörsångare 6, härmsångare 2, ärtsångare 1, 



gransångare 5, lövsångare 20 och grå flugsnappare 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 
-  
 
BESÖKARE 
Stefan, Annika med dotter samt 9 personer från Vattenmyndigheten 
kom ut under dagen. De stannar tills i morgon. En plåtslagare med fru 
kom ut och fixade med de gamla fyrarna. 20 personer här idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Tyvärr lite väl blåsigt för nätfångst i någon större omfattning idag. 
Trots detta gick en hel del fåglar i nät. Tre strandskateungar vid 
Playasten märktes under dagen. De var ganska stora, vilket är något 
märkligt, eftersom de flesta andra paren fortfarande verkar ligga och 
ruva. Under kvällen fick vi äntligen till en bra fastsättningsmetod för 
ljusloggrarna på skärsnäpporna. Den första snäppan försågs därför 
med den dylik logger under sena kvällen. Fler följer förhoppningsvis i 
morgon. 
 
VID DATORN  
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 3 ex Ringm 
      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Gulärla 2 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Rörsångare 6 ex Ringm 
      Härmsångare 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 5 ex Ringm 
      Lövsångare 20 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 10 ex str O 
      Vitkindad gås 30 ex Str NO 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 8 ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 50 ex Förbifl. 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 2 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Bivråk 14 ex Str NO 
      Tornfalk 1 2K Str NO 
      Vattenrall 1 ex Spel/sång 
      Strandskata - ex Stationär (Tre ungar märkes vid Playastenen.) 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustpipare 1 ex Str NO 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär 
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      Kärrsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 30 ex str SV 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 50 ex Str NO 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 240 ex str O 
      Backsvala 2 ex Str NO 
      Ladusvala - ex str O 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla - ex str O 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Buskskvätta 1 hona Rast 
      Rörsångare - ex Rast 
      Härmsångare - ex Rast 
      Ärtsångare - ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Grå flugsnappare 2 ex Rast 
      Kråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex Stationär (Ruvar troligen i östra holken på Kruthuset.) 
      Hämpling 2 ex Stationär 
      Rosenfink 1 ex Rast 
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FREDAG 23 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 23 maj 2014 
 
VÄDER 
Morgonen bjöd på svag vind omkring ost och klart väder, dock med 
lite mer dis än tidigare i veckan. Fram på eftermiddagen växlande 
vind och tidvis bleke. Solen var glödhet och det blev varmt som 
faderullan Under kvällen mulnade det på västerifrån. +22C som högst 
under eftermiddagen. 
 
06:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,0C, vattenstånd -12 cm 
20:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 3 m/s, +17,8C, vattenstånd -17 cm 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:41 och ner 21:39. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Git Malcolm, Ida Flensburg, Per 
och Ella Schillander fick sällskap av Pontus och Selma Grönwall 
under dagen. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 04:00-12:00, 20 nät klockan 20:00-22:00. 
16 burar på Playan och 22 burar i Kausan klockan 04:00-22:00. 
 
OBSERVATIONER 
NATTSKÄRRA 1 ex. rastade på ön under morgonen och 
ringmärktes. 
SKÄRSNÄPPA ca 150 ex. fortfarande kvar. 
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA 1 ex. sträckte österut över ön. 
GRÖNSÅNGARE 1 ex. ringmärktes. 
ROSENFINK 1 ex. rastande. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
28 individer av 11 arter NATTSKÄRRA 1, ladusvala 1, rödhake 2, 
kärrsångare 1, rörsångare 4, ärtsångare 1, törnsångare 1, svarthätta 1, 
grönsångare 1, gransångare 2 och lövsångare 13. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 717 och detta år 4 145 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidning av besökare 1 timme.  
 
BESÖKARE 
Stefan, Annika med dotter samt 9 personer från Vattenmyndigheten 
åkte iland vid middagstid. Tre hantverkare, varav en densamme som 
igår, kom ut till ön under eftermiddagen. De kördes in till ön av en 



person. Dessutom kom tre kajakpaddlare på dagsbesök. Totalt 27 
personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
En lugn och fin morgon med förvånansvärt få fåglar i näten. Dagen 
bjöd sedan på högsommarvärme och solen var het som en kamin, 
möjligen till följd av att ozonlagret över den norra hemisfären 
uppenbarligen är mycket tunt för närvarande. Stationspersonalens 
blottade kroppsdelar påminner nu under kvällen därför till stor del om 
den siste Mohikanens Nattskärran var dagens höjdare. En käft som 
skulle få Ronny Jönssons dito att påminna om rena söndagsskolan. 
Nu när vi äntligen har fått lite fason på fastsättningen av ljusloggrarna 
på snäpporna, så visar det sig att de inte går till i burarna under 
eftermiddagen/kvällen som tidigare. Inga ytterligare loggrar har 
därför kunnat monteras idag. Vi får väl se detta som en prövotid inför 
kommande säsonger. I höst eller under nästa vår kommer vi laddade 
med loggrar som är färdiga att montera. Då skall vi förhoppningsvis 
få reda på var våra övervintrande, långnäbbade kamrater häckar. 
Fantastiskt egentligen att vi under veckan har kontrollerat hela 116 
individer, och dessutom nymärkt ytterligare ett antal. Månads- och 
årssumman har nu uppdaterats. I denna process hittade vi bl.a. fyra 
tidigare ringmärkta individer som inte var inlagda i Fagel. Nu är 
siffran äntligen korrekt. Med denna lilla utläggning tackar den, i 
morgon, avgående personalen för en härlig vecka med mycket fåglar 
och trevlig samvaro. Vi syns till hösten! 
 
VID DATORN  
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Nattskärra 1 ex Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 4 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Grönsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 13 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Kanadagås - ex Stationär (Västra paret har två ungar, östra paret 

endast en.) 
      Kanadagås 11 ex Rast 
      Gravand 8 ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär (41 pull inräknade från en av de gamla 

fyrarna.) 
      Sjöorre - ex Förbifl. 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex str SV 
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      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 10 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär (Har fått ut ungar och varnar nu kraftigt 

bl.a. nere vid Nya Fyren (minst 2 par här).) 
      Skrattmås 10 ex Rast 
      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 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Nattskärra 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Tornseglare 10 ex str O 
      Ladusvala - ex str O 
      Hussvala - ex Stationär 
      Rödstrupig piplärka 1 ex str O 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 40 ex str O 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Kärrsångare 1 ex Rast 
      Rörsångare - ex Rast 
      Ärtsångare - ex Rast 
      Törnsångare - ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Grönsångare 1 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex Stationär 
      Hämpling - ex Stationär 
      Gråsiska 1 ex Förbifl. 
      Rosenfink 1 ex Rast 
      Sävsparv 1 ex Lockläte 
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LÖRDAG 24 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Hans Söderström, Johan Frölinghaus, Mikael 
Hake, Dennis Kraft 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 24 maj 2014 
 
VÄDER 
Vinden vred över till VNV under natten och ökade. Mulet fram till fm 
då det klarnade upp men fortsatt skyar och lite dis. Växlande 
molnighet under dagen och svaga till måttliga vindar. 
 
02:00: Medelvind V 7 m/s. byvind 8 m/s, +15,5C, vattenstånd -4 cm, 
1 011 hPa 
05:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,9C, vattenstånd -6 
cm, 1 012 hPa 
08:00: Medelvind VNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +14,2C, vattenstånd -19 
cm, 1 012 hPa 
11:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,7C, vattenstånd -6 
cm, 1 013 hPa, lätta skyar, lite dis 
14:00: Medelvind VNV 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,7C, vattenstånd -
21cm, 1 014 hPa, växl. moln, lite dis 
17:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 4 m/s, +17,9C, vattenstånd -10 cm, 
1 014 hPa, växl. moln, lite dis 
20:00: Medelvind VNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,9C, vattenstånd -16 
cm, 1 014 hPa, mest klart  
23:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,2C, vattenstånd -22 
cm, 1 015 hPa, stjärnklart 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:39 och ner 21:40. 
 
PERSONAL 
Personalbyte: Kl. 09 körde Mikael iland Ida Flensburg, Pontus och 
Selma Grönwall och hämtade den nya personalen som anlände kl. 11. 
Kl. 12 lämnade sedan Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Git Malcolm 
samt, Per och Ella Schillander. Kvar är den nya personalen bestående 
av Dennis Kraft, Hans Söderström och Per Petersson. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 04:00-18:00. 
16 burar på Playan och 22 burar i Kausan klockan 04:00-24:00. 
 
OBSERVATIONER 
VATTENRALL. en hörd grymta öster om Fotogenboden. 
DRILLSNÄPPA, en fångades och ringmärktes. 
SMÅTÄRNA, en fiskade utanför Playan en stund på em. 
KÄRRSÅNGARE, en sjöng på morgonen. 
GRANSÅNGARE, en fågel fångades som visade sig vara ringmärkt 
den 18 april och kontrollerad den 22 april. Efter detta datum har den 
inte återfångats. Har den trots det hållit till på Nidingen hela tiden 
eller har den varit på utflykt? 
 



Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
19 individer av 12 arter Skärsnäppa 1, kärrsnäppa 1, drillsnäppa 1, 
trädpiplärka 1, skärpiplärka 2, rörsångare 1, härmsångare 2, 
ärtsångare 1, törnsångare 2, trädgårdssångare 3, gransångare 1 och 
lövsångare 3. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 736 och detta år 4 164 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidning av besökare 0,5 timme. Gräsklippning Fotogenbodsplan 
och kringliggande nätgator, 2 tim.  
 
BESÖKARE 
Stefan kam ut på em. med nio damer tillhörande Ladies Circle och ett 
par som stannar till i morgon. Ante Axelsson kom ut och hämtade de 
tre arbetarna som fixat med lanterninerna. En ensam båtbesökare på 
em. Totalt 28 personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
En lite garvad skara återvände idag till Nidingen. Efter 
minneskonsultationer och lite räkneövning visade det sig att det i år är 
i genomsnitt 35 år sedan vi första gången besökte Nidingen. Trots 
dessa år är det lika roligt varje gång man kommer hit. Den avgående 
personalen hade fixat det mesta och kaffet var klart när vi anlände. 
Vetelängden fick vi dock bjuda tillbaka med. En särskild eloge till 
Johan som bjöd på en stänkare vid ankomsten och som därtill hade 
märkningen registrerad i Fagel. 
Sedan var det bara för den nya personalen att ta över. Det blev till att 
börja med att ta fram gräsklippare. Nätgator och gräsmattor var i 
skriande behov av ansning, de översvämmades nämligen av högt 
gräs, maskrosor och diverse andra vegetabiliska saker. Och så fick vi 
fortsätta skärsnäppekontrollerandet. 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Härmsångare 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Törnsångare 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 3 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Knölsvan 2 ex Stationär 
      Grågås 4 ex str O 
      Kanadagås 9 ex Stationär (Ett par med två ungar och ett med en 

unge samt ett par utan.) 
      Gravand 8 ex Stationär 
      Gravand 3 ex str SV 
      Gräsand 5 ex Stationär (Ett par och tre ex.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 20 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Stationär (Hörd bakom Fotogenboden) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 150 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (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 Födosökande 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ex Förbifl. 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Ladusvala 1 ex str O 
      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Kärrsångare 1 hane Rast (Sjöng.) 
      Rörsångare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Härmsångare 2 ex Rast (Ringmärktes) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Törnsångare 2 ex Rast (Ringmärktes) 
      Trädgårdssångare 3 ex Rast (Ringmärktes) 
      Gransångare 2 ex Rast (En ringmärkt. En satt och sjöng vid 

Fotogenboden. Senare fkontrollerades en fågel som var ringmärkt 
den 21 april i år och som kontrollerades den 22 april men ej sedan 
dess. Har den varit på ön hela tiden?) 

      Lövsångare 3 ex Rast (Ringmärktes) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex Stationär (Holk på Kruthuset.) 
      Hämpling 2 ex Stationär 
      Gråsiska 1 ex Förbifl. 
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SÖNDAG 25 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Hans Söderström, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 25 maj 2014 
 
VÄDER 
Vinden vred över till SV under natten och ökade. Huvudsakligen klart 
och fram på dagen avtog vinden. 
 
02:00: Medelvind SV 8 m/s. byvind 9 m/s, +14,8C, vattenstånd -14 
cm, 1 015 hPa 
05:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,3C, vattenstånd +1 
cm, 1 015 hPa, halvklart, lite dis 
08:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +13,8C, vattenstånd -5 
cm, 1 016 hPa, skyat och disigt 
11:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +14,9C, vattenstånd -19 
cm, 1 018 hPa, klart 
14:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,3C, vattenstånd -
18cm, 1 019 hPa, klart och god sikt 
17:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +17,4C, vattenstånd -4cm, 
1 019 hPa, klart, mycket god sikt 
20:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 6 m/s, +17,4C, vattenstånd -8 cm, 
1 020 hPa, klart, mycket god sikt 
23:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,3C, vattenstånd -15 cm, 
1 021 hPa, stjärnklart 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:38 och ner 21:42. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft, Hans Söderström och Per Petersson. 
 
VERKSAMHET 
14 nät klockan 04:00-16:45. 
16 burar på Playan och 22 burar i Kausan klockan 04:00-24:00. 
 
OBSERVATIONER 
STORMFÅGEL, en sträckande mot S. 
STÖRRE STRANDPIPARE, två ungar, varav en ringmärktes, på 
stranden nedanför bitr fyrmästarbostaden. 
TAMDUVA, en brevduva med färgringar rastade kort på lilla 
bryggan. 
TURKDUVA, en fågel höll till på ön under större delen av dagen. 
KÄRRSÅNGARE, en. 
GRANSÅNGARE, en sjunger lite sporadiskt vid Fotogenboden. 
GULSPARV, en hane besökta oss idag. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 



RINGMÄRKNING 
4 individer av 4 arter Större strandpipare 1, kärrsångare 1, 
härmsångare 1 och gulsparv 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 740 och detta år 4 168 ex. 
FRÄMMANDE KONTROLL, En rörsångare med fransk ring. 
EGNA KONTROLLER, en större strandpipare, 25 skärsnäppor och 
en skärpiplärka. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidning av besökare 0,5 timme. Gräsklippning N och O om 
Fyrvaktarbostäderna samt gångar till och runt jordkällaren, 1,5 tim.  
 
BESÖKARE 
Stefan kom ut på fm och hämtade de elva som övernattat. Totalt 15 
personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
Trots lite onödig blåst blev det en vacker dag. Då näten gav obetydlig 
fångst ägnades burarna mer tid vilket gav 25 skärsnäppor, alla redan 
märkta. 
Per gjorde en insats med de skrotade burarna så att volymen krympte 
rejält. Nu är nätresterna hanterbara vid ilandtagning. Gräsklippning 
fortsatte vilket uppskattas av ärlor och piplärkor liksom av den 
rastande turkduvan. 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 pull Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex Stationär (Ruvar på O-udden.) 
      Kanadagås 9 ex Stationär (Ett par med två ungar och ett med en 

unge samt ett par utan.) 
      Gravand 8 ex Stationär 
      Gräsand 5 ex Stationär (Ett par och tre hanar.) 
      Ejder - ex Stationär (En hel del pulli runt ön.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Stormfågel 1 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär (Bo med 2 ägg inre Kausan.) 
      Större strandpipare - ex Stationär (Par med minst 2 pulli på 

sydsidan nedanför slipen. En av ungarna ringmärktes.) 
      Skärsnäppa 100 ex Stationär (Är lite utspridda så oklart hur 

många som är kvar.) 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      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 3 ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tamduva 1 ex Rast (En brevduva med grön ring på höger ben 

och mörkblå på vänster ben rastade en stund på lilla bryggan.) 
      Turkduva 1 ex Rast (En individ rastadepå ön under hela dagen.) 
      Ladusvala 1 ex str O 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Kärrsångare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Rörsångare 1 ex Rast (En fågel med fransk ring kontrollerades.) 
      Härmsångare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Gransångare 1 ex Rast (En sjunger lite sporadiskt vid 

Fotogenboden.) 
      Lövsångare 1 ex Rast (Sjunger vid Fotogenboden.) 
      Stare 7 ex Stationär (Häckning i holk på Kruthusets O-sida. Nu 

fem små ungar i holken) 
      Gulsparv 1 2K hane Rast (Ringmärktes.) 
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MÅNDAG 26 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Hans Söderström, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 26 maj 2014 
 
VÄDER 
Ännu en vacker vårdag med högtryck, sol och klart. Vinden ökade 
något under natt och morgon för att åter avta fram på dagen. 
 
02:00: Medelvind VSV 7 m/s. byvind 8 m/s, +16,1C, vattenstånd -15 
cm, 1 022 hPa 
05:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,0C, vattenstånd -1 cm, 
1 022 hPa, klart, lite dis 
08:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +14,1C, vattenstånd -7 cm, 
1 022 hPa, klart och disigt 
11:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 8 m/s, +14,9C, vattenstånd -23 cm, 
1 023 hPa, klart och lite dis 
14:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,9C, vattenstånd -27 cm, 
1 023 hPa, klart och god sikt 
17:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,2C, vattenstånd -19 
cm, 1 022 hPa, klart, mycket god sikt 
20:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,7C, vattenstånd -18 cm, 
1 020 hPa, klart, mycket god sikt 
23:00: Medelvind N 7 m/s, byvind 8 m/s, +15,4C, vattenstånd -29 cm, 
1 020 hPa, stjärnklart 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:36 och ner 21:44. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft, Hans Söderström och Per Petersson. 
 
VERKSAMHET 
14 nät klockan 04:00-16:45. 
16 burar på Playan och 22 burar i Kausan klockan 04:00-23:30. 
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS, en kom norrifrån och återvände åt samma håll 
efter att ha svängt runt över Kausan. 
EJDER, 53 pulli räknades in på Playan och utanför Kausan, kan ha 
varit några till. 
SVARTTÄRNA, en gammal fågel upptäcktes väst om Kausan 
tillsammans med cirka tio fisk-silvertärnor. Flocken drog sakta förbi 
och försvann mot NO. 
GRANSÅNGARE, en sjunger lite sporadiskt på västra delen av ön. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 



5 individer av 3 arter skärsnäppa 1, skärpiplärka 1 och lövsångare 3. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 745 och detta år 4 173 ex. 
EGNA KONTROLLER, 18 skärsnäppor och fem skärpiplärkor. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare 0,5 tim. Gräsklippning på fyrplan och S stora 
förrådet. Trimning runt byggnader, stigar och nätgator öster om 
Fotogenboden. Totalt tre timmar.  
 
BESÖKARE 
Stefan körde två vändor ut idag dels med en köksa och fyra som ska 
övernatta, dels med 12 som skulle vara ute över kvällen. Dessutom 
var en båt med fyra personer ute på kort besök. Med fågelstationens 
personal har det totalt varit 25 personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
För tredje dagen i rad var morgonen mer blåsig än vad som lämpar 
sig för nätfångst. Därav att det blev magert även idag, bara fem 
nymärkta. Per har fortsatt att rensa undan gammal skräp och stoppat 
in en del användbart under Hönshuset. En svarttärna som passerade 
ön blev dagens höjdpunkt i fågelväg. Annars är det bara skönt och i 
morgon blir det detsamma. Gräsklippning och trimning framskrider, 
snart kommer vi till potatislandet där det verkar växa bra. 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 2 ex Stationär (Ruvar på O-udden.) 
      Vitkindad gås 1 ex Förbifl. (Kom norrifrån och gjorde en runda 

över kausan och flög tillbaka norut.) 
      Kanadagås 9 ex Stationär (Ett par med två ungar och ett med en 

unge samt ett par utan.) 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär (Minst 53 pulli iräknade från Playan och 

västerut.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär (Två pulli på Playan.) 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 50 ex Stationär (Uppskattningsvis minst 50 kvar men 

d är utspridda. 18 olika kontrollerades i dag.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
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      Svarttärna 1 ad Förbifl. (En individ dök upp utanför Kausan 
tillsammans med cirka tio fisk-/silvertärnor. Flocken drog 
långsamt norrut.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 3 ex Rast (Minst.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 1 ex Förbifl. (Gjorde en lov runt ön och försvan 

land.) 
      Ladusvala 3 ex str O 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast (En sjunger lite sporadiskt på västra 

delen av ön..) 
      Lövsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare - ex Stationär 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993449&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993448&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993447&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993446&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993450&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993451&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993452&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993453&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993454&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993455&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993456&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993457&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993458&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993459&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=32993460&mode=obsbok','ObsAndra');


TISDAG 27 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Hans Söderström, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 27 maj 2014 
 
VÄDER 
Under natten vred vinden till ost och ökade, på fm blåste det kuling i 
byarna. I övrigt huvudsakligen klart och vackert väder. Fortsatt friska 
vindar hela dagen. 
 
02:00: Medelvind NNE 5 m/s. byvind 7 m/s, +13,7C, vattenstånd -29 
cm, 1 020 hPa 
05:00: Medelvind ONO 10 m/s, byvind 15 m/s, +14,1C, vattenst. -21 
cm, 1 020 hPa,halvklart, god sikt 
08:00: Medelv. ONO 13 m/s, byv. 17 m/s, +12,8C, vattenst. -19 cm, 1 
021 hPa, enst lätta skyar, god sikt 
11:00: Medelv. NO 11 m/s, byv. 14 m/s, +14,6C, vattenst. -26 cm, 1 
022 hPa, , enst lätta skyar, god sikt 
14:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,8C, vattenstånd -30 
cm, 1 021 hPa, lätt skyat, god sikt 
17:00: Medelv. NO 10 m/s, byv. 13 m/s, +16,9C, vattenst. -25 cm, 1 
020 hPa, lätt skyat, mycket god sikt 
20:00: Medelvind NO 11 m/s, byv. 14 m/s, +14,6C, vattenst. -12 cm, 
1 020 hPa, klart, mycket god sikt 
23:00: Medelvind NO 11 m/s, byvind 13 m/s, +12,3C, vattenstånd -14 
cm, 1 022 hPa, stjärnklart 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:35 och ner 21:46. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft, Hans Söderström och Per Petersson. 
 
VERKSAMHET 
17 nät klockan 04:00-05:00, 16 nät 05:00-07:00, 4 nät 17:30-19:30 
och 6 nät 17:30-21:30. 
16 burar på Playan och 22 burar i Kausan klockan 04:00-23:00. 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV, en som flög förbi hade en röd färgring. Dessutom satt 
en på Klockfotsrevet. 
SKÄRSNÄPPA, antalet har minskat raskt de senaste dagarna vilket 
märks i fångsten. Bara nio kontrollerade fåglar idag mot 18 i går och 
25 i förgår. 
ROSKARL, två ex rastade en stund på Hamnudden. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 



3 individer av 1 art lövsångare 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 748 och detta år 4 176 ex. 
EGNA KONTROLLER, 9 skärsnäppor och fyra skärpiplärkor. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning inom fyrmästarbostaden mm, trimning 
fyrmästarbostaden, Fotogenboden, Jordkällaren och nätstolpar mm, 4 
tim. Putsning av slån och uppeldning av klippet, 2 tim.  
 
BESÖKARE 
Stefan och hans övernattande gäster lämnade ön på em. Med 
fågelstationens personal har det totalt varit 9 personer på ön under 
dagen. 
 
ÖVRIGT 
Vädret fortsätter att sätts käppar i hjulet för oss och idag har det blås 
än mer. Svårt me fågelfångsten och det finns inte heller så mycket att 
fånga. Vinden till trots kom en vacker amiralfjäril och visade upp sig.  
Gräsklippning och trimning har fortsatt under dagen. Fortfarande en 
del kvar att göra. Per har gett sig på att ansa slånbuskarna vid de mest 
slånutsatta nätplatserna. Nu kommer näten att må lite bättre. De 
avkapade riset har eldats upp. 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Lövsångare 3 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex Stationär (Ruvar på O-udden.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Rast (En förbiflygande hade en röd ring. 

Dessutom en på Klockfotsrevet) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 20 ex Stationär (Uppskattningsvis minst 20 kvar men 

d är utspridda.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Rast (Två ev tre ex rastade på Hamnudden.) 
      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 4 ex Rast (Minst 4.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
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      Tornseglare 10 ex Förbifl. (Cirka 10 ex sedda under dagen.) 
      Ladusvala 1 ex str O 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast (En sjunger lite sporadiskt på västra 

delen av ön..) 
      Lövsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare - ex Stationär 
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ONSDAG 28 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Hans Söderström, Dennis Kraft, Eva Mattsson, 
Ingela Kraft, Bengt Allberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 28 maj 2014 
 
VÄDER 
Fortsatt friska till hårda vindar under natten vilka avtog något under 
dagen. Huvudsakligen klart och vackert väder.  
 
02:00: Medelvind NO 11 m/s. byvind 15 m/s, +9,2C, vattenstånd -17 
cm, 1 023 hPa 
05:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 15 m/s, +7,1C, vattenst.-18 cm, 
1 023 hPa, spridda moln, lätt dis 
08:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 13 m/s, +7,3C, vattenstånd -11 
cm, 1 022 hPa, klart, god sikt 
11:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 12 m/s, +13,4C, vattenstånd -19 
cm, 1 022 hPa, klart med lite dis 
14:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 12 m/s, +16,1C, vattenstånd -27 
cm, 1 021 hPa, klart och god sikt 
17:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 12 m/s, +16,6C, vattenst.-24 cm, 
1 020 hPa, klart, mycket god sikt 
20:00: Medelvind NO 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,9C, vattenst.-14 
cm, 1 021 hPa, klart, mycket god sikt 
23:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 12 m/s, +13,2C, vattenstånd -
22 cm, 1 022 hPa, stjärnklart 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:33 och ner 21:47. 
 
PERSONAL 
Kl 11 anlände Ingela Kraft, Eva Mattsson och Bengt Allberg med 
Lasse Hellberg som skeppare. Hans Söderström och Per Petersson 
lämnade kl 12:15 medan Dennis Kraft är kvar. 
 
VERKSAMHET 
14 nät klockan 12:15-19:00. 
16 burar på Playan och 22 burar i Kausan klockan 04:00-23:00. 
 
OBSERVATIONER 
SKÄRSNÄPPA, minst 20 ex kvar på ön. 
FISKMÅS, första kläckta ungen har noterats idag. 
KÄRRSÅNGARE, en som blev ringmärkt. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
11 individer av 6 arter skärsnäppa 1, kärrsångare 1, härmsångare 3, 
törnsångare 2, trädgårdssångare 1 och lövsångare 3. 



Antalet märkta fåglar denna månad 1 759 och detta år 4 187 ex. 
EGNA KONTROLLER, sex skärsnäppor, en rödbena och fem 
skärpiplärkor. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning runt bagarstugan, vid fyren och fyrnäten, stigarna på 
västra delen samt i trädgårdsfållan samt trimning runt hus, murar, 
trädgårdsland och en nätplats, 4 tim.  
 
BESÖKARE 
Enbart stationens egen personal idag viket är totalt 7 personer. 
 
ÖVRIGT 
Ännu en blåsig morgon gjorde att vi avstod från nätinsatser på 
morgonen. Därtill är det kallt. Vi var lite oroliga för dagens 
personalbyte men den ostliga vinden hindrade inte vår oförvitlige 
skeppare att transportera personal till och från ön. Mindre roligt var 
att Bengt transporterades ut i rätt avslaget tillstånd. Han låg däckad i 
båten av magsjuka som angripit honom föregående afton. 
Lasse hade också med sig kompletterande utrustning till den gamla 
gräsklipparen så nästa gång kan det tandemklippas. Gräsklippningen 
börjar annars närma sig slutet. Det återstår nu bara några få småytor 
att klippa och trimma. 
Bland kategorin besvärliga individer att plocka ur näten toppar idag 
en humla. Dagens huvudbry är i övrigt en skalbagge, en kortvinge 
som vi har försökt få hjälp att bestämma men där ännu ingen har gett 
ett bestämt svar.  
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Härmsångare 3 ex Ringm 
      Törnsångare 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex Stationär (Ruvar på O-udden.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 20 ex Stationär (Uppskattningsvis minst 20 kvar men 

de är utspridda.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär (Den första kläckta ungen noterades idag.) 
      Silltrut - ex Stationär 
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      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Rast 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Kärrsångare 1 ex Rast 
      Rörsångare 1 ex Rast (En sjöng kort) 
      Härmsångare 3 ex Rast (Ringmärktes) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (Hördes sjunga) 
      Törnsångare 2 ex Rast (Ringmärktes) 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Lövsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare - ex Stationär 
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TORSDAG 29 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Eva Mattsson, Ingela Kraft, Bengt 
Allberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 29 maj 2014 
 
VÄDER 
Vinden har avtagit under natt och morgon men från middagstid åter 
ökande och nu från NV. I övrigt ännu en klar och vacker dag.  
 
02:00: Medelvind NO 9 m/s. byvind 14 m/s, +9,7C, vattenstånd -31 
cm, 1 023 hPa 
05:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 10 m/s, +9,3C, vattenstånd -24 
cm, 1 023 hPa, klart, lätt dis 
08:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,1C, vattenstånd -15 
cm, 1 022 hPa, klart, god sikt 
11:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +12,8C, vattenstånd -21 cm, 
1 022 hPa, klart och god sikt  
14:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,3C, vattenstånd -27 
cm, 1 020 hPa, klart och god sikt 
17:00: Medelvind NV 12 m/s, byvind 15 m/s, +15,6C, vattenstånd -26 
cm, 1 019 hPa, klart och god sikt 
20:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 13 m/s, +15,6C, vattenst.-18 cm, 
1 019 hPa, klart, mycket god sikt 
23:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,3C, vattenstånd -21 
cm, 1 019 hPa, stjärnklart 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:32 och ner 21:49. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft, Ingela Kraft, Eva Mattsson och Bengt Allberg. 
 
VERKSAMHET 
19 nät klockan 04:00-16:45. 
16 burar på Playan 04:00-23:00 och 22 burar i Kausan klockan 04:00-
14:30. 
 
OBSERVATIONER 
OBESTÄMD GÅS, cirka 100 troliga prutgäss drog mot NO på hög 
höjd en bit norr om ön. 
SKÄRSNÄPPA, cirka 20 ex kvar på ön. 
VATTENRALL, ett par grymtningar hördes NO om Fotogenboden. 
ROSKARL, en stod längst ut på Västudden på em. 
TRETÅIG MÅS, de två första ungarna är kläckta i ett bo på Västra 
fyren. Totalt är det 22 par som har ägg eller ungar på fyrarna och 18 
bon med ruvande fåglar på Sjömärket. Totalt 40 par samt ytterligare 
några som provbygger. 
KÄRRSÅNGARE, en som blev ringmärkt. 
GRANSÅNGARE, en sjunger och ytterligare minst en fågel på ön 
idag. 
 



Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
29 individer av 9 arter gulärla 1, sädesärla 1, rödstjärt 1, kärrsångare 
1, 1, härmsångare 5, törnsångare 4, trädgårdssångare 10, gransångare 
1 och lövsångare 5. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 788 och detta år 4 216 ex. 
EGNA KONTROLLER, sju skärsnäppor, tre skärpiplärkor, en 
törnsångare och en gransångare.. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning avslutades med områden vid södra bryggan och västra 
gamla fyren samt en del restfläckar. Trimmat de sista kanterna. Totalt 
2 tim.  
 
BESÖKARE 
Enbart stationens egen personal idag viket är totalt 4 personer. 
 
ÖVRIGT 
Lite bättre väder idag. Visserligen lite vind men inte mer än att det 
kunde fångas fågel i näten vilket gav en liten kompott av 
sommarfåglar. 
Gräsklippning och trimning avslutades idag. Nu ser det rätt fint ut. 
Alla hus har rensats från kringväxande vegetation med undantag för 
Maskinhuset och Pramskjulet. Dessa sparades för skärpiplärkornas 
skull. Dessutom har alla murar som gränsar mot gräsmattor rensats 
fram. Nu siktar vi på paus från detta gräsliga arbete under 
morgondagen men sedan är det nog dags för en ny runda. Nästa 
omgång blir nog lättare då grästillväxten har avtagit betydligt i det 
torra vädret som har rått den senaste tiden. 
Uno har frågat hur det går med trädgårdslanden. Även dessa områden 
har bearbetats med gräsklippare och trimmer så nu ser det rätt fint ut. 
Lite hantverk återstår dock. 
 
Fortsättning på ny sida. 

 

 

Del 2 av DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 29 maj 
2014 
 
ÖVRIGT (fortsättning) 
 
Efter genomgång och rensning i vår e-post-låda har antalet mejl 
minskat till fem. Drygt 300 har tagits bort. 
Vid näst sista burrundan i tisdags kväll hittades en livlös liten 
rödbeneunge i en bur i Kausan tillsammas med en vuxen fågel. Den 
vuxna fågeln togs till labbet för kontroll. Med sorg i hjärtat lade jag 
den lilla ungen åt sidan för kommande registrering i dödsboken. När 
ja återkom till labbet efter sista burrundan ryckte det lite i ungen och 
ett ynkligt pip pressades fram den hade lite liv kvar i sig. Den fick 
följa med in i köket för behandling. Matningsförsök var fruktlösa men 
värmebehandling brukar ju hjälpa. Den lades därför i en handduk på 
elementet och fick vila där över natten. Kommande morgon var den 



uppstånden, den klarade av att stå på egna ben, och pep om än 
ynkligt. Vi tog med den ner till Kausan och placerade den i lä av en 
sten. Om ungen klarade sig eller blev trutmat vet vi inte. Ungen var 
inte kvar vid nästa besök och föräldrarna fortsätter att varna men de 
hade förmodligen fler ungar.  
Under dagen togs burarna i Kausan upp. Nu avslutar vi fångsten där 
för säsongen. 
Eva har fyllt år idag vilket firats med diverse delikatesser. En tårta, en 
rabarbetpaj och en mjuk kaka har framställts vilket gjort personalen 
ganska däst. Mycket middagslurande har det blivit. 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gulärla 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Härmsångare 5 ex Ringm 
      Törnsångare 4 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 10 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ex Stationär (Ruvar på O-udden.) 
      Ob. gås 100 ex Str NO (Cirka 100 troligen prutgås, drog mot NO 

på hög höjd en bit norr om ön.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 8 ex Stationär 
      Gräsand 4 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Stationär (En grymtade NO om Fotogenboden.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 20 ex Stationär (Uppskattningsvis minst 20 kvar men 

de är utspridda. Sju kontrollerades under dagen.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast (Stod längst ut på Västudden.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (På de gamla fyrarna häckar i år 22 

par. Ett av paren hade redan kläckt sina två ungar. I övriga bon 
fans ägg, totalt 45 ägg. På sjömärket finns 18 bon med ruvande 
fåglar. Dessutom ett par påbörjade bon. På västra sjömärket kan 
det finnas ett par.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Rast 
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      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 1 ex Rast 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Stationär (Ringmärktes) 
      Sädesärla - ex Stationär (En nymärktes.) 
      Rödstjärt 1 hane Rast 
      Kärrsångare 1 ex Rast 
      Härmsångare 5 ex Rast (Ringmärktes) 
      Törnsångare 4 ex Rast (Ringmärktes) 
      Trädgårdssångare 10 ex Rast (Ringmärktes) 
      Gransångare 2 ex Rast (En som sjunger på spridda platser i 

fyrbyn och minst en till som ringmärktes.) 
      Lövsångare 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare - ex Stationär 
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FREDAG 30 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Dennis Kraft, Eva Mattsson, Ingela Kraft, Bengt 
Allberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 30 maj 2014 
 
VÄDER 
Vinden fortsatte att avta under natt och morgon men började sedan 
åter öka på fm. Mot kvällen avtog vinden ånyo och lite moln och dis 
började komma in på senkvällen. I övrigt ännu en vacker dag.  
 
02:00: Medelvind NV 5 m/s. byvind 8 m/s, +14,5C, vattenstånd -26 
cm, 1 019 hPa 
05:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 2 m/s, +13,4C, vattenstånd -19 cm, 
1 018 hPa, klart, disigt 
08:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +15,0C, vattenstånd -9 cm, 
1 017 hPa, klart, lätt dis 
11:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +15,2C, vattenstånd -9 
cm, 1 017 hPa, klart men disigt  
14:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +17,2C, vattenst.-14 cm, 
1 016 hPa, delvis skyat, lätt dis 
17:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,5C, vattenstånd -16 
cm, 1 016 hPa, lite moln och god sikt 
20:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +16,9C, vattenst.-12 cm, 
1 015 hPa, lätt skyat, god sikt 
23:00: Medelvind NV 5 m/s, byv. 6 m/s, +15,6C, vattenst.-13 cm, 1 
015 hPa, halvklart och något disigt 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:31 och ner 21:50. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft, Ingela Kraft, Eva Mattsson och Bengt Allberg. 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 04:00-13:30. 
16 burar på Playan 04:00-23:00. 
 
OBSERVATIONER 
KNÖLSVAN, paret på Ostudden har fått ungar. Idag visade de sig 
med tre småsvanar vid SO-udden. 
VATTENRALL, Även idag noterades rallgrymtningar NO om 
Fotogenboden. Något spel har däremot inte hörts på över en vecka. 
Risk att rallen hittat en partner? 
SANDLÖPARE, en rastade på Hamnudden ihop med en flock 
vadare. 
SPOVSNÄPPA, tre rastade på Hamnudden tillsammans med 
kärrsnäppor mm. Årets första på Nidingen. 
SKÄRSNÄPPA, fortfarande cirka 20 ex kvar på ön. 
KÄRRSNÄPPA, minst 30 rastade på Hamnudden. 
GLUTTSNÄPPA, en rastade kort på Hamnudden. 
ROSKARL, två, ev. tre ex har rastat på ön under dagen. 



GRANSÅNGARE, fortfarande en som sjunger. Den är numera 
uppgraderad till stationär. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
3 individer av 3 arter rödbena 1, kärrsnäppa 1 och rödhake 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 791 och detta år 4 219 ex. 
EGNA KONTROLLER, sex skärsnäppor, en tobisgrissla, två 
skärpiplärkor och en sädesärla. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Plockat ner flaggstång, bytt flagglina och återrest flaggstången, 3 tim.  
 
BESÖKARE 
Gunnar Börjesson från Nidingens Vänner kom på besök. På kvällen 
kom Stefan och lämnade av 13 golfare som stannar tills i morgon. 
Med stationspersonalen blev det totalt 19 personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
Dagens väder var lite bättre, mindre blåst på morgonen, vilket gjorde 
att vi körde igång med full nätinsats. Utfallet dock magert, bara tre 
fåglar i näten varav en kontroll.  
Bengt börjar så sakteliga piggna till och idag ar han både ätit, skådat 
och arbetat. Som den listbitare han är har han nu också konstaterat att 
han är den norrlänning som har sett flest fågelarter på Nidingen. 
På em kom Gunnar Börjesson ut med sin båt. Han kom lagom till em. 
kaffet och trakterades med nybakad kaka. Med sig hade Gunnar 
(förutom den obligatoriska tidningen) ny flagglina och flagga. 
Eftersom dessa var efterlängtade vidtogs omgående arbetet med att få 
igång flaggningen igen. Det var inte helt enkelt att få loss alla 
fastrostade bultar men till slut gick det. Flaggstången kunde fällas och 
den nya linan installeras. Sedan restes stången igen och det var inte 
helt enkelt att få på alla muttrar och brickor igen men det gick och 
strax vajade åter den svenska flaggan över Nidingen. 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 5 ex Stationär (Paret sågs idag med tre ungar vid SO-
udden.) 

      Grågås 5 ex Förbifl. (Först två sedan tre ex flög över ön mot NO.) 
      Kanadagås 7 ex Stationär (Minst sex vuxna och en unge. Verkar 

vara enda ungen som är kvar.) 
      Gravand 10 ex Stationär (Minst tio ad på ön.) 
      Gräsand 5 ex Stationär (Ett par som håller ihop och minst tre 
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hanar.) 
      Ejder - ex Stationär (En hel del ungar men en och annan blir 

trutmat.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Stationär (En grymtade NO om Fotogenboden.) 
      Strandskata - ex Stationär (Par med två ungar på Playan.) 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Sandlöpare 1 ex Rast (En ratsade med kärrsnäppor på 

hamnudden.) 
      Spovsnäppa 3 ex Rast (Tre rastade med kärrsnäppor på 

Hamnudden.) 
      Skärsnäppa 20 ex Stationär (Uppskattningsvis minst 20 kvar men 

de är utspridda. Sex kontrollerades under dagen.) 
      Kärrsnäppa 30 ex Rast (Cirka 30 ex rastade på Hamnudden. 

Senare ringmärktes en som fångades på Playan.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast (Rastade på Hamnudden med 

kärrsnäpporna men den försvann snabbt obemärkt.) 
      Rödbena - ex Stationär (Bl.a. ringmärktes en.) 
      Roskarl 2 ex Rast (Två ev tre ex rastade under dagen.) 
      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 8 ex Rast (Som mest har åtta ex setts samtidigt.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Gransångare 1 ex Stationär (En som sjunger på spridda platser i 

fyrbyn.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 7 ex Stationär (Fortfarande fem ungar i holken på 

Kruthusets östra sida.) 
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LÖRDAG 31 Maj 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Per Arne Lindgren, Dennis Kraft, 
Eva Mattsson, Ingela Kraft, Uno Unger, Bengt Allberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 31 maj 2014 
 
VÄDER 
Mest svaga vindar under natten. Detta fortsatte underdagen och 
vinden vred över på syd. Det mulnade också på och blev disigare. 
Vinden fortsatte att avta under natt och morgon men började sedan 
åter öka på fm. Mot kvällen åter uppklarnande.  
 
02:00: Medelvind NNV 1 m/s. byvind 2 m/s, +14,8C, vattenstånd -17 
cm, 1 015 hPa 
05:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,7C, vattenstånd -14 
cm, 1 014 hPa, halvklart, disigt 
08:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,1C, vattenstånd -8 
cm, 1 014 hPa, mest mulet, disigt 
11:00: Medelvind SSV3 m/s, byvind 4 m/s, +13,6C, vattenstånd -5 
cm, 1 015 hPa, mulet och disigt  
14:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +13,8C, vattenst.-9 cm, 1 
016 hPa, halvklart, lätt dis 
17:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +14,0C, vattenstånd -10 cm, 
1 015 hPa, lite skyar och lätt dis 
20:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +14,2C, vattenstånd -8 cm, 
1 016 hPa, klart, lätt dis 
23:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,2C, vattenstånd -7 
cm, 1 014 hPa, 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:29 och ner 21:52. 
 
PERSONAL 
Kl. 10:00 anlände Per-Arne Lindgren. Tommy Järås skötte båten och 
med ut över dagen var också Uno Unger. Kl. 15:00 lämnade båten 
och med följde då också Ingela Kraft, Eva Mattsson och Bengt 
Allberg. Dennis Kraft är kvar tillsammans med Per-Arne Lindgren 
 
VERKSAMHET 
24 nät klockan 04:00-11:00. 
16 burar på Playan 04:00-22:00. 
Inventerat större delen av ön. 
 
OBSERVATIONER 
KNÖLSVAN, paret på Ostudden med sina tre ungar var borta idag. 
De har lämnat ön i gårkväll eller i morse. 
KANADAGÅS, ett par ruvar på bo väster om Svacken. Ett par har en 
unge och ytterligare minst tio ex håller till på ön. 
VITKINDAD GÅS, två fåglar rastade kort i Kausan. 
GRAVAND, ett par med tio pulli i Kausan och ett par med tre pulli 
vid SO-udden. Dessutom minst åta andra ad. fåglar. 
TOPPSKARV, en sedd idag. 



VATTENRALL, Även idag noterades 0NO om Fotogenboden. 
SILLTRUT, vid dagens inventering noterades 370 trutbon. Cirka 50 
är gråtrut och därmed drygt 300 par silltrut i år. 
GULSPARV, två fåglar sågs på Hamnudden på em. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Tio individer av sju arter drillsnäppa 1, tobisgrissla 1, hussvala 1, 
rödstjärt 1, härmsångare 4, ärtsångare 1 och törnsångare 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 801 och detta år 4 229 ex. 
FRÄMMANDE KONTROLL, en silltrut med blå ring och texten 
V425 avlästes i kolonin.  
EGNA KONTROLLER, sju skärsnäppor, en fiskmås, en tobisgrissla 
och sex skärpiplärkor. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare, 1,5 tim tömt och städat gästtoaletten 0,5 tim.  
 
BESÖKARE 
Stefans hämtade sin 13 gäster klockan 11. Klockan 15 kom han med 
en ny grupp på 12 som ska stanna över natt. Dessutom två båtar med 
två resp. fyra personaer på besök. Med stationspersonalen blev det 
totalt 39 personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
Det verkar som om vi fått lite sommarstiltje i vår fågelfångst. Trots 
vädermässigt bra fångstförutsättningar blev det bara åtta flyttfåglar 
som fångades. 
Större delen av ön inventerades på trutar och måsar. Västudden 
återstår visserligen men vad gäller silltrut så har vi nu över 300 par på 
ön. Det är därmed vår vanligaste häckfågel. 
Efter inventeringsarbetet som i vanlig ordning innebär viss 
nedskitningsrisk, fans det andra skitjobb att ta sig an. Gästtoaletten 
tömdes och rengjordes. Samma insats gjordes på vår egen toalett där 
även urinbehållaren tömdes och rengjordes. Komposthinken tömdes o 
tvättades ur och sopor eldades. Efter detta kände sig undertecknad väl 
förtjänt av en dusch. Därmed är allt förberett för en ny fin vecka. 
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Härmsångare 4 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Vitkindad gås 2 ex Rast 
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      Kanadagås 12 ex Stationär (Ett par ruvar väster om Svacken. Ett 
par med en unge samt ytterligare minst 10 vid ön.) 

      Kanadagås 13 ex Förbifl. (Dog mot öster norr om ön.) 
      Gravand 25 ex Stationär (Åtta vuxna utan ungar samt ett par med 

tio pulli i kausan och ett par med tre pulli vid SV-udden.) 
      Gräsand 2 ex Stationär (Minst ett par som håller ihop.) 
      Ejder - ex Stationär (En hel del ungar men en och annan blir 

trutmat.) 
      Sjöorre 2 ex Rast (Vid västudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 35 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Stationär (En grymtade NO om Fotogenboden.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 20 ex Stationär (Uppskattningsvis minst 20 kvar men 

de är utspridda. Sju kontrollerades under dagen.) 
      Kärrsnäppa 2 ex Rast 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 4 ex Stationär (Minst fyra.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 6 ex Rast (Som mest har sex ex setts samtidigt.) 
      Sillgrissla 1 ex Rast (Den kom flygande österut tätt inpå norra 

sidan av Västudden vid 11-tiden. Troligen slog den till någonstans 
vid nordstranden.) 

      Tobisgrissla - ex Stationär (En ad kontrollerades och en 
nymärktes.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Härmsångare 4 ex Rast (Ringmärktes) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Törnsångare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Gransångare 1 ex Stationär (En som sjunger på spridda platser i 

fyrbyn.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare - ex Stationär 
      Gulsparv 2 ex Rast (Två fåglar upptäcktes på Hamnudden vid 15-

tiden.) 
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SÖNDAG 1 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 1 juni 2014 
 
VÄDER 
Svaga till måttliga vindar som vred från SO till NV. På em något 
ökande för att åter avta mot kvälen. Varierande molnighet och 
åskväder in över land.  
 
02:00: Medelvind SSO 3 m/s. byvind 4 m/s, +13,5C, vattenstånd -17 
cm, 1 017 hPa 
05:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,2C, vattenstånd -17 
cm, 1 018 hPa, klart, disigt 
08:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 4 m/s, +13,7C, vattenstånd -15 cm, 
1 019 hPa, klart men disigt 
11:00: Medelvind V3 m/s, byvind 4 m/s, +16,8C, vattenstånd -5 cm, 1 
020 hPa, halvklart, lite dis  
14:00: Medelv. NV 6 m/s, byv.7 m/s, +17,8C, vattenst.-7 cm, 1 020 
hPa, halvklart, åska på avstånd o dis 
17:00: Medelv. NV 7 m/s, byv.9 m/s, +16,5C, vattenst. -12 cm, 1 020 
hPa, halvklart, dis o regn på avst. 
20:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,1C, vattenstånd -14 
cm, 1 020 hPa, halvklart, lätt dis 
23:00: Medelvind NNV 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,1C, vattenstånd -13 
cm, 1 021 hPa, 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:28 och ner 21:53. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren 
 
VERKSAMHET 
17 nät klockan 04:00-19:30. 
Inga burar under dagen. 
 
OBSERVATIONER 
GRAVAND, paret i Kausan har fortfarande tio ungar medan paret på 
Svacken nu bara har en unge kvar. 
TOPPSKARV, en på Klockfotsrevet under dagen. 
TOFSVIPA, tre fåglar drog över ön mot söder. 
SMÅSPOV, en hördes när den flög över ön. 
HÄMPLING, två fåglar noterades på ön idag. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens mer intressanta 
observationer. En fullständig rapportering från Nidingen hittar du 
genom att klicka på den blå länken *Observationer*, längst ner till 
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Fyra individer av fyra arter strandskata 1pullus, sädesärla 1, rödstjärt 



1 och stare 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 4 och detta år 4 233 ex. 
EGNA KONTROLLER, en skärpiplärka och en sädesärla. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Guidat besökare, 2 tim. Monterat gräsklippare och putsklippt gröna 
gräsytor, 2 tim  
 
BESÖKARE 
Stefans hämtade sin 12 gäster klockan 11. Åtta båtar med 4, 1, 2, 2, 8, 
5, 3 respektive 5 personer på besök. Med stationspersonalen blev det 
totalt 45 personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
Övernattare i hotellverksamheten och sedan åtta båtar på besök gjorde 
att det blev lite informerande och guidande under dagen. Några 
besökare fick vi också upp i fyren med tillhörande intäkter som följd. 
Däremellan har en del praktiska sysslor blivit gjorda. 
På Lasse Hellbergs initiativ kommer vi att byta uppsättningsplattan på 
förbudsskyltarna till reservatet. Detta har Per Arne nu tagit tag i och 
påbörjat målning av för ändamålet tillkapade brädbitar. 
Undertecknad har ur skrothögen plockat undan ett 30-tal takplattor 
och lagt i källaren till Fyrmästarbostaden. De får utgöra en liten 
reserv utifall att någon befintlig platta behöver bytas. 
Den gamla gräsklipparen har nu monterats ihop efter en förenad 
insats av hela personalen. Det lyckades och maskinen testkördes 
därefter på delar av Fotogenbodsplan. På grund av nederbördsbrist är 
nu stora delar av gräsmattorna vissna och gula så det blev bara de 
fortfarande gröna delarna som behövde klippas.  
 
VID DATORN  
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 1 pull Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Vitkindad gås 2 ex Förbifl. (Dog mot SO.) 
      Kanadagås 10 ex Stationär (Minst) 
      Gravand 20 ex Stationär (Paret i Kausan har fortfarande kvar tio 

ungar medan paret vid Svacken nu bara har en unge kvar.) 
      Gräsand 5 ex Stationär (Ett par som håller ihop och minst tre 

hanar.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 10 ex Förbifl. (Mot söder.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Stationär (En grymtade.) 
      Strandskata - ex Stationär (En pullus på Playan ringmärktes.) 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Tofsvipa 3 ex Förbifl. (Mot söder.) 
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      Skärsnäppa 10 ex Stationär (Tio ex har setts samtidigt på aftonen 
så det är ett minimital.) 

      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Småspov 1 ex Förbifl. (Hördes överflygande.) 
      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 - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 1 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär (En fågel med ruvfläck ring- och 

färgmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Stationär (En som sjunger på spridda platser i 

fyrbyn.) 
      Kråka 1 ex Stationär 
      Stare - ex Stationär 
      Hämpling 2 ex Rast (två fåglar flög västerut över ön och försvann 

vid Kausan.) 
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MÅNDAG 2 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 2 juni 2014 
 
VÄDER 
Vindarna svaga till måttliga på morgonen för att öka till hårda fram 
på dagen och sedan åter avta på kvällen. Varierande molnighet och in 
mot land dis och tidvis regn. 
02:00: Medelvind NNV 4 m/s. byvind 4 m/s, +15,9C, vattenstånd -12 
cm, 1 021 hPa 
05:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,6C, vattenstånd -21 
cm, 1 021 hPa, klart, disigt 
08:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,8C, vattenstånd -10 
cm, 1 021 hPa, halvklart, lätt dis 
11:00: Medelvind V5 m/s, byvind 7 m/s, +17,4C, vattenstånd -5 cm, 1 
021 hPa, halvklart, lite dis  
14:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind11m/s, +17,8C, vattenstånd -7 
cm, 1 020 hPa, halvklart, lite dis 
17:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +18,2C, vattenstånd -16 
cm, 1 019 hPa, halvklart, lätt dis 
20:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 8 m/s, +17,8C, vattenstånd -19 cm, 
1 018 hPa, halvklart, god sikt 
23:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,6C, vattenstånd -8 
cm, 1 018 hPa, halvklart 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
Solen upp 04:27 och ner 21:55. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren 
 
VERKSAMHET 
17 nät klockan 04:00-06:30 och 20 nät 06:30-15:15. 
Inga burar i dag. 
Häckfågelinventering av Västudden. Genomgång av måsbon på 
fyrarna. Märkning av pulli. 
 
OBSERVATIONER 
GRAVAND, paret i Kausan har fortsatt tio ungar medan ost-paret nu 
tycks ha mist även sista ungen. 
EJDER, vid dagens och lördagens inventeringar har elva bon med 
ruvande ådor noterats. Fortsatt rätt många ungar runt ön. 
TOPPSKARV, två fåglar flög österut utanför Nordstranden. 
SKÄRSNÄPPA, fortfarande cirka 10 ex kvar. Minst sju ex sedda 
idag. 
SKRATTMÅS, ett bo funnet men tre-fyra fåglar ses regelbundet så 
det bör nog vara två par.  
FISKMÅS, 161 bon funna varav 51 på Västudden och 90 N-NO om 
Fotogenboden. 
SILL- och GRÅTRUT, Totalt har 374 bon räknats in. Av dessa är 
drygt 50 gråtrut och drygt 300 silltrut. 
HAVSTRUT Totalt är tre bon funna vilket torde vara samtliga. 



TRETÅIG MÅS, Bokontroll på fyrarna gav fortsatt 21 bon med ägg 
och ett med ungar. Lite udda att det först kläckta boet är så mycket 
tidigare än övriga. Det är nu sex dagar sedan de kläcktes. 
KENTSK TÄRNA, minst fyra fåglar sedda idag men inga bon funna. 
FISKTÄRNA, tre bon funna men av antalet fåglar att döma bör det 
vara några par till. 
SILVERTÄRNA, två bon funna men det bör finnas ytterligare ett par 
par. 
SILLGRISSLA, en fågel flög runt utanför Nordstranden och stog 
senare på en sten på stranden. 
RINGDUVA, en besökte oss på fm. Den blev ivrigt jagad av öns 
piplärkor. 
TÖRNSKATA, en vacker men bitsk hane fångades. 
HÄMPLING, två fåglar noterades på ön även idag. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Elva individer av fem arter strandskata 2 pulli, rödstjärt 1, rörsångare 
2, lövsångare 5 och törnskata 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 15 och detta år 4 244 ex. 
FRÄMMANDE KONTROLL, en lövsångare med belgisk ring. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Inga besökare idag så bara vi två på fågelstationen har varit på ön 
under dagen. 
 
ÖVRIGT 
En lite bättre fångstmorgon idag med tio fåglar i näten varav en 
belgiskmärkt lövsångare. Vårsträcket är inte slut! 
Inventering av mås och trut avslutades idag och resultaten finns att 
läsa ovan. Det hade varit roligt med lite mer skrattmås och lite 
kentska tärnor. Silltrutarna fortsätter att öka och våra tretåiga håller 
ställningarna. 
Nya dörrtrycken efterlystes i förra veckan då de inte gick att hitta. 
Dessa har dock återfunnits nu så när Lasse kommer ut om drygt två 
veckor blir det enklare att öppna dörrarna på förrådet. 
Per Arne fortsätter med skyltarbetet men har också påbörjat 
renovering av star- och mesholkar. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 2 pull Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex+1 ex Ringm 
      Rörsångare 2 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
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      Gransångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 5 ex+5 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Pulli/nyligen flygga (En unge fortfarande kvar 
och den är nu halvstor.) 

      Gravand 20 ex Pulli/nyligen flygga (Paret i Kausan har 
fortfarande kvar tio ungar medan paret vid Svacken nu förlorat 
även den sista ungen.) 

      Gravand 20 ex Pulli/nyligen flygga (Paret i Kausan hade kvar tio 
ungar på morgonen men på em hade en försvunnit.) 

      Gräsand 5 ex Stationär (Ett par som håller ihop och minst tre 
hanar.) 

      Gräsand 5 ex Stationär 
      Ejder - ex Bo, ägg/ungar (Vid lördagens och dagens inventeringar 

noterades totalt 11 bon där det fortfarande ruvas.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex+- ex Stationär 
      Storskarv - ex+- ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär (Kom flygande utanför nordstranden.) 
      Toppskarv 1 ex Stationär (Satt på Klockfotsrevet, Har en orange 

ring.) 
      Vattenrall 1 ex Stationär (Hörd grymta i slånbuskarna.) 
      Strandskata - ex Stationär (Minst en liten unge väster om 

bryggan.) 
      Strandskata - ex Pulli/nyligen flygga (Ytterligare två pulli 

märktes på Playan.) 
      Större strandpipare - ex+- ex Stationär 
      Skärsnäppa 10 ex Stationär (Cirka.5-6 ex noterade.) 
      Skärsnäppa 5 ex Stationär (Fortfarande några kvar.) 
      Kärrsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena - ex+- ex Stationär 
      Skrattmås 3 ex Bo, ägg/ungar (Minst tre ex, ett bo med ruvande 

fågel.) 
      Skrattmås 3 ex Stationär (Minst tre ex.) 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar (Vid inventeringarna har 161 bon 

inräknats varav 90 i stora kollonien NO Fotogenboden och 50 på 
Västudden.) 

      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar (374 trutbon har räknats in varav drygt 

300 är silltrut.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Bo, ägg/ungar (375 trutbon har räknats in varav 

drygt 50 är gråtrut.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Bo, ägg/ungar (Tre bon funna vilket bör vara alla.) 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (Bokontroll på fyrarna gav 

oförändrar situation sedan 29/5. Fortfarande bara ett bo som är 
kläck (fem-sex dygn gamla). Övriga 21 bon har ägg.) 

      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna - ex Bo, ägg/ungar (Totalt två bon funna men mist 

åtta vuxna fåglar har setts.) 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Bo, ägg/ungar (Ett bo idag och totalt därmed tre 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111921&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101152&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111922&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101153&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101113&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101114&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111880&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101115&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111881&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101116&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111882&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101117&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111883&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101118&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111884&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101119&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111885&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111886&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111887&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101120&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101121&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111888&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101122&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111889&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101123&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101124&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111890&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101125&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111891&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101126&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111892&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101127&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111893&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101128&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111894&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101129&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111895&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101130&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111896&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101133&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33111899&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33101132&mode=obsbok','ObsAndra');


funna bon. Det bör finnas några par till av antalet vuxna fåglar att 
döma.) 

      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär (Minst fyra. Me inga bon funna.) 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex Rast (En fågel flög runt utanför Nordstranden 

tillsammans med tobisgrisslorna och landade sedan på en sten på 
stranden där den stod och sträckte på sig.) 

      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast (sågs på fm vid Fyrmästarbostaden och i 

Strandoxeln där den tog sin tillflykt undan attackerande piplärkor 
och annat.) 

      Nattskärra 1 ex Rast (En fågel flög runt en vända på morgonen.) 
      Tornseglare 7 ex Förbifl. 
      Ladusvala 1 ex Rast 
      Hussvala - ex+- ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (Två årsungar ringmärkta.) 
      Sädesärla - ex+- ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast (Sågs på morgonen då den inte ville fastna i 

näten.) 
      Rödstjärt 1 hona+1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ex Rast (Hördes på morgonen) 
      Rörsångare 2 ex Rast (Båda ringmärktes.) 
      Härmsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Stationär (En som sjunger på spridda platser i 

fyrbyn.) 
      Gransångare 3 ex Stationär (En som sjunger, dessutom två som 

ringmärktes) 
      Lövsångare 6 ex Stationär (Fem ringmärktes och en med belgisk 

ring kontrollerades..) 
      Lövsångare 5 ex Stationär (Ringmärktes.) 
      Törnskata 1 hane Rast (Ringmärktes.) 
      Kråka 2 ex+2 ex Stationär 
      Stare - ex Bo, ägg/ungar (Ungarna kvar i holken.) 
      Stare - ex Stationär 
      Bergfink 1 ex Rast (En satt och lockade i Kruthusoxeln.) 
      Hämpling 2 ex Rast (Två ex sedda idag också.) 
      Gråsiska 1 ex Rast (Flög omkring) 
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TISDAG 3 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 3 juni 2014 
 
VÄDER 
Vindarna svaga till måttliga hela dagen tilltagande moln och regn 
eller regndis från 13. 
 
02:00: Medelvind O 6 m/s. byvind 7 m/s, +16,2C, vattenstånd -11 cm, 
1 018 hPa 
05:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,9C, vattenstånd -19 
cm, 1 018 hPa, halvklart, god sikt 
08:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,2C, vattenstånd -19 
cm, 1 017 hPa, mest mulet, god sikt 
11:00: Medelvind NO 1 m/s, byvind 4 m/s, +17,8C, vattenstånd -7 
cm, 1 017 hPa, mulet, god sikt 
14:00: Medelv. NO 7 m/s, byv. 9 m/s, +14,4C, vattenst.-9 cm, 1 016 
hPa, mulet, lätt regn, sikt ca 3 km 
17:00: Medelv. N 4 m/s, byv. 5 m/s, +13,9C, vattenst.-17 cm, 1 015 
hPa, mulet, nb 1 mm, sikt ca 5 km 
20:00: Medelvind N 3 m/s, byv. 5 m/s, +13,7C, vattenst.-19 cm, 1 
014 hPa, mulet, regndis, sikt ca 2 km 
23:00: Medelvind NNO 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,9C, vattenstånd -6 
cm, 1 013 hPa, mulet 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:26 och ner 21:56. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren 
 
VERKSAMHET 
17 nät klockan 04:00-07:00 och 20 nät 07:00-13:30. 
Inga burar i dag. 
Registrerat märkdata i Fagel 2. Registrerat främmande kontroller i 
Fagel2. 
 
OBSERVATIONER 
GRÅGÅS, tolv ex rastade på Klockfotsrevet på fm. 
GRAVAND, paret i Kausan hade fortsatt tio ungar på fm men på em 
hade en försvunnit. 
TOPPSKARV, en fågel satt på Klockfotsrevet. Den hade orange 
färgring. 
VATTENRALL, hörd grymta från slånsnåren. 
SKÄRSNÄPPA, fortfarande några kvar. 
NATTSKÄRRA, en flög runt en vända över ön på morgonen. 
TALTRAST, en hördes sjunga lite på fm. 
BERGFINK, en fågel satt och lockade i Kruthusoxeln. Den försvann 
sedan österut. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 



rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Tolv individer av sex arter skärpiplärka 2, rödstjärt 1, härmsångare 1, 
ärtsångare 1, gransångare 2 och lövsångare 5. 
Antalet märkta fåglar denna månad 27 och detta år 4 256 ex. 
EGNA KONTROLLER, skärpiplärka 2 och gransångare 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Informerat och guidat besökare, 0,5 tim. 
 
BESÖKARE 
En båt med två personer mitt på dagen. På kvällen kom Stefan ut med 
en grupp om nio för en kort vistelse. Med oss på fågelstationen har 
det varit 14 personer på ön under dagen. 
 
ÖVRIGT 
Tvåsiffrigt i märkningen även idag! 
Regn och dis från 13-tiden och resten av dagen gav anledning till lite 
vila och innearbete. Märkningen är nu inlagd i Fagel 2 upp till dags 
dato liksom främmande kontroller. 
Skräphögen utanför labbet bearbetas lite varsamt och krymper så 
sakteliga.  
Per Arne fortsätter med skyltarbete och holkrenovering. Upprepade 
sökande efter lämpliga skruvar och spikar ledde till att han idag 
började sortera upp vårt förråd med avseende på denna typ av artiklar. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 12 ex Rast (Rastade på Klockfotsrevet.) 
      Kanadagås - ex Pulli/nyligen flygga (En unge fortfarande kvar.) 
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ONSDAG 4 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 4 juni 2014 
 
VÄDER 
Svaga till måttliga vindar hela dagen. Helmulet och periodvis mycket 
disigt och mest begränsad sikt. Dock bara kortvariga byar med 
duggregn. På kvällen lite lättande moln och siktförbättring. 
 
02:00: Medelvind NNO 3 m/s. byvind 4 m/s, +14,2C, vattenstånd -6 
cm, 1 012 hPa 
05:00: Medelv. NNO 3 m/s, byv.4 m/s, +14,7C, vattenst.-14 cm, 1 
012 hPa, mulet, regndis, sikt ca 3 km 
08:00: Medelv. NNO 4 m/s, byv.5 m/s, +14,4C, vattenst.-18 cm, 1 
012 hPa, mulet, fuktigt, sikt ca 5 km 
11:00: Medelvind SO 6 m/s, byv.7 m/s, +14,5C, vattenst.-9 cm, 1 012 
hPa, mulet, lätt regn, sikt ca 2 km 
14:00: Medelv. SO 6 m/s, byv. 7 m/s, +15,2C, vattenst.-4 cm, 1 012 
hPa, mulet, sikt ca 10 km nb 0,2 mm 
17:00: Medelv. SO 5 m/s, byv. 8 m/s, +15,7C, vattenst.-12 cm, 1 012 
hPa, mulet solglimtar, lätt dis 
20:00: Medelvind O 3 m/s, byv. 6 m/s, +16,2C, vattenst.-16 cm, 1 
012 hPa, halvklart, god sikt 
23:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 6 m/s, +15,6C, vattenstånd -7 
cm, 1 012 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:25 och ner 21:57. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren 
 
VERKSAMHET 
8 nät klockan 04:00-05:00, 17 nät 05:00-09:00, 13 nät 09:00-11:30 
och 13 nät 12:30-15:30 
16 burar på Playan 18:00-23:00 och sju burar nätgatorna i nätplats 7 
(för rallfångst) från 18:30. 
Bokontroll av de tretåiga på fyrarna. 
 
OBSERVATIONER 
GRÅGÅS, en låg och simmade utanför Kausan. 
GRAVAND, nu finns två par med ungar i Kausan. Lite oklart om 
antalet ungar i respektive kull, 
TOPPSKARV, en fågel satt på Klockfotsrevet även idag. 
SKÄRSNÄPPA, fortfarande några kvar. 
TRETÅIG MÅS, Nu finns ungar i tre bon på fyrarna, totalt och 
kläckning pågår i ytterligare två bon. 
TRÄDPIPLÄRKA, en fångades och ringmärktes. Arten är ovanlig i 
juni på Nidingen och ses inte varje år. 
SÄDESÄRLA, en nyss flygg unge fångades. 
TÖRNSKATA, en bra dag för törnskator på Nidingen. Åtta 



ringmärktes och ytterligare några sågs som inte ville fastna i våra nät. 
Åtta ringmärkta är ett högt antal som bara överträffats vid tre 
tillfällen. 
ROSENFINK, en honfärgad fågel ringmärktes. Troligen var det 
denna individ som senare hördes sjunga. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
136 individer av 15 arter trädpiplärka 1, sädesärla 1, rödhake 1, 
rödstjärt 7, kärrsångare 2, rörsångare 11, härmsångare 4, ärtsångare 4, 
törnsångare 12, trädgårdssångare 43, svarthätta 6, gransångare 3, 
lövsångare 32, törnskata 8 och rosenfink 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 163 och detta år 4 392 ex. 
FRÄMMANDE KONTROLLER en trädgårdssångare med belgisk 
ring , samt en rörsångare och en rödstjärt med svenska ringar. 
EGNA KONTROLLER, skärsnäppa 2. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Renoverat besöksbord, 2 tim. 
 
BESÖKARE 
Enbart stationspersonalen på ö idag, alltså två personer. 
 
ÖVRIGT 
Se del 2 av dagboken. 

 

 

Del 2 av DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 4 juni 
2014 
 
ÖVRIGT 
Det blev en ovanligt bra fångstdag idag. 136 fåglar på en dag är 
ovanligt såhär års. Det visar att vårsträcket är långt ifrån slut. Det blev 
en bra blandning av våra vanliga sångare. Som krydda i 
sammanhanget framstår väl rosenfinken men också rödhaken som är 
ovanlig såhär års. 
Häftigast är väl dock törnskatorna. En härlig fågel med bra nyp i 
näbben. Efter åtta stycken så gör det ont lite varstans. Som tur är 
glömmer man bort sådant. Inte kommer jag ihåg att det gjorde ont att 
märka 14 törnskator för ganska precis 34 år sedan. Det är fortfarande 
högsta märksumman för en dag. 
På kvällen satte vi ut burarna på Playan igen. De har inte varit igång 
undr några dagar och vi tänkte vi skulle kunna få något nytt där. Det 
blev en hel hop för små ejderungar, tre skärsnäppekontroller och en 
sädesärla som ännu inte hade utväxta pennor. Sedan tog vi upp sju 
burar från Kausan och placerade ut i nätgatorna vid hönsgårdsnäten. 
Tanken var att fånga in någon vattenrall men där kammade vi noll. 
Mellan nätrundorna har Per Arne idogt jobbat med holkar och skyltar 
och annat smått och gott. Idag förbarmade han sig också över det 
halta gästbordet söder om förrådet. Det har nu fått lite bentransplantat 
och står nu både rakt och stadigt. 
Under dessa arbeten har han även upptäckt Fotogenbodens resurser. 
Här hittar han allehanda saker som kan komma väl till pass i 



renoveringsarbetena. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 7 ex Ringm 
      Kärrsångare 2 ex Ringm 
      Rörsångare 11 ex Ringm 
      Härmsångare 4 ex Ringm 
      Ärtsångare 4 ex Ringm 
      Törnsångare 12 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 43 ex Ringm 
      Svarthätta 6 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Lövsångare 32 ex Ringm 
      Törnskata 8 ex Ringm 
      Rosenfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 1 ex Rast (Utanför Kausan.) 
      Kanadagås 20 ex Stationär (Minst 20. En flock på 12 och den 

flock på sex som hållit till på ön en tid.) 
      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga (Paret i Kausan med nio ungar 

har fått sällskap av etn familj til med oklart antal ungar.) 
      Gräsand 10 ex Stationär (Åtta hanar samtidigt på Playan och 

minst en hona.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär (Satt på Klockfotsrevet,) 
      Vattenrall 1 ex Stationär (Hörd grymta i slånbuskarna.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 10 ex Stationär (Fortfarande några kvar.) 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Storspov 1 ex Förbifl. (En hörd överflygande.) 
      Skogssnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär (Minst tre ex.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (Ytterligare två bon på fyrarna har nu 

ungar och i två bon är kläckning på gång.) 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Tornseglare 4 ex Förbifl. 
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      Hussvala - ex Stationär 
      Trädpiplärka 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär (En nyss flygg ungfågel ringmärktes.) 
      Rödhake 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rödstjärt 8 ex Rast (Sju ringmärktes sam en främmsnde svebsk 

kontroll.) 
      Taltrast 1 ex Rast (Hördes sjunga några gånger.) 
      Kärrsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Rörsångare 12 ex Rast (Elva ex ringmärktes och en fågel med 

främmande svensk ring kontrollerades.) 
      Härmsångare 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnsångare 12 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 44 ex Rast (43 ex ringmärktes och en fågel 

med belgisk ring kontrollerades.) 
      Svarthätta 6 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 3 ex Stationär (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 32 ex Stationär (Ringmärktes.) 
      Törnskata 8 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare - ex Stationär 
      Rosenfink 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
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TORSDAG 5 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 5 juni 2014 
 
VÄDER 
Måttliga till friska vindar hela dagen. Regn på morgonen. 
Uppklarnande och vackert på dagen för att åter mulna och regna på 
kvällen. 
 
02:00: Medelvind OSO 6 m/s. byvind 8 m/s, +14,3C, vattenstånd -2 
cm, 1 011 hPa 
05:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 9 m/s, +14,0C, vattenst.-10 cm, 1 
010 hPa, mulet, lätt regn, 1,5 mm 
08:00: Medelv. O 7 m/s, byv.10 m/s, +14,7C, vattenst.-17 cm, 1 009 
hPa, halvklart, lätt dis, nb 0,5 mm 
11:00: Medelvind SO 4 m/s, byv.8 m/s, +16,3C, vattenst.-9 cm, 1 009 
hPa, halvklart/lätt skyat, lätt dis 
14:00: Medelv. S 6 m/s, byv. 7 m/s, +16,5C, vattenst.+3 cm, 1 008 
hPa, mest klart moln o dis mot land 
17:00: Medelv. S 3 m/s, byv. 6 m/s, +17,7C, vattenst.-2 cm, 1 008 
hPa, halvklart, tunga moln och dis i S 
20:00: Medelvind S 8 m/s, byv. 10 m/s, +15,5C, vattenst.+1 cm, 1 
010 hPa,mulet, god sikt nb 1,2 mm 
23:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +14,5C, vattenstånd -8 
cm, 1 013 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:24 och ner 21:59. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren 
 
VERKSAMHET 
15 nät klockan 06:30-11:30 och 16 nät 11:30-09:00. 
Inga burar idag. 
 
OBSERVATIONER 
KANADAGÅS, Fortfarande en unge kvar i livet. 
GRAVAND, två par i Kausan med tio respektive sju pulli. Inte helt 
säkert att et tidigare paret med ungar är ett av dessa. 
SKÄRSNÄPPA, fortfarande några kvar, två sedda idag. 
TRETÅIG MÅS, nu kläcks det för fullt i bona. Många äggskal 
nedanför fyrarna. 
SVART RÖDSTJÄRT, en vacker gammal hane har glatt oss med sina 
besök i vår trädgård. 
RÖDSTJÄRT, tolv fåglar tro jag är det högsta vi någonsin noterat i 
juni månad. 
GRANSÅNGARE, en som fortfarande sjunger. 
TÖRNSKATA, minst två idag. 
BERGFINK, en hona fångades idag. Det är mycket ovanligt med 
Bergfink på Nidingen i juni. Det har bara sket 5-6 gånger tidigare. 



 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
55 individer av 13 arter rödstjärt 12, kärrsångare 2, rörsångare 3, 
härmsångare 2, ärtsångare 4, törnsångare 1, trädgårdssångare 13, 
svarthätta 3, lövsångare 9, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 3, 
törnskata 1 och bergfink 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 218 och detta år 4 448 ex. 
Inga kontroller idag. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Städat västra fyren efter renoveringarna, 3 tim. 
 
BESÖKARE 
Enbart stationspersonalen på ön idag, alltså två personer. 
 
ÖVRIGT 
Se del 2 av dagboken. 

 

 

Del 2 av DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 5 juni 
2014 
 
ÖVRIGT 
I labbet har belysningen nu ändrats tillbaka till läget från april. Den 
ursprungliga taklampan är återställd för att ge mer allmänljus och 
arbetsbelysningen har flyttat tillbaka för att ge bättre arbetsljus något 
bakifrån istället för framifrån. Sladden till förstoringslampan har 
omdragits med hjälp av en förlängningssladd så att den ligger under 
bordet. Speglarna har återlagt på bordet då det nu är liten risk för 
bländning med denna ljussättning. Telefonladdaren har flyttats från 
fönstret, där den var lite ivägen och onödigt solutsatt. Den står nu 
ovanpå bordsbokhyllan, även den sladden under bordet. Den lilla 
bänken som senast har stått under anslagstavlan har flyttats. Som den 
stod senast var den ivägen för arbetsstolens rörelser och vid 
fågeliplockning. Bänken står nu utefter långväggen men ev. kan den 
tas bort helt. Med de fina takhyllor och många upphängningskrokar 
som vi nu har fått har nog bänken spelat ut sin roll och det är risk att 
den blir en onödig skräpsamlare. 
Den första reservatsskylten med nytt bakstycke är nu uppsatt. Den är 
nu uppsatt och lyser fint norr om Fotogenboden. Egentligen behöver 
nog också stolparna en upplyftning men det får kanske bli nästa 
etapp. 
Inför morgondagens förväntade anstormning av nationaldagsfirare har 
västra fyren fått en välbehövlig städning. Mycket skräp hade det blivit 
efter renoveringsarbetet. Det återstår en del för Fastighetsverkets 
hantverkare att göra, främst med dörrar och fönster men när detta 
arbete ska utföras är väl lite oklart. Tyvärr konstaterar vi att 
lanterninen läcker mer än tidigare. 
I samband med fyrstädningen noterades att fler ungar har kläckts i 
tretåbona. 
 
VID DATORN 



Dennis Kraft 
 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödstjärt 12 ex Ringm 
      Kärrsångare 2 ex Ringm 
      Rörsångare 3 ex Ringm 
      Härmsångare 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 4 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 13 ex Ringm 
      Svarthätta 3 ex Ringm 
      Lövsångare 9 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 3 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 10 ex Stationär (Fortfarande ett par med en halstor 
unge.) 

      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga (Två par i Kausan med tio 
respektive sju ungar, Osäkert om det är et eller två nya kullar.) 

      Gräsand 10 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 2 ex Stationär (Minst två kvar.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär (Minst fyra ex.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (Nu kläcks det för full i bona. Mycket 

ägskal nedom fyren.) 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 1 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 ex Rast (En vacker gammal hane har upplyst 

dagen men den har gäckat oss när det gäller att bli fångad.) 
      Rödstjärt 12 ex Rast (Tolv ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ex Rast (Hördes sjunga några gånger.) 
      Kärrsångare 2 ex Rast (Två ringmärktes. Troligen en av dessa 

har sjungt flitigt från fläderbusken.Ringmärktes.) 
      Rörsångare 3 ex Rast (Tre ex ringmärktes.) 
      Härmsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 4 ex Rast (Ringmärktes Även hörd sjunga.) 
      Törnsångare 1 ex Rast (Ringmärktes. Även hörd sjunga.) 
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      Trädgårdssångare 13 ex Rast (13 ex ringmärktes.) 
      Svarthätta 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Stationär (Fortsatt en som sjunger.) 
      Lövsångare 10 ex Stationär (Nio ringmärktes.) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Törnskata 2 ex Rast (En ringmärktes och minst en tidigare 

ringmärkt..) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare - ex Stationär 
      Bergfink 1 hona Rast (Ringmärktes.) 
      Rosenfink 1 ex Rast (Sjöng lite för oss.) 
      Gulsparv 1 ex Rast 
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FREDAG 6 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 6 juni 2014 
SVERIGES NATIONALDAG 
 
VÄDER 
Friska till hårda vindar hela dagen. Klar morgon men sedan mulnande 
och på em regn. 
 
02:00: Medelvind SO 8 m/s. byvind 12 m/s, +15C, vattenstånd -2 cm, 
1 014 hPa 
05:00: Medelvind S 6 m/s, byv.9 m/s, +15C, vattenst.-10 cm, 1 014 
hPa, klart, moln o dis på avstånd 
08:00: Medelv. SO 11 m/s, byv.14 m/s, +14C, vattenst.-14 cm, 1 014 
hPa, mulet, tunga moln runt ön 
11:00: Medelvind S 11 m/s, byv.13 m/s, +15C, vattenst.-12 cm, 1 015 
hPa, mulet, tunga moln runt ön 
14:00: Medelv. SO 10 m/s, byv.16 m/s, +14C, vattenst.+14 cm, 1 015 
hPa, helmulet, regn, dis, nb 2 mm 
17:00: Medelvind S 13 m/s, byvind 19 m/s, +14C, vattenstånd +/-0 
cm, 1 014 hPa, mulet, dis , nb 4 mm 
20:00: Medelvind S 7 m/s, byv. 11 m/s, +15C, vattenst.-11 cm, 1 014 
hPa, mulet, var sikt nb 0,2 mm 
23:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 8 m/s, +14C, vattenstånd -11 cm, 
1 015 hPa, nb 1,2 mm. 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:23 och ner 22:00. 
 
PERSONAL 
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren 
 
VERKSAMHET 
15 nät klockan 04:00-07:30. 
Inga burar idag. 
Märkning av boungar. 
Registrerat en del märkning och några främmande kontroller i Fågel 
2. 
Registrerat övriga observationer från mars i Artportalen. 
 
OBSERVATIONER 
KANADAGÅS, Fortfarande en unge kvar i livet. 
EJDER, Ett antal ungar har blivit trutmat under dagen. 
STRANDSKATA, Per Arne hittade en unge nedanför trädgårdsfållan 
vilken kunde ringmärkas. 
SKÄRSNÄPPA, fortfarande några kvar, tre sedda idag. 
DVÄRGMÅS, en fjolårsunge sågs en kort stund när den födosökte i 
våguppslaget vid Playan. 
TALTRAST, en fågel sjunger lite försiktigt inifrån stora slånbuskaget 
men visar sig inte. 
STARE, ungarna i holken på Kruthuset märktes idag. Det blev fyra 
märkta och av den femte ungen syntes intet spår. 



 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
5 individer av 2 arter strandskata 1 pullus och stare 4 pulli. 
Antalet märkta fåglar denna månad 223 och detta år 4 453 ex. 
EGNA KONTROLLER, sädesärla 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Klippt de flesta gräsytor där det behövdes, 4,5 tim. 
 
BESÖKARE 
Enbart stationspersonalen på ön idag, alltså två personer. 
 
ÖVRIGT 
Inför Nationaldagsfirandet hade vi igår städat fyren och idag på 
morgonen klippte vi alla gräsmattor. Men av firandet blev det inte så 
mycket. Inte någon tog sig ut till ön under dagen så Per Arne och jag 
fick sjunga nationalsången för oss själva. 
Förmodligen var det väl vädret som satte käppar i hjulet för fler 
besökare och vädret påverkade också dagens aktiviteter. Det blåste 
rätt mycket redan på morgonen och det enda vi fångade i näten var en 
redan märkt sädesärleunge. När molnen tornade upp sig och vinden 
tilltog drog vi ihop näten och klippte gräsmattorna i stället. Även om 
vi inte fick några besökare idag så är det ju fint när Uno kommer ut i 
morgon. Från middagstid började det regna, mest vertikalt och då 
drog vi oss inomhus.  
Innan dess hann vi märka starungarna på Kruthuset så att vi slapp den 
där förargliga nollan i ringmärkningsstatistiken. 
Vädret har också fört med sig stort vågsvall in mot Playan där tärnor, 
måsar och trutar har funnit mycket matnyttigt. Svallet har också 
inneburit att Playan har försvunnit. Inte stranden i sig utan 
sandstranden som nu har ersatts av stenstrand. 
I övrigt har Per Arne gjort klart holkprojektet och även fixar de 
förbudsskyltar som var i sämst skick. Och så har vi krympt 
skräphögen utanför labbet lite till. Nu väntar vi bara på lite lugnare 
väder så att vi kan elda lite skräp också. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 1 pull Ringm 
      Stare 4 pull Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Stationär (Fortfarande ett par med en halstor 
unge.) 

      Gravand - ex Stationär 
      Gräsand 10 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär (Flera ungar har blivit trutmat idag.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
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      Strandskata - ex Stationär (1 pullus ringmärkt.) 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 3 ex Stationär (Minst tre kvar.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Dvärgmås 1 2K Rast (En 2K fågel födosökte en stund i 

vågskvalpet på Playan.) 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 1 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Taltrast 1 ex Rast (Hördes sjunga några gånger.) 
      Ärtsångare 4 ex Rast (Hörd sjunga.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 5 ex Stationär (Fyra pulli i holk på östra sidan av Kruthuset 

ringmärktes.) 
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LÖRDAG 7 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Dennis Kraft, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 7 juni 2014 
 
VÄDER 
Under natt och morgon avtog vinden och vred över på V. Några 
regnstänk under natt och morgon men succesivt uppklarnande. God 
sikt hela dagen. 
02:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 8 m/s, +14C, vattenstånd +4 cm, 
1015 hPa 
05:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +14C, vattenstånd +3 cm, 
1014 hPa, nederbörd 0,1 mm 
08:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +14C, vattenstånd -8 cm, 
1015 hPa 
11:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 6 m/s, +15,6C, vattenstånd -16 
cm, 1016,4 hPa 
14:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,7C, vattenstånd -5 cm, 
1016,9 hPa  
17:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,6C, vattenstånd -5 
cm, 1016,8 hPa 
20:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,3C, vattenstånd -12 
cm, 1017,1 hPa 
23:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +15,6C, vattenstånd -19 
cm, 1017,6 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:22 och ner 22:01. 
 
PERSONAL 
Klockan 11 anlände Uno Unger med Lasse Hellberg som körde vår 
båt ut hit. Klockan 14:30 for Lasse iland med Dennis Kraft. Kvar 
under kommande vecka blir Uno Unger och Per Arne Lindgren. 
 
VERKSAMHET 
15 nät 04:00-19:00. 
16 burar på Playan 06:30-22:30. 
7 burar i nätgatan 13B 06:30-22:30. 
Bokontroll av tretåig mås på gamla fyrarna. 
Eldat upp diverse skräp.  
 
OBSERVATIONER 
PRUTGÅS 2 ex av nominatrasen rastade vid 14:30-tiden på utsidan 
av Klockfotsrevet. 
TOPPSKARV 4 ex stod på Klockfotsrevet tillsammans med 
storskarvar under eftermiddagen. 
VATTERALL Ett ex kvar i slånbuskaget O om nät 13A bakom 
Fotogenboden. Den avslöjar sig oftast medelst ett lågmält kurrande. 
SKÄRSNÄPPA 12 ex på Playan, vilket utgjorde en liten ökning från 
närmast föregående dagar.  
KENTSK TÄRNA Ca 10 ex håller till V om Västra rännan, vissa 
tecken tyder på att en liten koloni anlagts. 
SILVERTÄRNA Förutom ca 3 par O om Kruthuset ser det ut som om 



ungefär lika många par häckar V om Västra rännan. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
12 ex av 9 arter. 
Strandskata 1, skärsnäppa 1, skärpiplärka 1, sädesärla 1, rödstjärt 1, 
kärrsångare 2, trädgårdssångare 1, gransångare 1 och lövsångare 3.  
Antalet märkta fåglar denna månad 235 ex och detta år 4 465 ex. 
EGNA KONTROLLER: En småskrakhona märkt 5 maj 2013 och en 
större strandpiparhona märkt som 2K+ i april 2009. Dessutom 
skärsnäppa 1, skärpiplärka 4, sädesärla 1 och trädgårdssångare 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom de fyra personerna knutna till fågelstationen besöktes ön 
endast av ytterligare en person. 
 
ÖVRIGT 
Dagens enda gäst på ön var en ensamseglare som under 
eftermiddagen lade sin båt på svaj S om Lilla bryggan och tog sig 
iland på Nidingen med en liten gummijolle. Han stannade sedan över 
natten på sin båt. 
Per Arne hittade under sena eftermiddagen årets första tistelfjäril för 
ön. Den satte sig till rätta på solsidan av östra gamla fyren för att ta 
vara på den sista solstrålningen för dagen.  
 
VID DATORN 
Dennis Kraft och Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 1 pull Ringm 
      Skärsnäppa 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 pull Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Prutgås, rasen bernicla 2 ex Rast (De låg på utsidan av 
Klockfotsrevet vid 14-tiden.) 

      Kanadagås 18 ex Stationär (9 ex låg under em vid Klockfotsrevet. 
Vidare 4 par mellan Prästens grav och L. bryggan varav 1 par 
med en unge medan övriga par var utan ungar. Boet som hittades 
för en vecka sedan var tomt förutom ett rötägg och 2 kläckta eller 
prederade ägg.) 

      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga (Bl.a. två ungkullar i Kausan 
med 11 resp. 6 ungar. Tydligen hade honan med den större kullen 
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adopterat en unge från den mindre kullen då ungkullarna tidigare 
i veckan var på 10 resp. 7 ungar.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär (En egen kontroll i nät 6C visade sig 

vara en hona som märktes på ön 5 maj 2013.) 
      Storskarv 55 ex Stationär (Ca 55 ex varav flertalet på 

Klockfotsrevet.) 
      Toppskarv 4 ex Stationär (De stod på Klockfotsrevet tillsammans 

med storskarvar under eftermiddagen) 
      Vattenrall 1 ex Stationär (Den hördes kurra lågmält i slånbusken 

O om nät 13A.) 
      Strandskata - ex Stationär (Ett syskon till den igår ringmärkta 

ungen på stranden O om trädgårdsfållan ringmärktres idag.) 
      Större strandpipare - ex Stationär (En egen kontroll av en hona 

märkt som 2K+ i april 2009.) 
      Skärsnäppa 12 ex Stationär (Samtliga ex födosökte tillsammans 

vid något tillfälle på Playan, i övrigt sågs de utspridda i mindre 
grupper även på andra ställen på ön. En fjolårsunge nymärktes 
och dessutom en egen kontroll.) 

      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 5 ex Stationär (4 ad + 1 2K-fågel. De adulta häckar 

troligen V om Västra rännan.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (Boräkning på gamla fyrarna gav 21 

aktiva bon med ägg eller ungar.) 
      Silvertärna 10 ex Stationär (Minst 3 par häckar O om Kruthuset 

och ungefär lika många häckar tillsammans med 2-3 par 
fisktärnor V om Västra rännan.) 

      Fisktärna 5 ex Stationär (2-3 par häckar V om Västra rännan.) 
      Kentsk tärna 10 ex Stationär (Ca 10 ex, vissa tecken tyder på att 

de häckar V om Västra rännan.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tamduva 25 ex Rast (Minst 25 i en flock kom flygande mitt på 

dagen och landade väldigt kort vid Lilla bryggan innan de 
fortsatte. Det rörde sig naturligtvis om ett utsläpp av tävlande 
brevduvor.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En hona med ruvfläck ringmärktes. 

Dessutom 4 egna kontroller av hanar.) 
      Sädesärla - ex Stationär (En ej helt utväxt årsunge från ön 

ringmärktes.) 
      Rödstjärt 1 hona Rast (Ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ex Rast (Den hördes idag sjunga några strofer i 6:ans 

slånbuskage.) 
      Kärrsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 2 ex Rast (En nymärkning och en egen 

kontroll.) 
      Gransångare 2 ex Spel/sång (Ett sedan tidigare ringmärkt ex 

sjunger fortfarande vid Fotogenboden. Dessutom nymärktes 1 ex 
idag.) 

      Lövsångare 3 ex Rast (Ringmärktes.) 
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      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ad i par Bo, ägg/ungar (Ett par matar fortfarande 4 ungar 

i östra holken på Kruthuset.) 
      Gråsiska 1 ex Rast (Den sågs vid ett par tillfällen flygande i 

fyrområdet.) 
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SÖNDAG 8 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 8 juni 2014 
 
VÄDER 
En molnfri morgon med endast en del höga cirrusmoln över 
fastlandet. Efter hand mulnande det från SV och vid middagstid var 
himlen helt molntäckt. Under någon timma vid 15-tiden åter 
klarnande från V men det blev snart åter mulet. God sikt. 
02:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +15,1C, vattenstånd -7 
cm, 1018,0 hPa 
05:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,6C, vattenstånd -5 
cm, 1017,9 hPa 
08:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,4C, vattenstånd -13 cm, 
1018,5 hPa 
11:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +18,0C, vattenstånd -23 
cm, 1019,7 hPa 
14:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 5 m/s, +17,9C, vattenstånd -8 cm, 
1020,0 hPa  
17:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,0C, vattenstånd -4 cm, 
1019,5 hPa 
20:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,6C, vattenstånd -12 cm, 
1018,7 hPa 
23:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +16,5C, vattenstånd -14 
cm, 1019,2 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:22 och ner 22:02. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
15 nät 04:00-08:00 och 21 nät 08:00-12:00. 
16 burar på Playan 04:30-22:30. 
7 burar i nätgatan 13B 04:30-22:30. 
Bokontroll av tretåig mås på gamla fyrarna. 
Per Arne har fortsatt ordna med fridlysningsskyltarna. 
 
OBSERVATIONER 
SKÄRSNÄPPA Minst 5 ex var kvar på Playan.  
KENTSK TÄRNA Ca 15 ex håller till V om Västra rännan, vissa 
tecken tyder på att en liten koloni anlagts. 
SILVERTÄRNA En adult fångades med bofälla i kolonin O om 
Kruthuset och ringmärktes. Dessutom märktes 2 ungar hos ett 
grannpar. Ytterligare 2 nykläckta ungar i ett bo och ett par med ett 
tomt bo resulterar i 4 häckande par i denna östra delkoloni. 
STARE Vid 06:30-tiden kom 6 ex (3 ad + 3 juv) inflygande från 
fastlandet. De fortsatte söderut efter en kort rast i Kausan. Detta 
utgjorde de första sydsträckande ungfåglarna på Nidingen i år. Någon 
timma senare anlände en ny flock på ca 10 ex. 
 



Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
12 ex av 8 arter. 
Gräsand 1, silltrut 1, silvertärna 3, tobisgrissla 1, skärpiplärka 3, 
sädesärla 1, törnsångare 1 och lövsångare 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 247 ex och detta år 4 477 ex. 
EGNA KONTROLLER: En 11-årig tobisgrissla fångades för hand ca 
25 meter O om Kruthuset. En sädesärla märkt som årsunge den 11/7 
2013 av undertecknad visade sig vara en hane och fick idag 
färgringar. Egna kontroller även noterade för hussvala, skärpiplärka 
och trädgårdssångare.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 2 personer var 3 båtar med sammanlagt 15 
personer på besök. 
 
ÖVRIGT 
Vid 08-tiden upptäckte vi att en segelbåt hade gått på grund S om 
Sydostudden. Den fick relativt omgående hjälp av en motorbåt med 
att dra sig flott 
Vid 10-tiden kom Jerker Widén ut till Nidingen med Johan Elvborn, 
som monterade loss fästet med vidhängande avbrutet rör från 
Jeppesten. Johan tog med sig fästet iland för montering av nytt rör, 
som planeras vara på plats inom 2 veckor. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gräsand 1 ex Ringm 
      Silltrut 1 ex Ringm 
      Silvertärna 3 ex Ringm 
      Tobisgrissla 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Pulli/nyligen flygga (Paret med en unge kvar.) 
      Gravand - ex Bo, ägg/ungar (Idag var de 17 ungarna i Kausan 

fördelade med 14 resp. 3 ungar på de två paren. Dessutom låg en 
hona i tobisgrissleholk 16, där 5 kalla ägg sågs redan igår.) 

      Gräsand - ex Stationär (En hona fångades i nät 5B och 
ringmärktes.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 55 ex Stationär (Ca 55 ex.) 
      Strandskata - ex Stationär 
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      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Ett nytt bo med 3 ägg 
hittades i silvertärnekolonin O om Kruthuset.) 

      Tofsvipa 2 ex str O (2 ex flög över Västudden vid 08-tiden och 
försvann österut.) 

      Skärsnäppa 5 ex Stationär (Minst 5 ex kvar på Playan.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär (1 adult ringmärktes efter nätfångst vid 

Fotogenboden.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 10 ad Bo, ägg/ungar (Ca 10 ad. Det ser ut som om det 

häckar 4 par O om Kruthuset. 1 ad fångades med bofälla och 
ringmärktes. Den ruvade på ett ägg under kläckning. Förutom ett 
tomt bo hittades dessutom 2 kullar med 2 ungar vardera varav den 
ena kullen ringmärktes.) 

      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 15 ex Stationär (Ca 15 ex.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär (En 2K-fågel flög in i nät 13A och 

kunde ringmärkas. Dessutom en egen kontroll av en 11-åring.) 
      Tornseglare 2 ex Förbifl. (De flög omkring i fyrområdet vid 06-

tiden.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (3 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (1 årsunge ringmärktes.) 
      Taltrast 1 ex Stationär (Den satt och sjöng i 6:ans slånbuskage.) 
      Törnsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast (Egen kontroll från igår.) 
      Gransångare 1 ex Spel/sång (Den satt bl.a. och sjöng i 6:ans 

slånbuskage.) 
      Lövsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ad i par Bo, ägg/ungar (Paret matar ungar i Kruthusets 

östra holk. Honan är ringmärkt.) 
      Stare 16 ex Rast (Vid 06:30-tiden kom 6 ex (3 ad + 3 juv) 

inflygande från fastlandet. De fortsatte söderut efter en kort rast i 
Kausan. Detta utgjorde de första sydsträckande ungfåglarna på 
Nidingen i år. Någon timma senare anlände en ny flock på ca 10 
ex.) 

      Gråsiska 1 ex Rast 
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MÅNDAG 9 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 9 juni 2014 
 
VÄDER 
En helt molnfri morgon och förmiddag, vilket höll i sig hela dagen, 
men vid 20:30-tiden drog en del höga slöjmoln in över himlen. God 
sikt. 
02:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,8C, vattenstånd -7 
cm, 1019,6 hPa 
05:00: Medelvind VNV 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,6C, vattenstånd +1 
cm, 1019,1 hPa 
08:00: Medelvind VNV 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,8C, vattenstånd -7 
cm, 1019,9 hPa 
11:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 9 m/s, +18,2C, vattenstånd -19 
cm, 1021,1 hPa 
14:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +18,3C, vattenstånd -18 
cm, 1021,3 hPa  
17:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 8 m/s, +18,5C, vattenstånd -9 
cm, 1021,3 hPa 
20:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 6 m/s, +18,1C, vattenstånd -17 
cm, 1021,1 hPa 
23:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,9C, vattenstånd -25 
cm, 1021,2 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:21 och ner 22:03. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
15 nät 04:00-12:00. 
16 burar på Playan 04:00-22:00. 
7 burar i nätgatan 13B 04:00-22:00 
 
OBSERVATIONER 
SKÄRSNÄPPA 7 ex var kvar på Playan varav 3 kontrollerades.  
SILLGRISSLA 1 ex i sommardräkt flög söderut V om ön 07:41. 
SKOGSDUVA 1 ex passerade över fyrområdet 07:02 och drog direkt 
vidare söderut. Ovanlig på Nidingen sommartid. Senast det begav sig 
var i juni resp. juli 2011. 
TORNSEGLARE 1 ex sträckte mot S 12:30. 
LADUSVALA 1 ex flög runt i fyrområdet vid 13-tiden. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
7 ex av 3 arter. 
Skärpiplärka 5, kärrsångare 1 och rörsångare 1.  



Antalet märkta fåglar denna månad 254 ex och detta år 4 484 ex. 
EGNA KONTROLLER: En gravandhona, som märktes 11/6 2012 
häckande i en holk avsedd för tobisgrissla på Västudden och som åter 
häckade 2013, kontrollerades idag för tredje året i rad ruvande på 5 
ägg i samma holk. I övrigt kan nämnas 3 kontroller av skärsnäppor 
som vi hade märkt under sistlidna maj.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Per Arne har bytt ut vreden till handtag på de två gavelrummen på 
östra sidan av stora förrådet (1 tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom de två personerna på fågelstationen var en båt med 2 gäster 
på besök. 
 
ÖVRIGT 
Den enda personerna på besök idag var Stig Karsegård och Mats 
Johansson. De tog sig hit med Mats båt och vi satt och snackade om 
sådant som har med Nidingen att göra. Mats tog sig även ett bad vid 
Lilla bryggan. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 12 ex Str (En flock på 12 ex simsträckte norrut långt 
utanför Klockfotsrevet vid 19-tiden.) 

      Kanadagås - ex Stationär (En årsunge kvar.) 
      Gravand - ex Bo, ägg/ungar (En hona, som märktes 11/6 2012 

häckande i en tobisgrissleholk och som åter häckade 2013, sågs 
idag för tredje året i rad ruvande på 5 ägg i samma holk. Vidare 1 
par med 5 ungar vid SO-udden och de två kullarna i Kausan var 
idag på 9 + 5 ungar.) 

      Gräsand 7 ex Stationär (1 par + 5 hanar höll till vid Playan.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 7 ex Stationär (Tidigt under morgonen höll 7 ex till 

på Playan vara 3 burfångades. De sistnämnda var redan märkta 
under maj här på Nidingen.) 

      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 
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      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex str S (Den hade sommardräkt och flög söderut V 

om ön 07:41.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Skogsduva 1 ex str S (Den passerade över fyrområdet 07:02 och 

drog direkt vidare söderut. Ovanlig på Nidingen sommartid. 
Senast det begav sig var i juni resp. juli 2011.) 

      Tornseglare 1 ex str S (Den sträckte mot S 12:30.) 
      Ladusvala 1 ex Förbifl. (Den flög runt i fyrområdet vid 13-tiden.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (5 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Taltrast 1 ex Spel/sång (Den sjunger fortfarande i 6:ans 

slånbuskage.) 
      Kärrsångare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Rörsångare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Gransångare 1 ex Spel/sång (Den sjunger i slånbuskagen N om 

fågelstationen.) 
      Kråka 2 ex Stationär (Båda satt på nya fyren vid ett tillfälle.) 
      Stare 2 ad i par Bo, ägg/ungar (Båda matar fortfarande 4 ungar i 

holken på Kruthuset.) 
      Stare 17 ex Rast (En flock på 17 ex med både ad och juv rastade 

en kort stund innan de drog vidare söderut.) 
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TISDAG 10 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 10 juni 2014 
 
VÄDER 
Från gryningen och under förmiddagen endast en del tunna 
cirrusmoln, som solen kunde värma igenom. Eftermiddagen 
huvudsakligen molnfri och rejält varm trots tidvis lätt molnighet. God 
sikt. 
02:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 2 m/s, +15,9C, vattenstånd -24 cm, 
1021,4 hPa 
05:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,6C, vattenstånd -9 cm, 
1021,3 hPa 
08:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,3C, vattenstånd -13 
cm, 1021,3 hPa 
11:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 2 m/s, +21,2C, vattenstånd -20 cm, 
1021,3 hPa 
14:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 2 m/s, ca +22C, vattenstånd -22 
cm, 1020,7 hPa  
17:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 3 m/s, ca +22C, vattenstånd -6 cm, 
1019,2 hPa 
20:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 2 m/s, +20,4C, vattenstånd -7 cm, 
1019,7 hPa 
23:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +19,5C, vattenstånd -14 
cm, 1019,9 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:20 och ner 22:04. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
15 nät 04:00-10:00 och 18 nät 10:00-13:30. 
16 burar på Playan 04:00-22:00 och 15 burar i Kausan 07:00-22:00. 
7 burar i nätgatan 13B 04:00-22:00 
 
OBSERVATIONER 
SMÅLOM 4 ad i sommardräkt sträckte mot S utanför Klockfotsrevet 
07:12. 
SJÖORRE Ett par sträckte österut längs nordstranden 08:14 och en 
flock på ca 70 ex sträckte söderut V om Klockfotsrevet 10:36. 
STÖRRE STRANDPIPARE Ett bo med 1 ägg hittades mellan 
skenorna till slipen vid Stora bryggan. 
SKÄRSNÄPPA Idag sågs inte en enda snäppa. Kan de sista från igår 
ha stuckit norrut nu?  
ROSKARL En hane flög över Hamnudden mot Kausan 06:00 och 
återfanns på sistnämnda ställe under eftermiddagen. 
TRETÅIG MÅS En liten unge hittades levande i gräset S om 
ingången till västra gamla fyren. Det visade sig att av de tre ungarna i 
bo 11 låg en kvar i boet, en hade lagt sig jämte de två äggen hos 
grannen i bo 11,5 och den tredje ungen var den som hade trillat ner. 



Den nedramlade ungen placerades åter i sitt bo.  
OBEST. SILLGRISSLA/TORDMULE 1 ex i flög söderut V om ön 
vid 12-tiden. 
LADUSVALA 1 ex flög runt i fyrområdet och t.o.m. under Lilla 
bryggan under förmiddagen. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
15 ex av 4 arter. 
Skärpiplärka 6, sädesärla 3, härmsångare 1 och stare 5.  
Antalet märkta fåglar denna månad 269 ex och detta år 4 499 ex. 
EGNA KONTROLLER: Inga idag. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Per Arne har fortsatt skötseln av fridlysningsskyltarna. En skylt utbytt 
och ett par stolpar målade (1 tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom de två pensionärerna på fågelstationen besöktes Nidingen av 
3 båtar med sammanlagt 7 personer under dagen. 
 
ÖVRIGT 
Vi har idag utfört två räddningsaktioner av fåglar som kommit fel i 
tillvaron. För det första återförde undertecknad en nedramlad tretåig 
måsunge enligt OBSERVATIONER ovan. Dessutom fick Per Arne 
efter diverse trixande ut en sädesärla som trillat ner i ett av stuprören 
på sydvästra gaveln av det stora gula huset. På eftermiddagen hade vi 
några timmar med tumlarväder, alltså spegelblankt hav runt Nidingen. 
Ett ordentligt eftersök med tubkikare från jordkällarens tak gav tyvärr 
inga tumlare, men en flock på drygt 100 kanadagäss sågs simmande S 
om Malön.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 6 ex Ringm 
      Sädesärla 3 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 
      Stare 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 46 ex Stationär (Tre flockar på sammanlagt 36 ad 
simmade S om ön. Dessutom sågs 10 ad på SO-udden.) 

      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga (1 hane och 2 honor fördelar 
ungarna i Kausan på olika sätt under dagen. Hanen och den ena 
honan passade idag alla 15 ungarna. Dessutom har 1 par 5 ungar 
vid SO-udden.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 70 ex str S (Ca 70 ex sträckte söderut utanför 

Klockfotsrevet 10:36.) 
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      Sjöorre 2 ex i par str O (Ett par flög österut längs nordstranden 
08:14.) 

      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 4 ad str S (De passerade V om Klockfotsrevet 07:12.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Ett nytt bo med 1 ägg 

hittades mellan skenorna till slipen vid Stora bryggan.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 2K+ hane Stationär (Den flög över Hamnudden mot 

Kausan 06:00 och återfanns på sistnämnda ställe under 
eftermiddagen.) 

      Skrattmås 10 ad i par Ruvande (5 par häckar V om Västra 
rännan och åtminstone 4 ruvande fåglar kunde ses från västra 
gamla fyren.) 

      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (En liten unge hittades levande i 

gräset S om ingången till västra gamla fyren. Den hade ramlat ner 
från bo 11 dit den återbördades.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 20 ex i par Ruvande (Minst 20 ex varav 5 sågs 

ruvande strax V om Västra rännan. De sågs bra från västra gamla 
fyren.) 

      Ob. sillgrissla/tordmule 1 ex str S (Den flög söderut V om ön vid 
12-tiden.) 

      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 5 ex Förbifl. (Minst 5 ex besökte ön till och från 

under förmiddagen. Svårt att veta om det är samma eller olika ex 
vid olika tillfällen) 

      Ladusvala 1 ex Förbifl. (Den flög runt i fyrområdet och t.o.m. 
under Lilla bryggan under förmiddagen.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (6 ex varav 2 adulta honor och 4 

årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (En adult hona med ruvfläck 

färgringmärktes.) 
      Svart rödstjärt 1 honfärgad Rast (Troligen en årsunge, höll till i 

fyrområdet från 10:00 och resten av dagen.) 
      Taltrast 1 ex Spel/sång (Kvar sedan tidigare.) 
      Kärrsångare 1 ex Rast (Den sjöng i buskagen runt 

Fotogenboden.) 
      Härmsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Spel/sång (Kvar sedan tidigare.) 
      Kråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ad i par Bo, ägg/ungar (Ungarna matas fortfarande i 

holken på Kruthuset.) 
      Stare 75 ex Rast (Ca 75 ex varav 5 årsungar ringmärktes.) 
      Bofink 1 hona Rast (Den sågs bl.a. i Strandoxeln under 

morgonen.) 
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ONSDAG 11 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 11 juni 2014 
 
VÄDER 
Växlande molnighet från gryningen och fram till 09-tiden då det slog 
om till helmulet. Några lätta regnstänk vid 10-tiden. Till att börja med 
var sikten god men efter 11:00 såg vi inte längre in till fastlandet. 
Under eftermiddagen åter växlande molnighet och något bättre sikt. 
02:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +18,7C, vattenstånd -15 
cm, 1020,6 hPa 
05:00: Medelvind SSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +17,8C, vattenstånd -2 
cm, 1020,6 hPa 
08:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 10 m/s, +17,8C, vattenstånd -4 
cm, 1020,9 hPa 
11:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 5 m/s, +18,2C, vattenstånd -13 
cm, 1021,5 hPa 
14:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 5 m/s, +17,9C, vattenstånd -13 cm, 
1024,1 hPa  
17:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,2C, vattenstånd -4cm, 
1021,8 hPa 
20:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,8C, vattenstånd -1 
cm, 1021,0 hPa 
23:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 10 m/s, +17,0C, vattenstånd -6 cm, 
1021,2 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:20 och ner 22:05. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
18 nät 04:00-09:30.  
15 burar i Kausan 07:00-22:00. 
7 burar i nätgatan 13B 04:00-22:00. 
Vi påbörjade ringmärkningen av öns tobisgrissleungar. 
 
OBSERVATIONER 
BLÄSAND 4 ex varav 2 3K+ hanar, troligen rörde det sig om 2 par. 
De sträckte tillsammans mot SV utanför nordstranden 07:45. 
STÖRRE STRANDPIPARE Boet som hittades igår mellan skenorna 
på slipen innehöll fortfarande 1 ägg under förmiddagen, men senare 
under eftermiddagen hade ett ägg till lagts.  
ROSKARL 1 adult hane stod på en sten längst ut på Västudden. 
LADUSVALA 1 ex flög över Stora bryggan vid 10-tiden. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 



40 ex av 5 arter. 
Strandskata 1, tobisgrissla 34, skärpiplärka 1, sädesärla 1 och stare 3. 
Antalet märkta fåglar denna månad 309 ex och detta år 4 539 ex. 
EGNA KONTROLLER: Vid ringmärkningen av tobisgrissleungar 
hittades en adult fågel i bo 476 tillsammans med en nykläckt unge 
och denna förälder märktes på Nidingen som bounge 26/6 2005. En 
kontrollerad hane av skärpiplärka hade märkts på ön som nyss flygg 
unge 17/6 2012. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom de två pensionärerna på fågelstationen besöktes ön en stor 
del av dagen av 2 personer som kom i en snipa och under 
eftermiddagen anlände 2 litauiska byggnadsarbetare med Ante från 
Bua. En ribbåt med 4 besökare kom under kvällen. Alltså totalt 11 
personer idag.  
 
ÖVRIGT 
Idag anlände två litauiska byggnadsarbetare som fått jobbet att måla 
hus och byta fönster. De skall vara här en första vända fram till 19/6 
och därefter återkommer de i juli. Ribbåten som angjorde Lilla 
bryggan kördes av Calle Sjöberg från Bua och med sig hade han sin 
son och två bekanta från Portugal. 
Ringmärkningen av tobisgrissleungar påbörjades idag på Västudden. I 
19 bon märktes 34 ungar, alltså i genomsnitt 1,79 ungar per bo. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 1 ex Ringm 
      Tobisgrissla 34 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Stare 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 7 ex Stationär (De låg i Kausan i gryningen. När vi störde 
dem sam de ut mot Klockfotsrevet.) 

      Kanadagås - ex Pulli/nyligen flygga (Den enda ungen på ön var 
tillsammans med sina föräldrar vid nordstranden N om 
Kruthuset.) 

      Gravand 10 ad Pulli/nyligen flygga (Ca 10 ad. 15 ungar 
tillsammans i Kausan och 5 ungar på SO-udden.) 

      Bläsand 4 ex str SV (Två av fåglarna var 3K+ hanar, troligen 
rörde det sig om 2 par. De sträckte tillsammans mot SV utanför 
nordstranden 07:45.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär (En liten unge ringmärktes i Kausan 

och dess föräldrar var en med enbart metallring och en med 
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färgringarna svart över orange.) 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Boet mellan skenorna på 

slipen hade fortfarande 1 ägg under förmiddagen men på 
eftermiddagen hade ett andra ägg lagts i boet.) 

      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ad hane Stationär (Den sågs vid 08-tiden längst ut på 

Västudden.) 
      Skrattmås - ex Ruvande 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär (Ute på SV-pynten av Västudden nära 

tobisholkarna 1 och 2 hittades 1 bo med 2 ägg.) 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Ruvande 
      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar (Ringmärkningen av boungar 

påbörjades idag på Västudden. I 19 bon märktes 34 ungar, alltså i 
genonsnitt 1,79 ungar per bo.) 

      Ladusvala 1 ex Förbifl. (Den sågs flygande över Stora bryggan 
vid 10-tiden.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (En 2K hona, som åter igen hade förirrat 

sig ner i ett stuprör på SV-sidan av det stora gula huset, 
infångades och färgringmärktes. Hon vägde bara 14,6 gram.) 

      Taltrast 1 ex Spel/sång (Den sjunger fortfarande i stora 
slånbuskaget NV om Fotogenboden.) 

      Gransångare 1 ex Spel/sång (Den sjunger fortfarande i 
slånbuskaget NO om Fotogenboden.) 

      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex Bo, ägg/ungar (4 ungar kvar i holken på Kruthuset.) 
      Stare 300 ex Rast (Minst 300 ex rastande/sträckande S. 3 ex 

ringmärktes varav 1 3K+ hane och 2 årsunga honor.) 
      Gråsiska 1 ex Rast 
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TORSDAG 12 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 12 juni 2014 
 
VÄDER 
Frisk västlig-nordvästlig vind, växlande molnighet och måttlig sikt 
karaktäriserade morgonen. Vid 09-tiden klarnade det upp och solen 
lyste fram till kvällen från en molnfri himmel. Under kvällen blev det 
åter nästa helmulet. Ganska god sikt under dagen. 
02:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,7C, vattenstånd -3 cm, 
1021,4 hPa 
05:00: Medelvind VNV 13 m/s, byvind 16 m/s, +15,5C, vattenstånd 
+5 cm, 1020,5 hPa 
08:00: Medelvind VNV 13 m/s, byvind 16 m/s, +16,3C, vattenstånd 
+5 cm, 1020,6 hPa 
11:00: Medelvind VNV 12 m/s, byvind 15 m/s, +17,6C, vattenstånd -
6 cm, 1020,9 hPa 
14:00: Medelvind VNV 12 m/s, byvind 14 m/s, +18,2C, vattenstånd -
10 cm, 1021,0 hPa  
17:00: Medelvind VNV 13 m/s, byvind 15 m/s, +18,3C, vattenstånd -
9 cm, 1020,1 hPa 
20:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 17 m/s, +16,5C, vattenstånd -1 
cm, 1018,7 hPa 
23:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 16 m/s, +15,8C, vattenstånd -5 
cm, 1017,0 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:19 och ner 22:06. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
Ingen nätfångst idag pga. hård vind. 
7 burar i nätgatan 13B 04:00-07:00. 
Fortsatt ringmärkning av öns tobisgrissleungar. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE Ca 20 ex sträckande mot S 07:45. 
SKRATTMÅS En boräkning i kolonin V om Västra rännan gav 5 bon 
med ägg.  
KENTSK TÄRNA En boräkning i kolonin V om Västra rännan gav 5 
bon varav 3 med 2 ägg och 2 med 1 ägg vardera. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
43 ex av 1 art. 
Tobisgrissla 43 (42 pulli och 1 adult). 
Antalet märkta fåglar denna månad 352 ex och detta år 4 582 ex. 



EGNA KONTROLLER: Vid ringmärkning av tobisgrissleungar 
kontrollerade vi även 4 adulta fåglar vilka ursprungligen ringmärkts 
som boungar på Nidingen och som nu var 24, 21, 12 resp. 10 år 
gamla.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
2 byggnadsarbetare och 2 personer på fågelstationen.  
 
ÖVRIGT 
Ett problem med vattenförsörjningen har uppstått, där produceringen 
av dricksvatten från havsvattnet delvis har strejkat. Vi får eventuellt 
koppla om till vattnet i regnvattenscisternen utanför fågelstationen de 
närmaste dagarna. Stefan är underrättad och mer om detta under 
morgondagen. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tobisgrissla 43 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 10 ex Stationär (En flock på 10 ex simmade utanför 
Kausan och gick iland på Klockfotsrevet under morgonen.) 

      Kanadagås - ex Pulli/nyligen flygga 
      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga (Minst 12 pulli sågs i Kausan.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 20 ex str S (Ca 20 ex i en flock passerade långt västerut 

07:45.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Ännu vid 19-tiden var 

det fortfarande bara 2 ägg i boet mellan skenorna på slipen.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Bo, ägg/ungar (Vid besök i kolonin V om Västra 

rännan konstaterades 5 bon med ägg.) 
      Fiskmås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silltrut - ex Bo, ägg/ungar 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Bo, ägg/ungar (1 par med 2 ägg ute på Västudden 

nära tobisholkarna nr 1 och nr 2 samt minst 2 bon med vardera 2 
ägg nära Västra rännan.) 

      Fisktärna - ex Bo, ägg/ungar (Minst 1 par i skrattmåskolonin, där 
en mycket orädd fågel ruvade på 3 ägg.) 

      Kentsk tärna - ex Bo, ägg/ungar (Vid besök i kolonin V om Västra 
rännan konstaterades 5 bon med ägg (3 bon med 2-äggskullar och 
2 bon med 1-äggskullar).) 

      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar (Fortsatt ringmärkning av ungar 
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gav 42 ex i 24 bon, vilket ger 1,75 ungar per bo. Dessutom 
nymärktes en och kontrollerades 4 ad i var sitt bo. De adulta 
kontrollerna märktes ursprungligen som boungar och de var nu 
24, 21, 12 resp. 10 år gamla.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Taltrast 1 ex Spel/sång (Den hördes även idag sjungande i 

slånbuskagen vid Fotogenboden.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Bo, ägg/ungar (De matar fortfarande ungar i en 

holk på Kruthuset.) 
      Stare 100 ex Rast (Minst 100 rastande/sträckande.) 
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FREDAG 13 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Per Arne Lindgren, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 13 juni 2014 
 
VÄDER 
Fortsatt frisk nordvästlig vind och från gryningen huvudsakligen 
molnfritt. Framåt eftermiddagen växlande molnighet och en del 
regnbyar över fastlandet. Ganska god sikt under dagen. 
02:00: Medelvind VNV 13 m/s, byvind 15 m/s, +15,4C, vattenstånd -
11 cm, 1015,2 hPa 
05:00: Medelvind VNV 13 m/s, byvind 15 m/s, +14,8C, vattenstånd -
11 cm, 1013,7 hPa 
08:00: Medelvind VNV 10 m/s, byvind 13 m/s, +15,7C, vattenstånd -
4 cm, 1012,7 hPa 
11:00: Medelvind NV 11 m/s, byvind 13 m/s, +16,8C, vattenstånd -10 
cm, 1012,4 hPa 
14:00: Medelvind NNV 15 m/s, byvind 19 m/s, +16,7C, vattenstånd -
19 cm, 1012,1 hPa  
17:00: Medelvind NV 11 m/s, byvind 15 m/s, +15,8C, vattenstånd -18 
cm, 1012,5 hPa 
20:00: Medelvind NNO 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,0C, vattenstånd -8 
cm, 1012,8 hPa 
23:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,3C, vattenstånd -13 cm, 
1014,6 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:19 och ner 22:07. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger. 
 
VERKSAMHET 
Ingen nätfångst idag pga. hård vind. 
Fortsatt ringmärkning av öns tobisgrissleungar och inventering av 
tärn- och skrattmåskolonin V om Västra rännan. 
 
OBSERVATIONER 
STÖRRE STRANDPIPARE Vid 05:30-tiden vakade hanen Lb/Lb 
över de nu 3 lagda äggen mellan skenorna på båtslipen.  
SKÄRSNÄPPA 2 sedan tidigare färgringmärkta snäppor sågs i 
Kausan vid 06-tiden. 
SKRATTMÅS En boräkning i kolonin V om Västra rännan gav 6 bon 
med ägg.  
KENTSK TÄRNA I kolonin V om Västra rännan konstaterades idag 
3 bon med vardera 2 ägg och 3 bon med vardera 1 ägg. 
FISKTÄRNA De enda fisktärnorna som häckar på ön i år verkar vara 
de 3 par med vardera 3 ägg i kolonin V om Västra rännan. 
SILVERTÄRNA Förutom de tidigare konstaterade 4 paren O om 
Kruthuset sågs idag ett par längst ut i SV på Västudden och 5 par i 
kolonin V om Västra rännan, alltså totalt 10 häckande par.  
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 



rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
34 ex av 1 art. 
Tobisgrissla 34 (32 pulli och 2 adult). 
Antalet märkta fåglar denna månad 386 ex och detta år 4 616 ex. 
EGNA KONTROLLER: Vid ringmärkning av tobisgrissleungar 
kontrollerade vi även en adult fågel, vilken ursprungligen hade märkts 
som bounge på Nidingen för 12 år sedan. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
2 byggnadsarbetare och 2 personer på fågelstationen. 
 
ÖVRIGT 
Som jag skrev igår hade vi problem med vattenförsörjningen. 
Anledningen var att högtryckstvättningen av lilla gula husets väggar 
inför målningen av desamma tillfälligt hade tömt 
grundvattensbrunnen så att det kommit luft i systemet. Men med hjälp 
av rörmokare Per Bengtsson per telefon lyckades vi avlufta pumpen 
och koppla om till vattnet i regnvattenscisternen utanför 
fågelstationen. Det hade även uppstått fel på anläggningen som gör 
saltvatten till drickbart vatten pga. gårdagens blåsväder. Men efter 
några manuella omstarter av den anläggningen fick vi den åter att 
fungera. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tobisgrissla 34 ex Ringm 
 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 8 ex Stationär (De stod ute på Klockfotsrevet under 
kvällen.) 

      Kanadagås - ex Pulli/nyligen flygga (Idag sågs paret med 1 unge 
i Kausan. Desutom minst ett 10-tal ex.) 

      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga (Den sammanslagna kullen i 
Kausan bestod idag av 14 ungar.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Bo, ägg/ungar (Ett bo med 3 ägg hittades på en 

stenmal i västra delen av Svacken.) 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Vid kontroll av boet 

mellan skenorna på båtslipen 05:30 så vakade hanen Lb/Lb nu 
över 3 ägg, alltså ett nytt ägg sedan igår. Vid 20-tiden låg 
fortfarande 3 ägg i boet.) 

      Skärsnäppa 2 ex Stationär (Efter ett par dagar utan observationer 
återfanns idag 2 färgringmärkta fåglar i Kausan vid 06-tiden.) 

      Rödbena - ex Stationär 
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      Skrattmås 12 ex i par Bo, ägg/ungar (En boräkning i kolonin V 
om Västra rännan gav idag 6 bon med ägg.) 

      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna 20 ex Bo, ägg/ungar (Minst 20 ex. Förutom de 

tidigare konstaterade 4 paren O om Kruthuset sågs idag ett par 
längst ut i SV på Västudden och 5 par i kolonin V om Västra 
rännan, alltså totalt 10 häckande par.) 

      Fisktärna 6 ex i par Bo, ägg/ungar (De enda fisktärnorna som 
häckar på ön i år verkar vara de 3 par med vardera 3 ägg i 
kolonin V om Västra rännan.) 

      Kentsk tärna - ex Bo, ägg/ungar (I kolonin V om Västra rännan 
konstaterades idag 3 bon med vardera 2 ägg och 3 bon med 
vardera 1 ägg.) 

      Tobisgrissla - ex Bo, ägg/ungar (2 ad + 32 pulli ringmärktes i 
samband med bogenomgång.Ungarna fördelade sig på 22 bon, 
vilket blir 1,45 ungar per bo, vilket var 0,3 ungar mindre än 
föregående två dagar.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 2 ex i par Bo, ägg/ungar (De matar fortfarande sina ungar i 

holken på Kruthuset.) 
      Stare 50 ex Rast (Minst 50 sträckande/rastande.) 
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LÖRDAG 14 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lotta Berg, Sara Skidell, Per Arne Lindgren, Jan 
Skidell, Uno Unger, Hanna Berg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 14 juni 2014 
 
VÄDER 
Vid gryningen i stort sett molnfritt över havet men en molnbank låg 
över fastlandet i SO. Senare under dagenväxlande molnighet med 
mestadels mindre Cumulusmoln. God sikt under dagen. 
02:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,8C, vattenstånd -17 cm, 
1015,9 hPa 
05:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 7 m/s, +12,3C, vattenstånd -15 cm, 
1017,2 hPa 
08:00: Medelvind NNO 6 m/s, byvind 8 m/s, +13,8C, vattenstånd -5 
cm, 1018,3 hPa 
11:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,3C, vattenstånd -9 
cm, 1018,7 hPa 
14:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 9 m/s, +16,0C, vattenstånd -17 cm, 
1019,0 hPa  
17:00: Medelvind NV 11 m/s, byvind 14 m/s, +15,7C, vattenstånd -16 
cm, 1019,5 hPa 
20:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,7C, vattenstånd -12 
cm, 1019,1 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:07. 
 
PERSONAL 
Per Arne Lindgren och Uno Unger avlöstes av Lotta Berg, Hanna 
Berg, Jan Skidell, Lotta Stigborn och Sara Skidell vid middagstid. 
Lasse Hellberg skötte personalbytet med vår båt. 
 
VERKSAMHET 
15 nät 04:00-12:30. 
 
OBSERVATIONER 
GLUTTSNÄPPA 1 ex kom inflygande till ön och landade på 
Västudden 11:43. 
TORNSEGLARE 4 ex i en flock flög förbi fyrområdet under 
morgonen, och ett exemplar sågs under eftermiddagen. 
LADUSVALA 1 ex flög omkring i fyrområdet under förmiddagen. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
30 ex av 3 arter. 
Tobisgrissla 18 (pulli), skärpiplärka 1, stare 11. 
Antalet märkta fåglar denna månad 416 ex och detta år 4 646 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE 



Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
2 byggnadsarbetare och 8 personer anknutna till 
fågelstationsverksamheten. Under dagen kom även Stefan ut med en 
grupp på 12 personer från Marks fågelklubb, vilka guidades av Uno 
Unger.  
 
ÖVRIGT 
Ett nytt gäng anlände till Nidingen vid lunchtid, och efter noggrann 
överlämning kunde Lasse Hellberg sedan köra iland Uno och Per 
Arne, samtidigt som Stefans grupp lämnade ön. På eftermiddagen 
ringmärktes en del tobisgrissleungar i de västra holkarna. 
 
VID DATORN 
Uno Unger och Lotta Berg 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tobisgrissla 18 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Stare 11 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 8 ex Stationär 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Boet mellan skenorna på 

slipen innehöll 3 ägg fortfarande vid 11-tiden.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast (Den kom insträckande till ön 11:43 och 

slog till längst ut på Västudden.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (Totalt 18 ungar i holk ringmärktes.) 
      Tornseglare 4 ex Förbifl. (En flock på 4 ex for förbi under 

morgonen, och ett ex på eftermiddagen.) 
      Ladusvala 1 ex Förbifl. (1 ex flög omkring i fyrområdet under 

förmiddagen.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Taltrast 1 ex Stationär (Den sjunger sedan tidigare i stora 

slånbuskaget NV om Fotogenboden.) 
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      Gransångare 1 ex Stationär (Den sjunger sedan tidigare i 
buskarna N om fågelstationen.) 

      Stare 2 ex Bo, ägg/ungar (Föräldrarna matar fortfarande ungar i 
den östra holken på Kruthuset.) 

      Stare 100 ex Rast (Ca 100 sträckande/rastande varav 11 
ringmärktes.) 
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SÖNDAG 15 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lotta Berg, Sara Skidell, Jan Skidell, Hanna Berg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 15 juni 2014 
 
VÄDER 
Vid gryningen molnfritt och stilla. Framåt lunchtid en del slöjmoln 
över ön och stackmoln in över land. Mycket god sikt under dagen. 
02:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +13,1C, vattenstånd -27 
cm, 1020,7 hPa 
05:00: Medelvind NNV 1 m/s, byvind 2 m/s, +11,8C, vattenstånd -22 
cm, 1020,5 hPa 
08:00: Medelvind SO 1 m/s, byvind 1 m/s, +14,1C, vattenstånd -16 
cm, 1021,2 hPa 
11:00: Medelvind VNV 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,5C, vattenstånd -18 
cm, 1021,2 hPa 
14:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 7 m/s, +18,2C, vattenstånd -24 
cm, 1021,0 hPa  
17:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,5C, vattenstånd -21 
cm, 1019,8 hPa 
20:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 5 m/s, +15,7C, vattenstånd -14 
cm, 1019,0 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:08. 
 
PERSONAL 
Lotta Berg, Hanna Berg, Jan Skidell, Lotta Stigborn och Sara Skidell.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 04:00-13:00. 
37 burar 04:30-16:00, fördelade på Kausan och Playan. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE en flock om 48 fåglar sträckte förbi på morgonen. 
TALTRAST sitter fortfarande och sjunger vid Fotogenboden. 
GRANSÅNGARE som sjunger ivrigt under förmiddagarna i 
buskagen nära vårt trädgårdsbord. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
43 ex av 4 arter. 
Tobisgrissla 24 (pulli), törnsångare 1, skärpiplärka 6, stare 12.  
Antalet märkta fåglar denna månad 459 ex och detta år 4 689 ex. 
EGNA KONTROLLER: 10 egna kontroller av skärpiplärka, därtill 3 
starar och en sädesärla. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget.  
 



BESÖKARE 
2 byggnadsarbetare och 5 personer anknutna till 
fågelstationsverksamheten.  
Totalt 4 båtar sammanlagt 10 besökare i det vackra vädret. En grupp 
om 4 personer firade en av deltagarnas jämna födelsedag och fick en 
20 minuters guidning om verksamheten vid fågelstationen samt 
visning av ringmärkning, och gick även upp i fyren. 
 
ÖVRIGT 
Arbetet med att renovera husen på Nidingen fortsätter, vilket givetvis 
är synnerligen positivt. Ibland kan det dock ställa till bekymmer. Idag 
hade t.ex. turen kommit till den byggnad där stationspersonalen bor, 
och på vars gavlar det sitter brädor med ett antal hussvaleholkar. 
Byggnadsställningar har monterats upp för tvätt av fasaden (som väl 
senare ska målas), och då är givetvis holkarna i vägen när man ska 
tvätta. Vad göra? Det bästa hade givetvis varit att skjuta på arbetet till 
efter häckningssäsongen, men det alternativet gavs icke. Den 
kompromiss vi lyckades få till var att holkbrädorna snabbt flyttas från 
väggen till vindskivorna när den översta delen av väggen ska tvättas, 
och sedan lika snabbt flyttas tillbaka till väggen när vindskivorna ska 
tvättas och skrapas rena från påväxt av lav mm. Om detta kommer att 
fungera ur hussvalornas perspektiv är dock i skrivande stund oklart vi 
får hoppas på det bästa. 
 
VID DATORN 
Lotta Berg 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tobisgrissla 24 ex Ringm 
      Skärpiplärka 6 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Stare 12 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 13 ex Stationär 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 48 ex Str (En flock om 48 fåglar sträckte förbi under 

morgontimmarna.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Boet mellan skenorna på 

slipen innehöll idag fortfarande bara 3 ägg.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245447&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245445&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245448&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245446&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245416&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245417&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245418&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245419&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245421&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245420&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245422&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245423&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245424&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245425&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245426&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245427&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245428&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245429&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245430&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245431&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245432&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245435&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33245434&mode=obsbok','ObsAndra');


      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (Totalt 24 ungar i holk ringmärktes.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En adult fågel kontrollerades och 

försågs med färgringar. 6 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Taltrast 1 ex Stationär (Den sjunger sedan tidigare i stora 

slånbuskaget NV om Fotogenboden.) 
      Törnsångare 1 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Stationär (Den sjunger sedan tidigare i 

buskarna N om fågelstationen.) 
      Stare 1 ex Stationär (Unagrna i holken på Kruthuset är nu flygga. 

En av dem fångades idag i nät.) 
      Stare 60 ex Rast (Ca 60 sträckande/rastande varav 12 

ringmärktes.) 
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MÅNDAG 16 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lotta Berg, Sara Skidell, Jan Skidell, Hanna Berg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 16 juni 2014 
 
VÄDER 
Vid gryningen en molnbank över land och tunna slöjor ut över havet, 
under förmiddagen mulnade det men framåt lunch avtog vinden och 
eftermiddagen blev solig och varm. Mycket god sikt under dagen. 
02:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,2C, vattenstånd -16 cm, 
1017,9 hPa 
05:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,0C, vattenstånd -13 
cm, 1016,5 hPa 
08:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +14,1C, vattenstånd -13 
cm, 1015,9 hPa 
11:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,3C, vattenstånd -11 cm, 
1016,5 hPa 
14:00: Medelvind NV 24 m/s, byvind 4 m/s, +17,0C, vattenstånd -16 
cm, 1016,6 hPa  
17:00: Medelvind VNV 4 m/s, byvind 8 m/s, +17,7C, vattenstånd -16 
cm, 1016,8 hPa 
20:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 12 m/s, +17,5C, vattenstånd -17 
cm, 1017,7 hPa 
Väderdata från SMHI. Dock upphörde dessa att levereras till SMHI:s 
webbplats under ett antal timmar på eftermiddagen (i likhet med data 
från samtliga övriga kustobservationsstationer i Sverige), varför 
värdena för kl 17 istället är hämtade från Gottskär hotells 
väderstation. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:09. 
 
PERSONAL 
Lotta Berg, Hanna Berg, Jan Skidell, Lotta Stigborn och Sara Skidell.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 04:00-13:00. 
37 burar 04:30-16:00, fördelade på Kausan och Playan. 
 
OBSERVATIONER 
GRÅHÄGER en individ på väg ut mot Nidingen attackerades av 
trutar och vände in mot land igen. 
SJÖORRE en flock om 14 fåglar sträckte söderut på morgonen. 
VATTENRALL hördes tidigt på morgonen grymta försiktigt bakom 
Fotogenboden. 
RÖRSÅNGARE hördes sjunga på morgonen, infångades senare och 
blev vederbörligen ringmärkt. 
SILLGRISSLA ett exemplar sträckande söderut under förmiddagen. 
LADUSVALA ett ex födosökte över ön under morgonen. 
KÄRRSNÄPPA ett ex rastade på Playans östra del under 
eftermiddagen. 
GRAVAND Det par som häckat i tobisgrissleholk nr 16 har idag 
kläckt fram fem ungar. 
 



Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
33 ex av 5 arter. 
Fiskmås 1 (adult), tobisgrissla 25 (pulli), skärpiplärka 4, rörsångare 1, 
stare 2.  
Antalet märkta fåglar denna månad 492 ex och detta år 4 722 ex. 
EGNA KONTROLLER: 5 egna kontroller av skärpiplärka, därtill 1 
hussvala, 3 sädesärlor och 1 stare. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 1 timma. 
 
BESÖKARE 
2 byggnadsarbetare och 5 personer anknutna till 
fågelstationsverksamheten.  
3 personer utsända av SMHI besökte ön under ett par timmar på 
förmiddagen för att byta ut molnsensorn på väderstationen. 
 
ÖVRIGT 
SMHI har som bekant en väderstation på Nidingen, vilken även 
omfattar en molnsensor. Över denna sitter någon sorts avskärmare för 
att inte måsarna ska förorena på den, vilket skulle göra den 
oanvändbar. I år häckar dock skärpiplärkor i just det aktuella 
buskaget och de använder tydligen gärna sensorn som sittplats, 
eftersom de är så små att de likväl kommer in under måsavskärmaren. 
Följaktligen har molnsensorn nu blivit så nedsmutsad att den behövde 
bytas, för att även SMHI ska kunna registrera molnförekomsten över 
ön (även om de i dagsläget givetvis skulle kunna ringa stationschefen 
och fråga hur himlen ser ut så skulle ett sådant förfarande bli en 
smula tidsödande). Nu ska tekniken vara i funktion igen. 
 
VID DATORN 
Lotta Berg 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Fiskmås 1 ex Ringm 
      Tobisgrissla 25 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga (Gravanden som ruvat i 

tobisgrissleholk nr 16 har idag kläckt fram 5 ungar.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 14 ex Str (En flock om 14 fåglar sträckte förbi under 

morgontimmarna.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex Förbifl. (Kom inifrån land, mobbades av trutar när 
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den kom in mot Nidingen och vände då tillbaka.) 
      Vattenrall 1 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Boet mellan skenorna på 

slipen innehöll idag fortfarande bara 3 ägg.) 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär (1 ex flög in i nätet vid Fotogenboden och 

ringmärktes.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär (Totalt 24 ungar i holk och en unge 

under en gammal lastpall ringmärktes.) 
      Ladusvala 1 ex Födosökande 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En adult fågel kontrollerades och 

försågs med färgringar. 5 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rörsångare 1 ex Rast (Sjöng ivrigt under morgonen. Fångades 

och ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Stationär (Den sjunger sedan tidigare i 

buskarna N om fågelstationen.) 
      Stare 30 ex Rast (Ca 30 sträckande/rastande varav 2 

ringmärktes.) 
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TISDAG 17 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lotta Berg, Sara Skidell, Jan Skidell, Hanna Berg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 17 juni 2014 
 
VÄDER 
Vid gryningen molnigt över land och tunna slöjor ut över havet, under 
förmiddagen avtog vinden något och lätta, höga moln bildades. God 
sikt under dagen. 
02:00: Medelvind NNO 5 m/s, byvind 5 m/s, +15,0C, vattenstånd -12 
cm, 1020,6 hPa 
05:00: Medelvind NNO 5 m/s, byvind 8 m/s, +13,6C, vattenstånd -20 
cm, 1021,2 hPa 
08:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,1C, vattenstånd -17 
cm, 1021,5 hPa 
11:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,0C, vattenstånd -4 
cm, 1021,5 hPa 
14:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +17,0C, vattenstånd -11 
cm, 1020,7 hPa  
17:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,0C, vattenstånd -21 
cm, 1019,2 hPa 
20:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 4 m/s, +17,0C, vattenstånd -16 cm, 
1017,8 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:09. 
 
PERSONAL 
Lotta Berg, Hanna Berg, Jan Skidell, Lotta Stigborn och Sara Skidell.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 04:00-13:00. 
37 burar 04:30-16:00, fördelade på Kausan och Playan. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE en flock om 16 fåglar och en om 34 fåglar sträckande 
söderut på morgonen. 
TOPPSKARV tre exemplar på Klockfotsrevet vid lunchtid. 
TOFSVIPA ett ex rastade på Playan i gryningen. 
STORSPOV en individ kom flygande längs norrsidan, rundade 
Västudden, rastade kort på Hamnudden och drog sedan åter in mot 
land. 
LADUSVALA ett ex försökte över ön under dagen. 
JÄRNSPARV ett exemplar rastade på ön, lite udda så här års. Se 
nedan under övrigt. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
28 ex av 5 arter. 
Tobisgrissla 10 (pulli), järnsparv 1, skärpiplärka 7, lövsångare 1, stare 



9.  
Antalet märkta fåglar denna månad 520 ex och detta år 4 750 ex. 
EGNA KONTROLLER: 2 egna kontroller av skärpiplärka, därtill 1 
sädesärla. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 0,5 timma. 
 
BESÖKARE 
2 byggnadsarbetare och 5 personer anknutna till 
fågelstationsverksamheten. Därtill tre personer som bytte glasrutor i 
gamla fyrarna, och Gunnar som kom ut för att kupa potatisen, samt 
framåt sena eftermiddagen Stefan med 18 gäster som ska stanna över 
natten. Totalt alltså 30 personer på ön. 
 
ÖVRIGT 
Tre män kom ut med båt för att byta ut några trasiga glasrutor i 
lanterninerna i de gamla fyrarna, vilket tog några timmar. 
Byggnadsarbetarna som renoverar fastigheterna här ute visade sig 
vara mer förstående för våra argument om hussvaleholkarna än vi 
vågat hoppas, och resultatet blev att holkarna i slutänden faktiskt inte 
behövde flyttas, utan det gick bra att rengöra och måla väggen bakom 
holkarna ändå. Viss störning är naturligtvis likväl ofrånkomlig i och 
med byggnadsställningar och måleri nära holkarna, men vi hoppas att 
hussvalorna klarar av detta. 
Vi fångade och ringmärkte en järnsparv idag ett synnerligen udda 
fynd för årstiden. Detta är, om vi tolkar Svalan rätt, blott det tredje 
junifyndet av järnsparv på Nidingen någonsin. Båda de tidigare 
fynden härrör sig från juni 2010. 
 
VID DATORN 
Lotta Berg 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tobisgrissla 10 ex Ringm 
      Skärpiplärka 7 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Stare 9 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 50 ex Str (En flock om 16 fåglar och en flock om 34 

fåglar.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 ex Rast (Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Boet mellan skenorna på 

slipen innehåller fortfarande bara 3 ägg, men det verkar som om 
de har börjat ruva.) 

      Tofsvipa 1 ex Rast 
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      Storspov 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (Totalt 10 ungar i holk ringmärktes.) 
      Ladusvala 1 ex Födosökande 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (7 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Järnsparv 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Stationär (Den sjunger sedan tidigare i 

buskarna N om fågelstationen.) 
      Lövsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Stare 30 ex Rast (Ca 40 sträckande/rastande varav 9 

ringmärktes.) 
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ONSDAG 18 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lotta Berg, Sara Skidell, Jan Skidell, Hanna Berg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 18 juni 2014 
 
VÄDER 
Vid gryningen klart väder med endast tunna slöjmoln. Under 
förmiddagen kortvarigt mulnande, för att sedan åter bli strålande sol 
medan molnen låg tätare in över land under eftermiddagen. God sikt 
under dagen. 
02:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 6 m/s, +15,7C, vattenstånd -20 
cm, 1017,3 hPa 
05:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 4 m/s, +15,4C, vattenstånd -26 
cm, 1016,6 hPa 
08:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,0C, vattenstånd -19 
cm, 1016,3 hPa 
11:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,9C, vattenstånd -11 
cm, ingen uppgift 
14:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,5C, vattenstånd -16 
cm, ingen uppgift 
17:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +18,7C, vattenstånd -20 
cm, ingen uppgift 
20:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 5 m/s, +18,9C, vattenstånd -15 cm, 
ingen uppgift 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:09. 
 
PERSONAL 
Lotta Berg, Hanna Berg, Jan Skidell, Lotta Stigborn och Sara Skidell.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 04:00-13:00. 
37 burar 04:30-15:00, fördelade på Kausan och Playan. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE Totalt 7 flockar om sammanlagt 69 fåglar sträckte åt 
sydväst under morgonen. 
TORDMULE 2 ex tillsammans sträckande mot söder på morgonen 
SVART RÖDSTJÄRT En ungfågel infångad och ringmärkt. 
LADUSVALA Ett ex försökte över ön under dagen. Infångades och 
ringmärktes. 
TORNSEGLARE 2 ex sågs över ön vid lunchtid. 
TOPPSKARV 2 exemplar på Klockfotsrevet vid lunchtid. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
10 ex av 4 arter. 
Fiskmås 2, ladusvala 1, skärpiplärka 6, svart rödstjärt 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 530 ex och detta år 4 760 ex. 



EGNA KONTROLLER: 6 egna kontroller av skärpiplärka, därtill 1 
gransångare och 1 sädesärla. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning 1 timma. Tömning av turisttoan 0,5 timma. 
 
BESÖKARE 
2 byggnadsarbetare och 5 personer anknutna till 
fågelstationsverksamheten. Stefan med 18 gäster som hade övernattat 
på ön. Tre personer från Fastighetsverket som hämtade hem de två 
litauiska byggnadsarbetarna, som ska ha ett par veckors semester. 
Samt Lasse Hellberg, som körde ut en ny, lång stege till 
fågelstationen, och sedan körde in till land igen. Totalt alltså 30 
personer på ön. När kvällen kom fanns dock bara fågelstationens 
personal kvar. 
 
ÖVRIGT 
Idag infångades en sedan tidigare ringmärkt gransångare. Den 
ringmärktes här på ön den 18/4 och har rimligen hållit till här sedan 
dess. En gransångare har nämligen sjungit ihärdigt utanför 
stationsbyggnaden varje morgon under lång tid, och det finns väl skäl 
att tro att det rör sig om just denna individ.  
Idag har vi fångat ytterligare två adulta fiskmåsar i näten. Vi har 
ingen som helst förklaring till detta märkliga fenomen. 
Fågelstationspersonalen vill passa på att tacka Fastighetsverket för 
den delikata smörgåstårta som de hade tagit med ut till oss en tidig 
midsommarpresent! 
 
VID DATORN 
Lotta Berg 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Fiskmås 2 ex Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 6 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 69 ex Str (Totalt 7 flockar (9+11+4+20+15+5+5) 

träckande mot sydväst.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Rast (Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär (Två adulta fåglar ringmärktes.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
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      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tordmule 2 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 2 ex Födosökande 
      Ladusvala 1 ex Födosökande (Fångades och ringmärktes.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (6 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 ex Rast (Fångades och ringmärktes.) 
      Gransångare 1 ex Stationär (Fångades, och den befintliga ringen 

kontrollerades.) 
      Stare 5 ex Rast (Ca 5 sträckande/rastande.) 
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TORSDAG 19 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lotta Berg, Sara Skidell, Jan Skidell, Hanna Berg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 19 juni 2014 
 
VÄDER 
På morgonen mulet väder med enstaka glimtar av blå himmel. Under 
dagen växlande molnighet. God sikt under dagen. 
02:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,2C, vattenstånd -2 
cm, 1008,9 hPa 
05:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +17,1C, vattenstånd -2 
cm, 1006,1 hPa 
08:00: Medelvind VNV 13 m/s, byvind 17 m/s, +15,9C, vattenstånd 0 
cm, 1004,7 hPa 
11:00: Medelvind NV 12 m/s, byvind 12 m/s, +16,8C, vattenstånd +8 
cm, 1003,8 hPA 
14:00: Medelvind VNV 9 m/s, byvind 14 m/s, +17,0C, vattenstånd +8 
cm, 1003,2 hPA 
17:00: Medelvind NO 7m/s, byvind 14 m/s, +16,7C, vattenstånd -6 
cm, 1003,1 hPA 
20:00: Medelvind NV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,7C, vattenstånd -8 
cm, 1004,2 hPA 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Lotta Berg, Hanna Berg, Jan Skidell, Lotta Stigborn och Sara Skidell.  
 
VERKSAMHET 
10 nät 19:00-21:00. 
 
På grund av kraftig vind och högt vattenstånd var inga nät eller burar 
igång under morgonen eller förmiddagen. Ett mindre antal nät satt 
uppe i ett par timmar på kvällen. I princip kontinuerlig sträckskådning 
kl 05:30-12:30, dvs 7 timmar. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE Totalt 7 flockar om sammanlagt 42 fåglar sträckte åt 
sydväst under morgonen-förmiddagen. 
STORLOM 1 adult fågel rastade i vågorna utanför västudden en 
stund på morgonen. 
MINDRE LIRA 1 exemplar sträckande söderut. Gled snabbt och lågt 
i vågdalarna. 
HAVSSULA 7 ex (1 2K, 3 3K, 1 4K och 2 ad) på varierande avstånd. 
TOPPSKARV 1 exemplar på Klockfotsrevet vid lunchtid. 
STORSPOV 3 fåglar sträckte västerut i motvinden. 
KULSTLABB 3 exemplar sågs under förmiddagen, varav två 
sträckande söderut och en födosökande bland vitfåglarna på 
Västudden. 
STORLABB 1 fågel sträckte söderut, sågs mycket fint i solljuset. 
SILLGRISSLA 14 exemplar sträckande, huvudsakligen i riktning 
söderut. 



OB. SILLGRISSLA/TORDMULE 10 fåglar som sträckte så pass 
långt ut att de inte med säkerhet kunde artbestämmas. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
2 ex av 1 art. 
Stare 2.  
Antalet märkta fåglar denna månad 532 ex och detta år 4 762 ex. 
EGNA KONTROLLER: 2 egna kontroller av sädesärla. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget. 
 
BESÖKARE 
5 personer anknutna till fågelstationsverksamheten. Två besökare 
med egen båt, se nedan. Således totalt 7 personer på ön. 
 
ÖVRIGT 
Eftersom vindstyrkan blev kraftigare och vindriktningen under 
morgonen fågelmässigt mer lovande (västlig istället för nordvästlig) 
än vad SMHI hade förutspått ägnades morgonen och förmiddagen åt 
sträckskådning. Det var inte precis något ständigt flöde av fågel över 
havet, men stationspersonalen kunde ändå njuta av bl.a. en dryg 
handfull havssulor av varierande ålder, sträckande sillgrisslor, en 
rastande storlom, en kustlabb som trakasserade måsar och tärnor 
utanför Västudden och två kustlabbar som bara sträckte förbi. Dagens 
höjdpunkter en storlabb som majestätiskt flög söderut med de vita 
handbasfläckarna lysande i solskenet, och den mindre lira som till vår 
förvåning (SÅ blåsigt var det ju trots allt inte!) plötsligt dök upp i 
vågdalarna och sedan lika plötsligt tappades bort igen. På kvällen när 
vinden mojnat drog vi upp 10 nät i ett par timmar, för att spräcka 
nollan i ringmärkning för dagen. Vid 19-tiden på kvällen dök oväntat 
två personer som besökt ön i annat sällskap tidigare under veckan upp 
vid fågelstationen. De hade åkt ut till ön enkom för att överlämna två 
kartonger med jordgubbar och grädde till oss på stationen, för att vi 
skulle få jordgubbar till midsommar! De tyckte att vi varit så trevliga 
som berättat om verksamheten och visat fåglar för dem vid förra 
besöket. Vilka underbara människor det finns. 
 
VID DATORN 
Lotta Berg 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 42 ex Str (Totalt 7 flockar (4+12+3+3+11+6+3) 

sträckande mot syd.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storlom 1 ex Rast (Ad. Rastade kort utanför Västudden på 

morgonen.) 
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      Mindre lira 1 ex str S (Kl 10.20. Strax utanför Klockfotsrevet. 
Gick snabbt och lågt i vågdalarna.) 

      Havssula 7 ex str S (2K: 1 3K: 3 4K: 1 ad: 2) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Rast (Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Storspov 3 ex str V 
      Rödbena - ex Stationär 
      Kustlabb 2 ex str S 
      Kustlabb 1 ex Födosökande (Födosökte bland måsar och tärnor 

utanför Västudden.) 
      Storlabb 1 ex str S (Kl 09.45.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Sillgrissla 14 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 10 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gransångare 1 ex Stationär 
      Stare 70 ex Rast (Ca 70 sträckande/rastande, av vilka 2 

ringmärktes.) 
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FREDAG 20 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lotta Berg, Sara Skidell, Jan Skidell, Hanna Berg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 20 juni 2014 
 
VÄDER 
I gryningen växlande molnighet långt i väster en kraftig molnbank 
med åska. Lite regnstänk under morgonen, sedan uppklarnande men 
höga, tunna moln under stora delar av dagen. På kvällen klart väder. 
God sikt under dagen. 
02:00: Medelvind N 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,0C, vattenstånd -6 cm, 
1005,6 hPa 
05:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,0C, vattenstånd -8 
cm, 1006,7 hPa 
08:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 10 m/s, +12,5C, vattenstånd -13 
cm, 1008,3 hPa 
11:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,8C, vattenstånd -12 
cm, 1009,6 hPA 
14:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,1C, vattenstånd 0 cm, 
1009,8 hPA 
17:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 9 m/s, +15,0C, vattenstånd 0 cm, 
1009,5 hPA 
20:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 5 m/s, +15,3C, vattenstånd -3 
cm, 1008,8 hPA 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Lotta Berg, Hanna Berg, Jan Skidell, Lotta Stigborn och Sara Skidell.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 04:00-06:00. 16 nät 06:00-07:00. 13 nät 07:00-09:00. 23 nät 
09:00-12:00. 
35 burar 04:30-16:00, fördelade på Kausan och Playan. 
 
OBSERVATIONER 
RÖDSTJÄRT En adult hane fångad och ringmärkt. 
SVART RÖDSTJÄRT Den ungfågel som ringmärktes i förrgår 
kontrollerades idag. 
TORNSEGLARE En flock om 8 fåglar sågs besöka ön tidigt på 
morgonen. 
TOPPSKARV 2 fåglar på Klockfotsrevet vid lunchtid. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
20 ex av 6 arter. 
Rödbena 1, fiskmås 1, skärpiplärka 7, sädesärla 1, rödstjärt 1, stare 9. 
Antalet märkta fåglar denna månad 552 ex och detta år 4 782 ex. 
EGNA KONTROLLER: 5 egna kontroller av skärpiplärka, därtill 1 



sädesärla och den svarta rödstjärt som ringmärktes för två dagar 
sedan. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget. 
 
BESÖKARE 
5 personer anknutna till fågelstationsverksamheten. Tre besökare från 
Nidingens vänner, vilka stannar över natten. Således totalt 8 personer 
på ön. 
 
ÖVRIGT 
Under förmiddagen var vädret något ostadigt med växlande 
vindriktning och varierande vindstyrka samt lite regnstänk, varför 
näten togs ned och i viss utsträckning åter sattes upp, beroende på 
förutsättningarna. Som väntat dominerades fångsten idag av starar 
och skärpiplärkor, men vi lyckades faktiskt med konststycket att 
fånga ytterligare en adult fiskmås (!) i näten mycket egendomligt. 
Under eftermiddagen avnjöt stationspersonalen sittande i 
trädgårdsmöblerna i solen de jordgubbar med vispgrädde som rara 
medmänniskor gav oss igår. Vi är synnerligen nöjda med vår 
midsommarafton. 
 
VID DATORN 
Lotta Berg 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödbena 1 ex Ringm 
      Fiskmås 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 7 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Stare 9 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand - ex Pulli/nyligen flygga 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Rast (Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (Ruvning pågår mellan 

skenorna vid slipen.) 
      Rödbena - ex Stationär (En adult fågel ringmärktes.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär (Ett adult exemplar ringmärktes.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
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      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 8 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (Totalt 7 exemplar, samtliga 

ungfåglar, ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (En adult fågel fångades och 

ringmärktes.) 
      Svart rödstjärt 1 ex Rast 
      Rödstjärt 1 ex Rast (En adult hane fångades och ringmärktes.) 
      Stare 90 ex Rast (Ca 90 sträckande/rastande, av vilka 9 

ringmärktes.) 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33284301&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33284302&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33284303&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33284304&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33284305&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33284306&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33284307&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33284308&mode=obsbok','ObsAndra');


LÖRDAG 21 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Anette Unger, Lotta Berg, Sara 
Skidell, Jan Skidell, Lars Hellberg, Uno Unger, Hanna Berg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 21 juni 2014 
 
VÄDER 
I gryningen växlande molnighet, med en molnbank in över land. 
Under förmiddagen lite åskmuller från väster och även inifrån land. 
Vid 12-tiden rejält med regn in över land och delvis över havet, men 
Nidingen fick bara en lättare skur. Fortsatta skurar över fastlandet 
även under eftermiddagen med tillfälliga vindökningar även här. 
Ganska god sikt under dagen. 
02:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 7 m/s, +13,4C, vattenstånd 1 
cm, 1007,6 hPa 
05:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +13,8C, vattenstånd -4 cm, 
1006,6 hPa 
08:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 8 m/s, +14,4C, vattenstånd -16 cm, 
1006,1 hPa 
11:00: Medelvind SO 1 m/s, byvind 5 m/s, +17,8C, vattenstånd -18 
cm, 1005,6 hPa 
14:00: Medelvind NNO 5 m/s, byvind 10 m/s, +14,4C, vattenstånd -
10 cm, 1007,0 hPa 
17:00: Medelvind NNV 6 m/s, byvind 12 m/s, +14,8C, vattenstånd -9 
cm, 1007,9 hPa 
20:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,7C, vattenstånd -8 
cm, 1008,0 hPa 
23:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,3C, vattenstånd -23 
cm, 1008,5 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Lotta Berg, Hanna Berg, Jan Skidell, Lotta Stigborn och Sara Skidell 
avlöstes vid lunchtid av Uno och Anette Unger, Anders Melin och 
Lasse Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
20 nät 04:00-11:00 och 2 nät 15:00-16:00. 
På Playan 20 burar 04:30-11:00 och 22 burar 15:00-22:30 samt i 
Kausan 15 burar 04:30-11:00 och lika många 15:00-22:30.  
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE En flock om 7 fåglar sträckande mot söder på morgonen.  
TRETÅIG MÅS Årets pullmärkning påbörjades idag. Nytt var att vi 
satte på en gul färgring med 3 bokstäver och/eller siffror. I år har vi 
dessutom använt en ny stege varmed vi nådde de nedre 
fönsternischerna och idag märktes 7 ungar i de två västra. 
TORDMULE Ett ex förbiflygande. 
GRÅKRÅKA För första gången denna vecka har vi idag haft en 
kråka på kort besök. 
 



Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
16 ex av 5 arter. 
Rödbena 1 (pull), tretåig mås 7 (pull), silvertärna 2 (pull), 
skärpiplärka 5 och stare 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 568 ex och detta år 4 798 ex. 
EGNA KONTROLLER: 13 egna kontroller av skärpiplärka varav en 
adult hona och 12 årsungar. Honan märktes ursprungligen som nyss 
flygg unge 8/6 2012. Vidare kontrollerades den unga svarta rödstjärt 
som ringmärktes 18/6. Trevligaste kontrollen var dock en hussvala 
som ringmärktes på Nidingen som årsunge den 24/7 2012, 
kontrollerades därefter som häckande hona i juli 2013 och som åter 
kontrollerades som häckande hona idag. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag.  
 
BESÖKARE 
5 personer anknutna till fågelstationsverksamheten, vilka vid lunchtid 
ersattes med 4 nya, inklusive Lasse Hellberg som körde båten. Efter 
tre vändor med vår båt förtöjdes den vid bryggan på Nidingen. De tre 
personer från Nidingens vänner som kom ut igår eftermiddag åkte 
hem vid middagstid. Således totalt 12 personer på ön. 
 
ÖVRIGT 
Lasse började så här redan första dagen med att tillverka en utsökt 
jordgubbstårta, som vi avnjöt till eftermiddagskaffet. Vad måtte detta 
sluta med innan denna vecka är till ända. 
 
VID DATORN 
Lotta Berg och Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödbena 1 ex Ringm 
      Tretåig mås 7 ex Ringm 
      Silvertärna 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 5 ex Stationär (De stod på SO-udden under kvällen.) 
      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 4 ex i par Pulli/nyligen flygga (Under eftermiddagen 

sågs paret i Kausan med 9 ungar. Dessutom låg 1 par vid SO-
udden. ) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 7 ex str S (En flock på 7 ex sträckte söderut under 

morgonen.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
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      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar (De 3 äggen i boet 
mellan skenorna på slipen ruvas fortfarande.) 

      Rödbena - ex Pulli/nyligen flygga (Årets första 1K-fågel 
ringmärktes.) 

      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (Årets pullmärkning påbörjades 

idag. Nytt var att vi satte på en gul färgring med 3 bokstäver 
och/eller siffror. I år har vi dessutom använt en ny stege varmed vi 
nådde de nedre fönsternischerna och idag märktes 7 ungar i de två 
västra.) 

      Silvertärna - ex Pulli/nyligen flygga (2 ungar som tillhörde paret 
ute på Västudden vid tobisholkarna 1 och 2 ringmärktes.) 

      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tordmule 1 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 8 ex Förbifl. (En flock, passerade över Stora bryggan 

vid middagstid) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (5 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 1K Rast 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Stare 30 ex Rast (30 rastande/sträckande varav 1 ringmärktes.) 
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SÖNDAG 22 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Anette Unger, Lars Hellberg, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 22 juni 2014 
 
VÄDER 
I gryningen växlande molnighet men senare under förmiddagen 
nästan molnfritt. Vid middagstid bildades en del åskbyar in över land 
och en bit ut från kusten och det blåste upp rejält vid 14-tiden. Vi 
slapp dock regn ute på Nidingen. Under kvällen åter växlande 
molnighet. God sikt under dagen. 
02:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 8 m/s, +13,4C, vattenstånd -1 cm, 
1008,4 hPa 
05:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,2C, vattenstånd -0 cm, 
1008,3 hPa 
08:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,4C, vattenstånd -7 
cm, 1009,0 hPa 
11:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,3C, vattenstånd -11 
cm, 1009,9 hPa 
14:00: Medelvind NNV 13 m/s, byvind 17 m/s, +14,4C, vattenstånd 0 
cm, 1010,6 hPa 
17:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,0C, vattenstånd +4 
cm, 1011,1 hPa 
20:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,9C, vattenstånd -1 
cm, 1011,7 hPa 
23:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,8C, vattenstånd -3 
cm, 1012,3 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:18 och ner 22:11. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Anders Melin och Lasse Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 04:00-10:00. 
22 burar på Playan och 15 burar i Kausan 04:00-23:00.  
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 108 ex fördelade på 4 flockar sträckte mot S långt ut i 
väster under tiden 05:45-06:45.  
GRÅHÄGER 8 ex i en flock sträckte mot SV långt norr om ön 06:00. 
RÖD GLADA 1 ex upptäcktes över nordstranden 15:31, där de 
upprörda trutarna förföljde den en bit österut. 
TRETÅIG MÅS Pullmärkningen på gamla fyrarna avslutades idag 
och ytterligare 24 ungar fick metall- och färgringar, alltså totalt 31 
ungar märkta i 22 aktiva bon. 
SVART RÖDSTÄRT Ungfågeln som ringmärktes 18/6 var kvar idag 
också. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 



*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
41 ex av 5 arter. 
Rödbena 1, fiskmås 3 (2 pull), tretåig mås 24 (pull), skärpiplärka 8 
och stare 5. 
Antalet märkta fåglar denna månad 609 ex och detta år 4 839 ex. 
EGNA KONTROLLER: En strandskata märkt som unge 2006 och 
kontrollerad som häckande 2012 kunde idag konstateras med två egna 
ungar. Vidare kontrollerades en adult tretåig mås märkt som häckande 
2012, en svart rödstjärt (se ovan) samt 8 skärpiplärkor varav 7 
årsungar och en 2K hane. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Städning av gästtoaletten och högtrycksspolning av dess avlopp (2 
tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 4 personer starka bemanning besöktes ön av 
en båt med 2 passagerare. Dessutom kom två kajakpaddlare på 
kvällen som hyrt övernattning hos Nidingens vänner. Således totalt 8 
besökare på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Idag har vi åter frossat i jordgubbar. Inte nog med att vi till 
eftermiddagkaffet åt upp resten av Lasses smaskiga jordgubbstårta 
från igår, utan dessutom blev vi bjudna på färska jordgubbar av 
Cecilia Djurle och Christofer Fredriksson från Göteborg, vilka vid 21-
tiden kom paddlande ut till Nidingen i var sin kajak.  
I övrigt kan nämnas att vi lyckats sätta på både ordinarie metallringar 
och kodade färgringar på resterande tretåiga måsungar på gamla 
fyrarna. Dagens överraskning i fågelväg blev naturligtvis den röda 
glada som till trutarnas förtret passerade längs nordstranden och 
vidare österut under eftermiddagen. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödbena 1 ex Ringm 
      Fiskmås 3 ex Ringm 
      Tretåig mås 24 ex Ringm 
      Skärpiplärka 8 ex Ringm 
      Stare 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 3 ex Stationär (De låg på havet SV om Klockfotsrevet 
06:45.) 

      Kanadagås - ex Stationär (Förutom ett 10-tal ej häckande fåglar 
utanför Playan sågs idag paret med en unge i Kausan.) 

      Gravand 4 ex i par Pulli/nyligen flygga (Paret med 9 ungar 
besökte både Kausan och Playan. Dessutom ett par utan ungar på 
Playan.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
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      Sjöorre 108 ex str S (De sträckte söderut fördelade på 4 flockar 
under tiden 05:45-06:45.) 

      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 40 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ad Stationär (Den stod på en sten ute på 

Klockfotsrevet tillsammans med ett 30-tal storskarvar) 
      Gråhäger 8 ex str SV (En flock på 8 ex sträckte mot SV lång norr 

om ön 06:00.) 
      Röd glada 1 ex str O (Den upptäcktes över nordstranden 15:31, 

där de upprörda trutarna förföljde den en bit österut.) 
      Strandskata - ex Stationär (En egen kontroll av en fågel som 

ringmärktes som unge 2006 och som konstaterats häcka på 
Nidingen både 2012 och i år.) 

      Större strandpipare - ex Bo, ägg/ungar 
      Rödbena - ex Stationär (En 2K-fågel ringmärktes.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär (Två pulli och en adult fågel ringmärktes.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (24 ungar ringmärktes, vilket 

totalt blir 31 ungar i livet på de två gamla fyrarnas 22 aktiva bon.) 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ringduva 2 ex Rast (De besökte ön en kort stund mitt på dagen.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En 2K hona och 7 årsungar 

ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 1K Rast (Egen kontroll av den juvenila fågel 

som ringmärktes den 18/6.) 
      Stare 25 ex Rast (Ca 25 ex varav 1 2K hane och 4 årsungar 

ringmärktes.) 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304627&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304628&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304629&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304630&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304631&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304632&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304633&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304634&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304635&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304636&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304637&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304638&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304639&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304640&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304641&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304644&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304643&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304642&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304645&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304646&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304647&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304648&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304649&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304650&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33304651&mode=obsbok','ObsAndra');


MÅNDAG 23 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Anette Unger, Lars Hellberg, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 23 juni 2014 
 
VÄDER 
Strax före gryningen drog en kraftig regnby in över Nidingen med en 
nordlig vind på maximalt 16 m/s. Regnet upphörde strax efter 04:00 
och därefter uppehåll men mulet ett par timmar. Efter hand växlande 
molnighet och från middagstid huvudsakligen molnfritt över havet, 
medan bymolnen tornade upp sig över fastlandet. God-mycket god 
sikt under dagen. 
02:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,0C, vattenstånd -1 
cm, 1012,3 hPa 
05:00: Medelvind NNV 2 m/s, byvind 4 m/s, +14,5C, vattenstånd +1 
cm, 1012,5 hPa 
08:00: Medelvind NNO 2 m/s, byvind 6 m/s, +13,7C, vattenstånd -7 
cm, 1013,5 hPa 
11:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 8 m/s, +14,6C, vattenstånd -16 
cm, 1014,7 hPa 
14:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,4C, vattenstånd -
17cm, 1015,0 hPa 
17:00: Medelvind NV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,8C, vattenstånd -8 
cm, 1014,7 hPa 
20:00: Medelvind NV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,5C, vattenstånd -13 
cm, 1014,5 hPa 
23:00: Medelvind NNV 8 m/s, byvind 12 m/s, +15,5C, vattenstånd -
19 cm, 1015,1 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:19 och ner 22:11. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Anders Melin och Lasse Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 04:15-10:15. 
22 burar på Playan och 15 burar i Kausan 04:00-23:00. 
Inläggning av resterande ringmärkningsdata för nymärkningar till 
dags dato.  
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 10 ex i en flock sträckte mot S långt ut i väster 07:45.  
GRÅHÄGER 7 ex i en flock upptäcktes över Kausan och efter viss 
tvekan fortsatte de över havet 08:30 och försvann mot SV. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
13 ex av 7 arter. 



Större strandpipare 1, rödbena 1, hussvala 1, skärpiplärka 7 (3 pull), 
sädesärla 1 pull, lövsångare 1 och stare 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 625 ex och detta år 4 855 ex. 
EGNA KONTROLLER: 1 hona av större strandpipare, 4 årsungar av 
skärpiplärka och 1 2K hona skärpiplärka. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Fixande med samtliga dörrar på stora förrådet (10 tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom de 2 till idag övernattande kajakpaddlarna så besöktes ön 
endast av fågelstationens 4 personer, alltså totalt 6 besökare.  
 
ÖVRIGT 
Gästande Christofer Fredriksson och Cecilia Djurle, hade bakat en 
utsökt jordgubbstårta för att fira den sistnämndas födelsedag. Det blev 
ju väldigt lägligt över tillräckligt med tårta för att fågelstationens 
personal för tredje dagen i rad skulle få smaka på dessa förträffliga 
sommarbär. Tack Christofer och Cecilia! 
Nu har Lasse Hellberg med hjälp Anders Melin och undertecknad 
fixat dörrarna på stora förrådet, genom att såga till dem så de går att 
öppna, bytt till nya handtag som går lätt att använda och målat de 
sågade ytorna. Så nu kan Stefan börja använda alla rummen på så sätt 
som de var avsedda till. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 7 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 18 ad Stationär (Troligen icke-häckande ruggare.) 
      Gravand 4 ex i par Pulli/nyligen flygga (Paret med 9 ungar höll 

till i Kausan under dagen. Dessutom även idag ett par utan ungar 
på Playan.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 10 ex str S (10 ex i en flock sträckte mot S långt ut i väster 

07:45.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ad Stationär (Den stod på en sten ute på 

Klockfotsrevet liksom igår.) 
      Gråhäger 7 ex str SV (7 ex i en flock upptäcktes över Kausan och 

efter viss tvekan fortsatte de mot SV över havet 08:30.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (Två honor burfångades i 

Kausan, den ena var en kontroll av en färgringmärkt fågel och den 
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andra nymärktes med både metallring och färgringar. Boet med 3 
ägg mellan skenorna på slipen plundrades av okänd predator 
igår.) 

      Småspov 1 ex Rast (Den flög ut från stranden SV om Lilla 
bryggan och drog mot Ostudden 04:00.) 

      Storspov 1 ex Rast (Minst 1 ex hördes på sträck vid 04-tiden.) 
      Rödbena - ex Stationär (En äldre fågel (3K+) ringmärktes och 

försågs med färgringarna RÖ/MB.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 50 ad Stationär (Minst 50 ex håller till i kolonin V 

om Västra rännan.) 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär (1 2K+ ringmärktes) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (6 årsungar och 1 2K hona 

ringmärktes. Den sistnämnda fick även en färgringskombination.) 
      Sädesärla - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Lövsångare 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Stare 3 ex Rast (En adult och två årsungar höll till på ön under 

dagen. Den ena ungfågeln ringmärktes.) 
      Hämpling 5 ex Rast (5-7 ex. Vid 07:30-tiden sågs en flock på 5 ex 

flygande över nordstranden. Under eftermiddagen höll ett par till i 
fyrområdet.) 
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TISDAG 24 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Anette Unger, Lars Hellberg, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 24 juni 2014 
 
VÄDER 
I gryningen och fram till 08-tiden i princip molnfritt men en 
molnbank på danska sidan av Kattegatt i SV och en dito över 
fastlandet täckte perifera delar av himlavalvet. Under dagen tidvis 
växlande molnighet och under ett par timmar från 15-tiden och framåt 
regnade det mycket över fastlandet, men vi fick endast några droppar 
här ute på Nidingen. På kvällen sågs en praktfull regnbåge österut. 
Mestadels god sikt under dagen. 
02:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 8 m/s, +14,4C, vattenstånd -22 cm, 
1015,1 hPa 
05:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 5 m/s, +12,5C, vattenstånd -10 cm, 
1015,0 hPa 
08:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, +13,9C, vattenstånd -11 cm, 
1015,4 hPa 
11:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 2 m/s, +15,9C, vattenstånd -15 cm, 
1016,3 hPa 
14:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +16,7C, vattenstånd -
15cm, 1016,0 hPa 
17:00: Medelvind NNO 2 m/s, byvind 7 m/s, +16,1C, vattenstånd -6 
cm, 1016,1 hPa 
20:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,5C, vattenstånd -5 
cm, 1015,5 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:19 och ner 22:11, samma som igår. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Anders Melin och Lasse Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 04:00-10:00. 
22 burar på Playan och 15 burar i Kausan 04:00-23:00. 
Metall- och färgringmärkning av de tretåiga måsungarna på 
Rissastenen. Dessutom påbörjades en andra genomgång av öns 
tobisgrisslebon. 
 
OBSERVATIONER 
GRÅGÅS 4 ex sträckte mot V 07:32. 
SJÖORRE Ca 50 ex i två flockar sträckte mot S långt ut i väster 
under morgonen. Dessutom 13 ex mot N öster om ön 09:26.  
GRÅHÄGER Vardera 1 ex sträckte mot SV över ön 05:56 resp. 
06:45. Trutarna ogillade dem och de mobbades så att de trots försök 
inte vågade landa på ön. 
SMÅSPOV 1 ex hittades ute på Klockfotsrevet vid 04-tiden och 
troligen var det den som senare sågs flyga österut längs nordstranden. 
STORSPOV 1 ex sträckte mot V över ön 10:37. 
GLUTTSNÄPPA 1 ex hördes översträckande 08:09. 



TRETÅIG MÅS Vid dagens färgringmärkning av Rissastenens 
boungar konstaterades att inte så många bon med pulli var för handen. 
Förutom ett bo med ett rötägg innehöll endast 5 bon ungar. Då ett av 
bona innehöll 2 ungar och resten vardera en unge så blev resultatet 
blygsamma 6 märkningar. Ungarna var genomgående något äldre än 
de på gamla fyrarna. 
BACKSVALA 1 ex flög omkring i fyrområdet vid 17-tiden.  
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
29 ex av 5 arter. 
Tretåig mås 6 (pull), fisktärna 3 (pull), tobisgrissla 16 (pull), 
skärpiplärka 2 (1 pull) och stare 2.  
Antalet märkta fåglar denna månad 651 ex och detta år 4 884 ex. 
EGNA KONTROLLER: En hussvala märkt som unge 2/7 2011 
nätfångades idag. 11 skärpiplärkor varav 6 årsungar och 5 äldre 
fåglar. Av de sistnämnda kontrollerades en hane och en hona idag 
som ursprungligen var märkta som årsungar i juli 2012. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Lasse och Anders påbörjade idag montering av en ny badstege längs 
ut på Stora bryggan (6 tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 4 personer var Stefan och hans nya 
medarbetare Lisa iland för en del städjobb, alltså totalt 6 besökare. 
 
ÖVRIGT 
När Stefan och Lisa anlände till ön idag hade de med sig en ny 
monteringsbar badstege, som Lasse och Anders tog på sig att montera 
längst ut på Stora bryggan. 
I övrigt var det ganska lugnt på ön idag, men det blev en del jobb med 
ringmärkning av öns fågelungar. Resten av de tretåiga måsarnas 
boungar försågs med både metallringar och lätt läsbara gula 
plastringar med tre svarta bokstäver/siffror. Vidare påbörjades en 
andra genomgång av alla tobisgrisslebon för ringmärkning av sent 
kläckta ungar. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Tretåig mås 6 ex Ringm 
      Fisktärna 3 ex Ringm 
      Tobisgrissla 16 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 4 ex str V (De passerade västerut N om nordstranden 
07:32) 

      Kanadagås - ex Stationär (Paret med en unge låg utanför 
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Playan.) 
      Gravand 4 ex i par Pulli/nyligen flygga (Två par varav paret i 

Kausan fortfarande hade 9 ungar.) 
      Gräsand 2 ex i par Stationär (Ett par låg i Kausan.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 50 ex str S (Ca 50 ex i två flockar sträckte mot S långt ut i 

väster under morgonen. Dessutom 13 ex mot N öster om ön 
09:26.) 

      Sjöorre 13 ex Str N (De sträckte mot N öster om ön 09:26.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ad Stationär (För tredje dagen i rad satt en adult 

fågel på en sten ute på Klockfotsrevet under eftermiddagen.) 
      Gråhäger 2 ex str SV (Vardera 1 ex sträckte mot SV över ön 

05:56 resp. 06:45. Trutarna ogillade dem och de mobbades så att 
de trots försök inte vågade landa på ön.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Småspov 1 ex Stationär (Den stod under morgonen ute på 

Klockfotsrevet och troligen var det samma fågel som senare sågs 
flyga österut längs nordstranden.) 

      Storspov 1 ex str V (Den sträckte mot V över ön 10:37.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Str (Den hördes passera ön 08:09.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Bo, ägg/ungar (3 ungar nykläckta i ett bo V om 

Västra rännan, i övriga bon låg ännu ägg.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (Kolonin på sjömärket besöktes 

för ringmärkning. Endast 5 bon med sammanlagt 6 ungar och 1 bo 
med ett rötägg kvarstod. Det borde ha varit fler fåglar som 
påbörjat häckning här dock totalt högst 16 par. 22 bon på gamla 
fyrarna + 16 par blir 38 par i år.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Bo, ägg/ungar (I ett bo i kolonin V om Västra 

rännan ringmärktes 3 dunungar.) 
      Kentsk tärna 96 ex i par Bo, ägg/ungar (48 bon fördelade på 29 

1-äggsbon och 19 2-äggsbon hittades i kolonin V om Västra 
rännan. Denna koloni utgör en sen etablering eftersom 42 bon har 
tillkommit sedan 13/6.) 

      Tobisgrissla - ex Stationär (Idag påbörjades en andra genomgång 
av sena häckningar, där ungar inte kunnat märkas tidigare. 16 
ungar ringmärktes i 10 bon.) 

      Backsvala 1 ex Förbifl. (Ett ex flög omkring i fyrområdet vid 17-
tiden.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (Två årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 25 ex Rast (Ca 25 ex varav 2 årsungar ringmärktes.) 
      Hämpling 1 ex Rast (Den flög genom fyrområdet vid 09-tiden.) 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320883&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320884&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320885&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320886&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320887&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320888&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320889&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320890&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320891&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320892&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320893&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320894&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320895&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320897&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320896&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320898&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320899&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320900&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320901&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320902&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320903&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320906&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320905&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320904&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320907&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320908&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320909&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320910&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320911&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320912&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33320913&mode=obsbok','ObsAndra');


ONSDAG 25 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Anders Melin, Hans Söderström, 
Anette Unger, Dennis Kraft, Lars Hellberg, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 26 juni 2014 
 
VÄDER 
En fin sommarmorgon och förmiddag med huvudsakligen molnfri 
himmel och svaga vindar. Liksom närmast föregående dagar växlande 
molnighet vid middagstid med upptornade bymoln över fastlandet 
som säkert gav mycket regn. På Nidingen dock ingen nederbörd och 
under eftermiddagen och kvällen lyste solen åter från en klarblå 
himmel. God sikt under dagen. 
02:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,3C, vattenstånd -11 cm, 
1015,3 hPa 
05:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,8C, vattenstånd -1 cm, 
1015,5 hPa 
08:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +14,9C, vattenstånd +1 cm, 
1015,5 hPa 
11:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,4C, vattenstånd -4 cm, 
1015,8 hPa 
14:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +18,0C, vattenstånd -9 
cm, 1015,8 hPa 
17:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,4C, vattenstånd -8 
cm, 1015,9 hPa 
20:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,5C, vattenstånd -4 cm, 
1015,3 hPa 
23:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,7C, vattenstånd -8 
cm, 1015,7 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:19 och ner 22:11, samma som igår och i förrgår. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Anders Melin och Lasse Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 04:00-09:30. 
22 burar på Playan och 15 burar i Kausan 04:00-23:00. 
Fångst av adulta tretåiga måsar med hjälp av stege och håv. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE Ca 65 ex i en flock sträckte mot S långt ut i väster 07:30. 
TRETÅIG MÅS En adult fågel med ljuslogg, som ej lyckades 
infångas förra sommaren, fångades idag och loggen kunde tas tillvara. 
Det skall bli spännande att se om lagrad fakta går att utläsa. 
Ytterligare 2 adulta (tidigare ringmärkta) måsar försågs liksom den 
förstnämnda med kodade färgringar.  
GLUTTSNÄPPA 1 ex kom insträckande från väster och landade på 
SO-udden 05:38. 
SILVERTÄRNA 1 2K-fågel satt på en sten ute på Västudden men 
besökte även tärnkolonin V om Västra rännan. 
 



Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
10 ex av 4 arter. 
Större strandpipare 3 (1 hane + 2 pulli), skärpiplärka 4 (1 pullus), 
stare 2 och hämpling 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 661 ex och detta år 4 894 ex. 
EGNA KONTROLLER: Den adulta tretåiga måsen med ljuslogg 
nymärktes som adult 1/7 2009. De två andra infångade och häckande 
måsarna var 11 resp. 16 år gamla och hade märkts som pulli på 
Nidingen. Med tubkikare avlästes dessutom en 3-åring på 
fågelstationens tak. En kontroll av en hussvala utan ruvfläck visade 
sig vara en fågel som kontrollerades som en hona för exakt 4 år sedan 
och som ursprungligen märktes som adult 1/7 2009. I övrigt endast 
kontroller av 5 årsunga skärpiplärkor. 
 
 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Lasse och Anders avslutade idag monteringen av den nya badstegen 
längst ut på Stora bryggan (7 tim). Dennis såg till att köra ner allt 
metallskrot som samlats utanför ringmärkarlabbet till vår båt för 
vidare transport till fastlandet (5 tim). Själv guidade jag 9 
dagsbesökande privatpersoner (1 tim).  
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 4 personer var Stefan och två inhyrda 
medhjälpare här med en grupp på 17 personer för ett 
eftermiddagsbesök i två ribb-båtar. Två privatbåtar med sammanlagt 
9 personer besökte även Nidingen idag. Vidare kom 4 personer från 
Sjöfartsverket och tittade till fyren under någon timma. Sist men inte 
minst var 3 personer ur Nidingenkommittén på besök under nära 6 
timmar. Totalt 40 personer på besök idag.  

 

 

Del 2 av DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 25 juni 
2014 
 
ÖVRIGT 
Lasse tog båten iland vid 07-tiden för konsultation av vad som gör att 
båtbatteriet laddar ur, trodde jag. Han tog tid på sig och passade på att 
dörja makrill, dock utan resultat. Till undertecknads överraskning 
kom i stället Lasse tillbaks med 3 ledamöter ur Nidingenkommittén 
(Tommy Järås, Dennis Kraft, Hans Söderström), som passade på att 
något försenat fira min 70-årsdag med tillhörande läcker tårta och 
present. Det kan inte nog betonas hur mycket jag uppskattade detta 
avbrott i den dagliga rutinen på ön. 
Äntligen kom Sjöfartsverket hit efter flera påminnelser för att åtgärda 
den trasiga luckan till elskåpet på nya fyren. Det tackar vi för. 
Dessutom passade de på att putsa fyrljusets linser.  
I en av privatbåtarna anlände min kusin Björn Unger med fru och 
dotter samt 3 barnbarn och jag tog tillfället i akt för en guidning av 
vår verksamhet inkl. visning av västra gamla fyren. 



Sist men inte minst måste jag meddela att Stefan idag levererade den 
nya badstegen som Lasse och Anders tog sig an att montera längst ut 
på Stora bryggan. Efter montering tog sistnämnda herrar sig ett säkert 
välbehövligt premiärdopp från den nya stegen.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 
      Hämpling 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Stationär (Minst ett 10 tal adulter inkl. 1 par med 
en ganska stor unge.) 

      Gravand 4 ex i par Pulli/nyligen flygga (Som tidigare 1 par utan 
ungar och 1 par med 9 ungar. De sistnämnda håller mestadels till 
i Kausan där ungarna ofta ses ligga och villa sig på en tångvall.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 65 ex str S (Ca 65 ex i en flock sträckte mot S långt ut i 

väster 07:30.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär (En adult och en 2K-fågel. De stod på 

Klockfotsrevet mitt på dagen.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (En adult hane och två av hans 

ungar burfångades i Kausan och ringmärktes.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast (Den kom insträckande från väster och 

landade på SO-udden 05:38.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (En adult fågel med ljuslogg, som 

ej lyckades infångas förra sommaren, fångades idag och loggen 
kunde tas tillvara. Dessutom försågs denna fågel och ytterligare 2 
adulta med var sin kodad färgring.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 8 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (3 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 12 ex Rast (Minst 12 ex rastade varav 2 årsungar 

ringmärktes.) 
      Hämpling 4 ex Rast (Minst 4 ex varav 1 2K hane ringmärktes.) 
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TORSDAG 26 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Anette Unger, Lars Hellberg, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 26 juni 2014 
 
VÄDER 
Huvudsakligen en molnfri himmel från gryningen men med en del 
växlande molnighet mitt på dagen. Eftermiddagen var åter i stort sett 
molnfri. På kvällen drog det upp mullrande åskmoln västerut över 
Kattegatt. God sikt under dagen. 
02:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 3 m/s, +15,4C, vattenstånd -11 cm, 
1015,5 hPa 
05:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,7C, vattenstånd -5 cm, 
1015,3 hPa 
08:00: Medelvind VNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,1C, vattenstånd +3 
cm, 1015,4 hPa 
11:00: Medelvind VNV 4 m/s, byvind 6 m/s, +17,8C, vattenstånd -3 
cm, 1015,9 hPa 
14:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +17,9C, vattenstånd -10 
cm, 1015,8 hPa 
17:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 4 m/s, +18,1C, vattenstånd -10 
cm, 1015,8 hPa 
20:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 4 m/s, +16,5C, vattenstånd -10 cm, 
1015,8 hPa 
23:00: Medelvind SV1 m/s, byvind 5 m/s, +15,4C, vattenstånd -4 cm, 
1015,9 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:20 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Anders Melin och Lasse Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 04:00-08:00 och 22 nät 08:00-10:00. 
22 burar på Playan och 15 burar i Kausan 04:00-22:00. 
Anette och undertecknad slutförde det första återbesöket av öns 
tobisgrisslebon med undantag av tobisholkarna. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 36 ex i 4 flockar sträckte mot S väster om ön under tiden 
04:3008:15. 
STORSPOV 1 ex sträckte över ön mot SO 15:15. 
GRANSÅNGARE Ett tyst ex sågs i slånbuskaget närmast N om 
fågelstationen.  
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
31 ex av 3 arter. 



Silltrut 4 (pulli), tobisgrissla 26 (1 ad + 25 pulli) och hussvala 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 692 ex och detta år 4 925 ex. 
EGNA KONTROLLER: Förutom 6 kontroller av årsunga 
skärpiplärkor kontrollerades en vuxen tobisgrissla i bo 15 där den 
tidigare noterats 24/6 2010, men ursprungligen märktes den på 
Nidingen som pull den 13/7 1997. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Lasse och Anders fortsatte med diverse uppdragsarbete idag. Anders 
skar ett gammalt fotogenfat i två delar som kan användas som 
bränntunnor (3 tim). Lasse gjorde i ordning resterande 
fridlysningsstolpar med skyltar och placerade ut dem på ön (2 tim). 
Både Lasse och Anders förpassade den ruttna virkeshögen innanför 
Stora bryggan till eldningsplatsen för senare uppeldning (3 tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 4 personer var endast Potatis-Gunnar iland 
för att sköta om sitt kombinerade potatis- och grönsaksland. 
 
ÖVRIGT 
Den igår färdigmonterade badstegen längs ut på Stora bryggan 
användes idag av öns alla manliga besökare inkl. Potatis-Gunnar. Det 
var som varmast 20 plusgrader i ytvattnet, alltså fullt njutbart efter allt 
kroppsarbete som utförts. 
På kvällen bjöds hela fågelstationspersonalen på tårta som 
undertecknad fått av sin ICA-handel, tydligen något som man gör för 
sina 70-åringa kunder. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Silltrut 4 ex Ringm 
      Tobisgrissla 26 ex Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 6 ex Rast (Ett par med 4 fjolårsungar upptäcktes 
komma flygande långt ut i SSV, och när de kom i jämnhöjd med 
Nidingen landade de strax N om Ostudden 18:30.) 

      Kanadagås 20 ad Stationär (Ca 20 ex.) 
      Kanadagås 1 pull Stationär (Utanför nordstranden med sina 

föräldrar.) 
      Gravand 2 ex i par Stationär (Paret i Kausan med sina nu 9 

ganska stora ungar.) 
      Gravand 9 pull Stationär (I Kausan med sina föräldrar.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 36 ex str S (De fördelades på 4 flockar som sträckte mot S 

väster om ön under tiden 04:30-08:15.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Ob. små-/storlom 1 ex str S (Den passerade mot S långt ut i 

väster vid 18:30-tiden.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
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      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Storspov 1 ex str SO (Den sträckte över ön mot SO 15:15.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär (Strax O om Rissastenen ringmärktes 4 

pulli.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (I 16 bon med återbesök ringmärktes 

25 ungar. I bo 15 i Västra rännan låg tillsammans en omärkt fågel 
och en 17-åring.) 

      Tornseglare 1 ex Förbifl. (Den passerade ön tidigt under 
eftermiddagen.) 

      Hussvala - ex Stationär (En hona med ruvfläck ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (6 egna kontroller.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gransångare 1 ex Stationär (Ett tyst ex sågs i slånbuskaget 

närmast N om fågelstationen.) 
      Hämpling 5 ex Stationär 
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FREDAG 27 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Anette Unger, Lars Hellberg, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 27 juni 2014 
 
VÄDER 
Redan under efternatten och gryningen var det huvudsakligen mulet 
och en hel del åskmoln med tillhörande blixtar, byvindar och regn 
över havet. Nidingen fick 1,3 mm nederbörd. Under förmiddagen 
fortsatt mulet men efterhand växlande molnighet under dagen. 
Ytterligare en regnskur på Nidingen under en timma från 12:20 gav 
5,8 mm. Under eftermiddagen åter växlande molnighet med tidvis 
värmande solsken men efter 17:00 mulnade det på från väster. 
Mestadels god sikt under dagen när det inte regnade. 
02:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,4C, vattenstånd -10 
cm, 1015,6 hPa 
05:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 12 m/s, +16,3C, vattenstånd -4 cm, 
1015,3 hPa 
08:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 5 m/s, +15,4C, vattenstånd +11 
cm, 1015,9 hPa 
11:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,1C, vattenstånd +6 cm, 
1015,9 hPa 
14:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 10 m/s, +17,3C, vattenstånd +2 
cm, 1015,3hPa 
17:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 13 m/s, +17,6C, vattenstånd +6 
cm, 1014,9 hPa 
20:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,4C, vattenstånd +2 cm, 
1014,6 hPa 
23:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,0C, vattenstånd -0 
cm, 1014,4 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:20 och ner 22:10, samma som igår. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Anders Melin och Lasse Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 06:45-10:15. 18 burar på Playan 08:00-17:00. 
 
OBSERVATIONER 
KÄRRSNÄPPA En adult i sommardräkt födosökte på Playan vid 07-
tiden och återfanns där även vid 19-tiden. Den första i höst. 
SMÅSPOV Ett ex födosökte på Playan vid 17-tiden.  
GRÅKRÅKA Ett ex på SO-udden under dagen var första kråkbesöket 
på ön denna vecka. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 



2 ex av 2 arter. 
Kanadagås 1(pull) och skärpiplärka 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 694 ex och detta år 4 927 ex. 
EGNA KONTROLLER: Endast 2 kontroller av 1K skärpiplärkor. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 4 personer var Stefan med 2 medhjälpare ute 
på Nidingen någon timma på eftermiddagen idag med 19 gäster i 2 
ribb-båtar. Alltså totalt 26 besökare. 
 
ÖVRIGT 
En nätflagga eller ett s.k. väle hade flutit iland utanför Rissastenen på 
Nordstranden. Lasse och Anders bärgade det efter att Anders offrade 
sig och tog av sig byxorna och vadade ut bland de stora stenblocken 
för att kunna bärga flaggan. På välet stod båtens beteckning GG139, 
så vid eftersök i yrkesfiskarregistret kom vi i kontakt med berörd 
fiskare per telefon. Vi hälsade honom att han kunde hämta sin flagga 
på Nidingen. Fiskaren tackade för upplysningen men sade att han 
tyvärr inte kunde angöra Nidingen med sin båt.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

Gråkråka 1 ex Stationär  (Den sågs vid ett par tillfällen under dagen 
på SO-udden. Första besöket på ön under denna vecka.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kanadagås 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 10 ad Stationär (Ca 10 ex varav 1 par med en unge på 
Playan) 

      Kanadagås 1 pull Stationär (Den ringmärktes efter att Anders 
sprang ikapp den på Playan.) 

      Gravand 5 ad Stationär (Förutom paret i Kausan med 9 
halvvuxna ungar sågs 1 par och en hona utan ungar vid Playan.) 

      Gravand 9 pull Stationär (Öns kull med 9 ungar låg på en 
tångvall i Kausan.) 

      Gräsand 2 ex i par Stationär (Ett par låg utanför Playan under 
morgonen.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storskarv 35 ex Stationär (Minst 35 ex.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ad Rast (I sommardräkt, födosökande på Playan 

under hela dagen.) 
      Småspov 1 ex Stationär (Den födosökte på Playan vid 19-tiden.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
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      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 4 ex Förbifl. (1 + 3.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En nyss flygg årsunge ringmärktes. 

Dessutom två egna kontroller av årsungar.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 15 ex Rast (En flock på ca 15 ex rastade kortvarigt under 

morgonen.) 
      Hämpling 5 ex Stationär (De sågs vid upprepade tillfällen mellan 

fyrområdet och Stora bryggan.) 
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LÖRDAG 28 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Anders Melin, Anette Unger, Lars 
Hellberg, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 28 juni 2014 
 
VÄDER 
Kontinuerligt regnande under natten och fram till 09-tiden. Det 
började regna vid 21-tiden igår kväll och 2,5 mm regn kom redan före 
midnatt. Från midnatt och fram till 09:10 fick vi ytterligare 18 mm 
regn. Under resten av dagen obetydligt med regn och mestadels 
helmulet .  
02:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 7 m/s, +13,0C, vattenstånd -1 cm, 
1013,8 hPa 
05:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 9 m/s, +12,8C, vattenstånd -4 cm, 
1011,6 hPa 
08:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 9 m/s, +12,3C, vattenstånd +11 
cm, 1009,3 hPa 
11:00: Medelvind S 12 m/s, byvind 15 m/s, +15,5C, vattenstånd +8 
cm, 1007,9 hPa 
14:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 10 m/s, +15,6C, vattenstånd +2 
cm, 1007,7hPa 
17:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,8C, vattenstånd +2 
cm, 1007,0 hPa 
20:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 7 m/s, +15,5C, vattenstånd +10 
cm, 1006,5 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:21 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Anders Melin och Lasse Hellberg fram till 
16-tiden, då de avlöstes av Mona Larsson, Sara-Lo af Ekenstam, 
Ellinor Edladotter, Åsa Ryden och Tommy Järås. Tommy körde 
fågelstationens båt ut till Nidingen, medan det var Lasse Hellberg 
som körde avgående personal iland. 
 
VERKSAMHET 
4 nät 10:00-12:00. 15 burar i Kausan 17:00-22:00 + 14 burar på 
Playan 17:00-22:00 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV 2 ex på Klockfotsrevet. 
KÄRRSNÄPPA En adult i sommardräkt födosökte under morgonen i 
Kausan och på Playan under kvällen. En flock på ca 8 småvadare 
sträckte mot SV vid 12-tiden, troligen kärrsnäppor. 
SMÅSPOV 1 ex höll till på Västudden under förmiddagen. 
GLUTTSNÄPPA 3 ex rastande på ön under dagen samt en under 
kvällen. 
SILVERTÄRNA En 2K-fågel födosökte bland artfränder och ett par 
fisktärnor vid Playan. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 



*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
10 ex av 3 arter. 
Hussvala 8, skärpiplärka 1 och sädesärla 1. Antalet märkta fåglar 
denna månad 704 ex och detta år 4 937 ex. 
 
KONTROLLER: En egen skärpiplärka 
 
UPPDRAGSARBETE 
Städning och tömning av gästtoan (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom 9 personer knutna till fågelstationen gästades Nidingen idag 
av ett sällskap på 8 personer som kom ut med Stefan i hans ribb-båt, 
alltså totalt 18 gäster på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT 
Efter nattens drygt 20 mm regn inspekterades de gamla fyrarna. Båda 
läckte bl.a. in vatten där skorstenen går genom lanterninkupan, men 
även andra delar av lanterninen var otäta. I båda fyrarna, men mest i 
den östra av dem var det en hel del vatten på det översta trägolvet. 
Det är inte utan att man tycker det har fuskats med behövlig tätning.  
En amiralsfjäril flög här under kvällen. 
 
VID DATORN 
Uno Unger och Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Hussvala 8 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 10 ad Stationär (Ca 10 ex.) 
      Kanadagås 1 pull Stationär 
      Gravand 2 ad i par Stationär (Paret i Kausan me de 9 ungarna.) 
      Gravand 9 pull Stationär (Unnkullen i Kausan.) 
      Gräsand 3 ex Stationär (I Kausan.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 55 ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär (På Klockfotsrevet) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 ad Rast (En adult i sommardräkt födosökte under 

morgonen i Kausan och på kvällen gick en på playan. En flock på 
ca 8 småvadare sträckte mot SV vid 12-tiden, troligen 
kärrsnäppor.) 

      Småspov 1 ex Stationär (Den höll till på Västudden under 
förmiddagen.) 

      Gluttsnäppa 3 ex Rast (2 ex rastade på Hamnudden under 
morgonen och vid 12-tiden stod där 3 ex. På kvällen gick ett på 
playan) 

      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
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      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär (En 2K-fågel födosökte bland 

artfränder och ett par fisktärnor vid Playan.) 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (Ett nytt bo hittades under lilla 

bryggan. En ad lämnade två ägg.) 
      Tornseglare 1 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Bo, ägg/ungar (På SV-gaveln av vårt hus fanns 4 

aktiva bon med ungar, inga äggkullar. 2 kullar om vardera 4 
ungar ringmärktes.) 

      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Hämpling 4 ex Stationär (Även idag sågs de födosökande mellan 

fyrområdet och Stora bryggan.) 
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SÖNDAG 29 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 29 juni 2014 
 
VÄDER 
02:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +15,0C, vattenstånd -3 
cm, 1005,5 hPa 
05:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,8C, vattenstånd , 
1004,8 hPa 
08:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +15,4C, vattenstånd +10 
cm, 1003,9 hPa 
11:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 9 m/s, +15,8C, vattenstånd +9 cm, 
1004,2 hPa 
14:00: Medelvind NNV 9 m/s, byvind 10 m/s, +15,6C, vattenstånd +7 
cm, 1004,6 hPa 
17:00: Medelvind NNV 9 m/s, byvind 12 m/s, +16,3C, vattenstånd +7 
cm, 1004,9 hPa 
20:00: Medelvind NNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +15,9C, vattenstånd +13 
cm, 1005,4 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:22 och ner 22:10. 
 
PERSONAL 
Mona Larsson, Sara-Lo af Ekenstam, Ellinor Edladotter, Åsa Rydén 
och Tommy Järås.  
 
VERKSAMHET 
17 nät 04:00-09:00. 25 burar i Kausan och 12 burar på Playan 05:00-
21:00 
Kontrolläsning av datalagda aprilmärkningar. Silltrutmärkning med 
färgringar. 
 
OBSERVATIONER 
SKÄRSNÄPPA 1 ex gick i yttre delen av Kausan under morgonen. 
KÄRRSNÄPPA 2 ad under morgonen i Kausan.  
GLUTTSNÄPPA 2 ex rastande under morgonen. 
TRETÅIG MÅS En omärkt 2K-fågel stod på lilla bryggan .  
SILVERTÄRNA En 2K-fågel födosökte vid Playan även idag. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
55 ex av 6 arter. Gravand 2, fiskmås 9, silltrut 30, sånglärka 1, 
hussvala 1 och skärpiplärka 12.  
Antalet märkta fåglar denna månad 759 ex och detta år 4 992 ex. 
 
KONTROLLER: En egen skärsnäppa sedd i Kausan. Den var märkt 
som fjolåring den sista april i år.  
En danskmärkt silltrut som sågs även förra året. Den är född 2009 
utanför Fredrikshamn och har bl.a. även setts i Madrid. Några egna 



fiskmåsar med ansenlig ålder avlästes också. En var 10 år, en annan 
19 år och en tredje var 22 år. Dessutom sågs en fiskmås med sliten 
ring som troligen inte var stationens, den får utredas vidare. 
Av 2012 års silltrutmärkning av ungar med färgringar så sågs idag 
den första som återkommit. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE 
Två fiskare landsteg en kort stund och gjorde en rundtur. Totalt 7 
personer med stationspersonalen. 
 
ÖVRIGT 
En mycket oväntad fångst gjordes av en sånglärka i ungfågeldräkt. Så 
vitt jag vet så är detta första gången det hänt på stationen och kanske 
också första junifångst av arten. 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gravand 2 pull Ringm 
      Fiskmås 9 pull Ringm 
      Silltrut 30 pull Ringm 
      Hussvala 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 12 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 10 ad+1 pull Stationär 
      Gravand 2 ad Stationär 
      Gravand 9 pull Stationär (2 pulli ringmärktes) 
      Gräsand 3 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Skärsnäppa 1 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 2 ex Rast 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär (9 pulli ringmärktes) 
      Silltrut - ex Stationär (30 pulli ringmärktes varav 22 färgmärktes) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär (En 2K provianterade utmed Playan) 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 75 ex Förbifl. (mot öster, som mest 45 på några 

minuter) 
      Sånglärka 1 ex Rast (1 juvenil ringmärktes) 
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      Hussvala - ex Bo, ägg/ungar (1 ringmärkt) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (12 ringmärktes) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Hämpling 4 ex Stationär 
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MÅNDAG 30 Juni 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 30 juni 2014 
 
VÄDER 
02:00: Medelvind NNV 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,5C, vattenstånd +2 
cm, 1006,5 hPa 
05:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,4C, vattenstånd +2, 
1007,0 hPa 
08:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,2C, vattenstånd +4 
cm, 1007,8 hPa 
11:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,7C, vattenstånd +6 
cm, 1008,9 hPa 
14:00: Medelvind VNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,0C, vattenstånd +2 
cm, 1009,7 hPa 
17:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 8 m/s, +17,2C, vattenstånd +-0 
cm, 1010,2 hPa 
20:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +17,4C, vattenstånd - 3 
cm, 1010,6 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:23 och ner 22:09. 
 
PERSONAL 
Mona Larsson, Sara-Lo af Ekenstam, Ellinor Edladotter, Åsa Rydén 
och Tommy Järås.  
 
VERKSAMHET 
25 burar på Kausan och 12 burar playan 04:30-20:30 
Kontrolläsning av datalagda aprilmärkningar. Koll av några 
tobisholkar och silltrutmärkning på svacken. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 1 ex mot söder 
RÖDBENA En flock med 12 ex sträckte nog från ön. 
TRETÅIG MÅS En omärkt 2K-fågel även idag och en av öns ungar 
från 2012 var också på besök. Det är inte heller vanligt att 3K fåglar 
kommer på besök. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
47 ex av 6 arter. Gråtrut 2, Silltrut 14, Tobisgrissla 6, Hussvala 20, 
Sädesärla 1 och Skärpiplärka 4.  
Antalet märkta fåglar denna månad 806 ex och detta år 5 039 ex. 
 
KONTROLLER: En gammal ejderhona hittades död på svacken. Den 
har troligen varit död ett antal veckor då den var rätt torr. Den 
märktes som häckande 1997 och bör ha varit minst två år vid 
märktillfället, alltså minst 19 år vid dödstillfället. 



 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE 
Två paddlare som startade vid Gårda brygga var gäster på ön. Summa 
sju personer med stationspersonalen. 
 
ÖVRIGT 
 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Silltrut 14 ex Ringm 
      Gråtrut 2 ex Ringm 
      Tobisgrissla 6 ex Ringm 
      Hussvala 20 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 17 ad+1 pull Stationär 
      Gravand 9 pull+5 ad Stationär 
      Gräsand 4 ad Stationär 
      Gräsand 2 pull Stationär (nästan nykläckta) 
      Ejder - ex Stationär (en död hona hittades som var märkt 1997 

som häckande.) 
      Småskrake 3 ex Stationär 
      Havssula 1 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Rödbena 12 ex str SV 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär (14 ringmärkta) 
      Gråtrut - ex Stationär (2 ringmärkta) 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Bo, ägg/ungar 
      Tobisgrissla - ex Stationär (6 ringmärkta) 
      Tornseglare 1 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Bo, ägg/ungar (minst 12 häckningar , sju på vårt 

hus östra gavel, 4 på västra gaveln och en på norra dassgaveln.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (4 ringmärkta) 
      Sädesärla - ex Stationär (1 ringmärkt) 
      Stare 1 ex Stationär 
      Hämpling 10 ex Stationär 
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TISDAG 1 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 1 juli 2014 
 
VÄDER 
Tunga regnmoln och lite regnstänk under natt och morgontimmar. 
Bättre o bättre väder under hela dagen. E.m. o kväll var riktigt sköna 
och somriga. 
02:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 10 m/s, +14,2C, vattenstånd -3 cm, 
1011,7 hPa 
05:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 9 m/s, +1 2,8C, vattenstånd -5 cm, 
1011,9 hPa 
08:00: Medelvind N 1 m/s, byvind 4 m/s, +15,4C, vattenstånd -4 cm, 
1012,3 hPa 
11:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 3 m/s, +15,5C, vattenstånd +3 cm, 
1012,9 hPa 
14:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 4 m/s, +17,5C, vattenstånd +1 cm, 
1012,9 hPa 
17:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 5 m/s, +17,6C, vattenstånd +-0 
cm, 1013,5 hPa 
20:00: Medelvind N 1 m/s, byvind 3 m/s, +17,1C, vattenstånd +-0 
cm, 1013,7 hPa 
23:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,4C, vattenstånd + 6 cm, 
1014,3 hPa 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:23 och ner 22:09. 
 
PERSONAL 
Mona Larsson, Sara-Lo af Ekenstam, Ellinor Edladotter, Åsa Rydén 
och Tommy Järås.  
 
VERKSAMHET 
20 nät 06:30-11:00 samt 25 burar på Kausan och 12 burar playan 
07:00-20:30 
Kontrolläsning av datalagda majmärkningar samt inskickande av 
aprilmärkningar till ringmärkningscentralen. Rensning kring 
komposten. 
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE Åtminstone fyra flockar sågs med 50, 10, 15 och 25 ex 
SMÅSPOV 4 ex rastade på SO-udden under kvällen 
RÖDBENA En flock med 7 ex kom på höjd och damp ner på ön. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
15 ex av 5 arter. Fiskmås 7, Tobisgrissla 1, Sädesärla 1, Skärpiplärka 
4 samt Stare 2.  



Antalet märkta fåglar denna månad 15 ex och detta år 5 054 ex. 
 
KONTROLLER: Även idag sågs några gamla fiskmåsar. En 21-åring 
samt två icke fullt avlästa som var 21 år respektive minst 21 år. En 4-
årig fiskmås sågs också. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE 
Två besökare hemmahörande i Gottskär samt Uno och Lasse 
Hellberg. Totalt nio pers. 
 
ÖVRIGT 
Uno Unger och Lasse Hellberg kom ut med ljusloggrar och startbox 
att få igång loggrarna med. Nu gäller bara att få igång dataprogram, 
lista ut någon fastsättning då de här ljusloggrarna var mycket mindre 
än de tidigare samt att fånga de tretåiga måsarna som skall ha 
ljusloggrarna. 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Fiskmås 7 ex Ringm 
      Tobisgrissla 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 21 ex+1 ex Stationär 
      Gravand 9 pull+2 ad Stationär 
      Gräsand 1 ad Stationär 
      Gräsand 1 pull Stationär (nästan nykläckt) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 100 ex str S (50+10+15+25) 
      Småskrake 3 ex Stationär 
      Storskarv 40 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär (klockfotsrevet) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Småspov 4 ex Rast (SO-udden) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 7 ex Rast (kom på höjd o gick ner o rastade) 
      Rödbena 10 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär (7 ringmärkta, 1 ad + 6 pulli) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Bo, ägg/ungar 
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      Tobisgrissla - ex Stationär (1 ad ringmärkt) 
      Tornseglare 25 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärpiplärka - ex Stationär (4 ringmärkta) 
      Sädesärla - ex Stationär (1 ringmärkt) 
      Stare 60 ex Stationär (2 ringmärkta) 
      Hämpling 5 ex Stationär 
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ONSDAG 2 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 2 juli 2014 
 
VÄDER 
Tunga regnmoln och lite regnstänk under natt och morgontimmar. 
Bättre o bättre väder under hela dagen. Alltså mycket likt föregående 
dags väder, men mot kvällen tilltog vinden och nya regnskurar 
passerade. 
02:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 4 m/s, +16,1C, vattenstånd +1 cm, 
1014,2 hPa 
05:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,5C, vattenstånd 0 cm, 
1014,1 hPa 
08:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 8 m/s, +14,9C, vattenstånd +2 
cm, 1014,7 hPa 
11:00: Medelvind VNV 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,6C, vattenstånd +9 
cm, 1015,1 hPa 
14:00: Medelvind VSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,7C, vattenstånd +5 
cm, 1015,1 hPa 
17:00: Medelvind VNV 5 m/s, byvind 7 m/s, +17,7C, vattenstånd +1 
cm, 1015,4 hPa 
20:00: Medelvind VNV 10 m/s, byvind 12 m/s, +16,3C, vattenstånd 
+2 cm, 1015,5 hPa 
23:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,7C, vattenstånd ? 
cm, 1016,6 hPa 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:24 och ner 22:08. 
 
PERSONAL 
Mona Larsson, Sara-Lo af Ekenstam, Ellinor Edladotter, Åsa Rydén 
och Tommy Järås.  
 
VERKSAMHET 
17 nät 04:00-04:45, 13 nät 04:45-05:30, 17 nät 05:30-08:00 samt 25 
burar på Kausan 04:30-20:30 och 12 burar playan 08:00-20:30. 
Kontrolläsning av datalagda majmärkningar. Fortsättning av rensning 
kring komposten.  
 
OBSERVATIONER 
Svartsnäppa 2 ex rastande i Kausan på morgonen. 
Kärrsnäppa 2 ex rastande i Kausan på morgonen 
Drillsnäppa 2 ex på SV-udden 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
10 ex av 3 arter. Sädesärla 4, Skärpiplärka 5 samt Stare 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 25 ex och detta år 5 064 ex. 
 



KONTROLLER: Av de fångade tretåiga måsarna var en 13 år, två 10 
år, två nio år, en sju år samt fyra med okänd ålder. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE 
Endast stationspersonal, fem pers. 
 
ÖVRIGT 
Idag gjordes en insats på de tretåiga måsarna. Vi fångade tio 
häckande fåglar och satte på ljusloggrar. Tre av dem hade ljusloggrar 
även förra gången vid gjorde det. I två bon tog vi både hanen och 
honan. Fyra av individerna är inte födda på Nidingen 
 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Sädesärla 4 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 9 ex Stationär 
      Gravand 9 pull+3 ad Stationär 
      Gräsand 2 ad+1 pull Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 6 pull Stationär 
      Småskrake 3 ad Stationär (hona med 6 pulli öster playasten) 
      Storskarv 25 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 2 ex Rast 
      Drillsnäppa 2 ex Rast (på SV-udden) 
      Svartsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Skrattmås 14 ex str SV (8+6) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (Satt ljusloggrar på 10 ex) 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 50 ex Bo, ägg/ungar 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärpiplärka - ex Stationär (5 ringmärkta) 
      Sädesärla - ex Stationär (4 ringmärkta) 
      Stare 4 ex Stationär (1 ringmärkt) 
      Hämpling 5 ex Stationär 
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TORSDAG 3 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 3 juli 2014 
 
VÄDER 
Hela dagen har varit blåsig och molnig. Enstaka regnstänk har också 
kommit. 
02:00: Medelvind VSV 11 m/s, byvind 13 m/s, +14,7C, vattenstånd 
+4 cm, 1016,3 hPa 
05:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,2C, vattenstånd 0 
cm, 1015,2 hPa 
08:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +14,7C, vattenstånd +3 
cm, 1014,7 hPa 
11:00: Medelvind SV 12 m/s, byvind 16 m/s, +15,9C, vattenstånd 
+14 cm, 1014,3 hPa 
14:00: Medelvind SV 14 m/s, byvind 17 m/s, +17,1C, vattenstånd 
+13 cm, 1013,5 hPa 
17:00: Medelvind V SV 11 m/s, byvind 17 m/s, +16,9C, vattenstånd 
+12 cm, 1013,8 hPa 
20:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +17,3C, vattenstånd +8 
cm, 1013,7 hPa 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:25 och ner 22:07. 
 
PERSONAL 
Mona Larsson, Sara-Lo af Ekenstam, Ellinor Edladotter, Åsa Rydén 
och Tommy Järås.  
 
VERKSAMHET 
24 burar på Kausan 06:00-20:00 och 12 burar playan 06:00-09:30. 
Kontrolläsning av datalagda majmärkningar. Fortsättning av rensning 
kring komposten och muren.  
 
OBSERVATIONER 
Kärrsnäppa 6 ex rastande hela dagen 
Grönbena 2 ex rastande i Kausan på morgonen 
Småspov 7 ex drog över ön mot S samt en rastande på SV-udden 
Sillgrissla 2 mot SV 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
8 ex av 2 arter. Gravand 3 och Skärpiplärka 5 .  
Antalet märkta fåglar denna månad 33 ex och detta år 5 072 ex. 
 
KONTROLLER:  
 
UPPDRAGSARBETE 



Inget 
 
BESÖKARE 
Endast stationspersonal, fem pers. 
 
ÖVRIGT 
En slappedag i det lite tråkiga vädret. Mycket datorjobb, 
växtbestämningar med floran och rabbarberpajsätande 
 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gravand 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 6 ex Stationär 
      Gravand 8 ex Stationär (en unge har försvunnit idag. Tre ungar 

ringmärkta) 
      Gravand 2 ex Stationär 
      Gräsand 1 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 3 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 6 ex Rast 
      Småspov 1 ex Rast (1 rastande på SV-udden) 
      Småspov 7 ex str S 
      Grönbena 2 ex Rast (rastade i kausan på morgonen) 
      Rödbena 15 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Skrattmås 10 ex str SV 
      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 - ex Bo, ägg/ungar 
      Sillgrissla 2 ex str SV 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 3 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärpiplärka - ex Stationär (5 ringmärkta, ett bo med 4 pulli + en 

1K) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stare 2 ex Stationär 
      Hämpling 5 ex Stationär 
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FREDAG 4 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 4 juli 2014 
 
VÄDER 
02:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +16,4C, vattenstånd +14 
cm, 1014,2 hPa 
05:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,0C, vattenstånd +8 
cm, 1013,9 hPa 
08:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 9 m/s, +16,3C, vattenstånd +1 
cm, 1013,9 hPa 
11:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 7 m/s, +16,9C, vattenstånd +4 cm, 
1014,1 hPa 
14:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +17,7C, vattenstånd +5 
cm, 1013,2 hPa 
17:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +19,6C, vattenstånd +-0 
cm, 1011,4 hPa 
20:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +20,0C, vattenstånd +1 
cm, 1010,2 hPa 
23:00: Medelvind SSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +19 ,3C, vattenstånd +9 
cm, 1010,1 hPa 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:26 och ner 22:07. 
 
PERSONAL 
Mona Larsson, Sara-Lo af Ekenstam, Ellinor Edladotter, Åsa Rydén 
och Tommy Järås.  
 
VERKSAMHET 
14 nät 04:15- 24 burar på Kausan 04:45-21:00 och 12 burar playan 
07:00-21:00. 
Kontrolläsning av datalagda majmärkningar. Silltrutmärkning. 
Urgrävning av kompost och eldning av all kvickrot därifrån. 
 
OBSERVATIONER 
Kärrsnäppa minst 15 ex rastande 
Rödbena Ett nytt bo med fyra ägg hittades utmed stigen mot 
rissastenen. Tre nykläckta ungar gick in i burar i Kausan. Ungefär 
samtidigt gick även tre vuxna in i burarna. 
Gluttsnäppa 6 ex. Fyra i kausan på morgonen och sedan ett par 
ströexemplar under dagen. 
Skogssnäppa 1 ex 
Grönbena 2 ex rastande i Kausan på morgonen 
Småspov hörd på morgonen samt en sträckande över på e.m.  
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 



124 ex av 11 arter. Kärrsnäppa 2, Rödbena 5, Fiskmås 5, Silltrut 100, 
Gråtrut 3, Skärpiplärka 2, Sädesärla 1, Törnsångare 1,Lövsångare 1, 
Stare 2 och Hämpling 2.  
Antalet märkta fåglar denna månad 157 ex och detta år 5 196 ex. 
 
KONTROLLER 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget 
 
BESÖKARE 
Endast stationspersonal, fem pers. 
 
ÖVRIGT 
Vid tog oss en tur i varje av de två största silltrutkolonierna. De var 
gott om ungar och ungarna kändes bra i hullet och det ligger relativt 
få döda ungar. Det finns fler ungar att märka för personalen i 
kommande vecka. 
 
 
 
VID DATORN 
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
      Rödbena 5 ex Ringm 
      Fiskmås 5 ex Ringm 
      Silltrut 100 ex Ringm 
      Gråtrut 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 
      Hämpling 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 19 ex+1 pull Stationär 
      Gravand 4 ad+6 pull Stationär 
      Gräsand 2 hona Stationär (båda honorna är ringmärkta) 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 5 ex Stationär 
      Storskarv 25 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 15 ex Rast (2 ringmärktes) 
      Småspov 1 ex Rast 
      Småspov 1 ex str S 
      Skogssnäppa 1 ex Rast 
      Gluttsnäppa 6 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär (bo med 4 ägg, en nykläckt kull med tre 

ungar. 5 ringmärkta) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Skrattmås 24 ex str SV (7+4+6+7) 
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      Fiskmås - ex Stationär (5 ringmärkta ungar) 
      Silltrut - ex Stationär (100 ungar ringmärkta) 
      Gråtrut - ex Stationär (3 ringmärkta) 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Bo, ägg/ungar 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Bo, ägg/ungar 
      Skärpiplärka - ex Stationär (2 ringmärktes) 
      Sädesärla - ex Stationär (1 ringmärktes) 
      Törnsångare 1 ex Rast (ringmärktes) 
      Lövsångare 1 ex Rast (ringmärktes) 
      Kråka 1 ex Rast 
      Stare 50 ex Stationär (2 ringmärktes) 
      Hämpling 5 ex Stationär (2 ringmärktes) 
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LÖRDAG 5 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Isabella Unger, Anette Unger, 
Josefin Unger, Magnus Unger, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 5 juli 2014 
 
VÄDER 
Till att börja med så gott som molnfritt, men fram på förmiddagen 
mulnande det söderifrån. Under eftermiddagen växlande molnighet. 
Ganska god sikt under dagen. 
02:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,1C, vattenstånd +10 
cm, 1010,0 hPa 
05:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,7C, vattenstånd +7 
cm, 1009,4 hPa 
08:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 6 m/s, +18,5C, vattenstånd +2 cm, 
1008,4 hPa 
11:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 6 m/s, +21,3C, vattenstånd +4 cm, 
1007,3 hPa 
14:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 7 m/s, +20,8C, vattenstånd +13 
cm, 1006,6 hPa 
17:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +20,7C, vattenstånd +13 
cm, 1005,8 hPa 
20:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 10 m/s, +20,6C, vattenstånd +8 
cm, 1006,1 hPa 
23:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 11 m/s, +20,1C, vattenstånd 
+13 cm, 1007,1 hPa 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:27 och ner 22:06. 
 
PERSONAL 
Avgående personal Mona Larsson, Sara-Lo af Ekenstam, Ellinor 
Edladotter, Åsa Rydén och Tommy Järås, lämnade ön vid 14-tiden. 
Den nya personalen Uno och Anette Unger, Malin Unger med sonen 
Charlie (3 år) samt Magnus och Camilla med barnen Isabella (10 år), 
Josefin (8 år) och Elias (1 år) kom ut vid 12:30-tiden. Lasse Hellberg 
skötte transporten till och från Nidingen med stationsbåten Stuff.  
 
VERKSAMHET 
14 nät 04:15-09:15 24 burar i Kausan 06:00-22:00 och 12 burar på 
Playan 06:00-22:00. 
Urgrävning av kompost och uppeldning av kvickrot därifrån. 
 
OBSERVATIONER 
GRÅHÄGER 1 ex förbiflygande under förmiddagen. 
KÄRRSNÄPPA 25 ex rastande under morgonen. 
GLUTTSNÄPPA 1 ex rastade på Hamnudden vid 14-tiden. 
SKOGSSNÄPPA 1 ex rastande. 
SMÅSPOV 1 ex rastande. 
TRETÅIG MÅS Av totalt 37 ringmärkta ungar på Nidingen under 
tiden 21-24 juni har endast en av de 3 ungarna i bo 9,5 försvunnit. 
Idag fanns således 36 årsungar i livet varav 30 på gamla fyrarna och 6 



på Rissastenens sjömärke. 
LADUSVALA 1 ex flög omkring i fyrområdet vid 15-tiden.  
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
18 ex av 7 arter. Kärrsnäppa 2, drillsnäppa 1, fiskmås 1 pullus, 
hussvala 9 pulli, skärpiplärka 2, sädesärla 1 och stare 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 174 ex och detta år 5 213 ex. 
EGNA KONTROLLER: Endast 5 årsungar av skärpiplärka. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom de 15 personer som hade anknytning till 
fågelstationsverksamheten besöktes ön av 4 båtar med sammanlagt 18 
personer under dagen. En av båtarna med 4 personer stannade kvar 
vid Stora bryggan natten till söndag. Totalt alltså 33 besökare på 
Nidingen idag.  
 
ÖVRIGT 
Den varma luften och minst 18 plusgrader i vattnet gjorde att flera av 
oss passade på och ta sig ett dopp eller två i det klara vattnet vid Stora 
bryggan.  
Då det var snudd på tropisk natt (19,9 plusgrader ännu vid midnatt), 
så satte vi upp ett lakan på läsidan av 1930 års hus och körde 
ljusfångst av nattfjärilar, trots den relativt friska vinden på minst 8 
m/s från OSO vid starten 23:15. Mer om resultatet rapporteras i 
morgondagens dagbok. 
 
VID DATORN 
Tommy Järås och Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Fiskmås 1 ex Ringm 
      Hussvala 9 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 5 ad+1 pull Stationär 
      Gravand 2 ad+7 pull Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 1 ad hona Pulli/nyligen flygga (En hona med 7 små 

pulli på västra sidan av SO-udden.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ad Stationär (Den stod ute på Klockfotsrevet 

tillsammans med storskarvar vid 14-tiden.) 
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      Gråhäger 1 ex Förbifl. (Den flög över ön under morgonen.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 25 ad Rast (Ca 25 ex rastande på ön under 

morgonen. En 2K-fågel och en 3K+-fågel burfångades i Kausan 
på kvällen och ringmärktes) 

      Småspov 1 ex Rast (1 ex rastade på Ostudden på eftermidagen.) 
      Drillsnäppa 1 2K+ Rast (Den rastade på Playan under kvällen, 

burfångades och ringmärktes. Höstens första fångade, senast 
märkt 31/5.) 

      Skogssnäppa 1 ex Rast 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast (1 ex rastade på Hamnudden vid 14-tiden.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Skrattmås 6 ex str SV 
      Fiskmås - ex Stationär (En årsunge i stadie D ringmärktes V om 

Dammen.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (Av totalt 37 ringmärkta ungar på 

Nidingen under tiden 21-24 juni har endast en av de 3 ungarna i 
bo 9,5 försvunnit. Idag finns således 36 årsungar i livet varav 30 
på gamla fyrarna och 6 på Rissastenens sjömärke.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär (Bl.a. 1 ad med 2 årsungar som matades, 

troligen ej kläckta på ön.) 
      Kentsk tärna - ex Bo, ägg/ungar 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 6 ex Förbifl. 
      Ladusvala 1 ex Förbifl. (Den flög omkring i fyrområdet vid 15-

tiden.) 
      Hussvala - ex Bo, ägg/ungar (9 boungar märktes i två bon varav 4 

på SV-gaveln på stora gula huset och 5 ovanför farstun till 
fågelstationen.) 

      Skärpiplärka - ex Stationär (2 ex ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (1 ex ringmärktes.) 
      Stare 185 ex str SV (125 + 60.) 
      Stare 15 ex Rast (Ca 15 ex på Västudden under eftermiddagen. 2 

ex ringmärktes.) 
      Hämpling 5 ex Stationär (5 ex sågs under förmiddagen och 2 ex 

under eftermiddagen.) 
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SÖNDAG 6 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Josefin Unger, Magnus Unger, 
Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 6 juli 2014 
 
VÄDER 
Växlande molnighet under natten, men från gryningen var himlen helt 
molntäckt fram till 08:30 då molnen successivt skingrades för att åter 
tätna ett par timmar senare. Under eftermiddagen åter lättande 
molntäcke och varmt. Ganska dålig sikt under förmiddagen och 
Onsalalandet skymtades nätt och jämt, men under eftermiddagen blev 
sikten bättre och man kunde se till Väröbruk och senare ännu längre. 
02:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 8 m/s, +19,2C, vattenstånd +19 
cm, 1007,3 hPa 
05:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 7 m/s, +18,4C, vattenstånd +20 
cm, 1008,1 hPa 
08:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,2C, vattenstånd +11 
cm, 1008,9 hPa 
11:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +18,5C, vattenstånd +8 cm, 
1010,4 hPa 
14:00: Medelvind SSO 5 m/s, byvind 5 m/s, +20,0C, vattenstånd +14 
cm, 1011,6 hPa 
17:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +20,1C, vattenstånd +10 
cm, 1011,9 hPa 
20:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 3 m/s, +21,5C, vattenstånd +4 cm, 
1011,5 hPa 
23:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, +19,6C, vattenstånd +3 cm, 
1011,8 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:28 och ner 22:05. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Malin Unger med sonen Charlie (3 år) samt 
Magnus och Camilla med barnen Isabella (10 år), Josefin (8 år) och 
Elias (1 år). 
 
VERKSAMHET 
17 nät 04:00-11:00. 24 burar i Kausan 04:00-22:00 och 12 burar på 
Playan 04:00-22:00. 
 
OBSERVATIONER 
VATTENRALL 1 ex grymtade till lite lågmält inne i 6:ans 
slånbuskage V om Fotogenboden. 
KÄRRSNÄPPA 20 adulta rastande på Playan och i Kausan under 
dagen. 
SVARTSNÄPPA 4 ad rastade en kort stund i Kausan vid 05-tiden. 
Vid 15-tiden rastade ytterligare 1 ex på ön.  
GLUTTSÄPPA 1 ex hördes på sträck 00:13 och 1 ex rastade på 
västra delen under dagen. 
SKOGSSNÄPPA 1 ex hördes på sträck 00:07. 
SMÅSPOV 1 ex rastande på Hamnudden i gryningen. 



TRETÅIG MÅS Den unge som har försvunnit sedan ringmärkningen 
visade sig idag vara MDB, den minsta ungen i bo 9,5, som innehöll 3 
ungar vid märktillfället. Idag är fortfarande 36 ungar i livet. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
23 ex av 8 arter.  
Gravand 1 pullus, ejder 1 pullus, kärrsnäppa 9, rödbena 3 (1 pullus), 
fiskmås 1, skärpiplärka 1, sädesärla 3 och stare 4.  
Antalet märkta fåglar denna månad 197 ex och detta år 5 236 ex. 
EGNA KONTROLLER: 2 årsungar av gravand, 1 adult hussvala 
samt 8 skärpiplärkor varav 7 årsungar och en 2K hona. 
FRÄMMANDE KONTROLL: En 3K+ kärrsnäppa med brittisk ring.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom 9 personer på fågelstationen låg en båt med 4 övernattare vid 
Stora bryggan natten till idag. Senare under dagen gästades ön av 5 
båtar med 20 personer, alltså totalt 33 besökare idag.  
 
ÖVRIGT 
Minst 45 arter nattfjärilar registrerades vid ljusfångsten på NV-sidan 
av fyrmästarhuset i natt. Bl.a. fotograferades den färggranna bruna 
björnspinnaren. Vidare noterades Nidingen-specialiteter som blågrått 
nejlikfly, blekgult lavfly och gulaktig gråvecklare. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gravand 1 ex Ringm 
      Ejder 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 9 ex Ringm 
      Rödbena 3 ex Ringm 
      Fiskmås 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 2 ex Ringm 
      Stare 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 22 ad Stationär 
      Gravand 2 ad Stationär 
      Gravand 7 pull Stationär (En unge i 7-kullen ringmärktes och 

dessutom kontrollerades 2 ungar i samma kull.) 
      Gräsand 1 hona Stationär 
      Ejder - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Småskrake 1 ad hona Pulli/nyligen flygga 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 2K Stationär (Den satt ute på Klockfotsrevet under 

sena eftermiddagen.) 
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      Vattenrall 1 ex Stationär (Den grymtade till lite lågmält inne i 
6:ans slånbuskage V om Fotogenboden.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 20 ad Rast (9 ex ringmärktes (4 2K ock 5 3K+). 

Dessutom en främmande kontroll av en brittiskmärkt 3K+.) 
      Småspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (Den höll till på Svacken och SO-udden 

under eftermiddag och kväll.) 
      Skogssnäppa 1 ex Str 
      Svartsnäppa 5 ad Rast (4 ad rastade en kort stund i Kausan vid 

05-tiden. Vid 15-tiden rastade ytterligare 1 ex på ön.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär (2 utväxta årsungar och en ej helt utväxt 

ungfågel ringmärktes.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Skrattmås 36 ex str SV (5 + 25 + 6.) 
      Fiskmås - ex Stationär (1 ad fångades i nät 13B och ringmärktes.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (Den unge som har försvunnit 

sedan ringmärkningen visade sig idag vara MDB, den minsta 
ungen i bo 9,5, som innehöll 3 ungar vid märktillfället.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Bo, ägg/ungar 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 20 ex Förbifl. (Minst 20 ex under dagen.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (3 årsungar ringmärktes.) 
      Stare 150 ex Rast (4 årsungar ringmärktes.) 
      Hämpling 3 ex Stationär 
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MÅNDAG 7 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Magnus Unger, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 7 juli 2014 
 
VÄDER 
Huvudsakligen molnfritt från gryningen, dock en del höga 
cirrusmoln. Mitt på dagen tidvis mer mulet och vid 12-tiden fick 
Nidingen en lätt regnskur. Från 14-tiden och ett par timmar framåt 
föll det tidvis en del regn och totalt under dagen blev det 2 mm. Vid 
17-tiden klarnade det upp långt ut i väster och ingen nederbörd 
noterades mer fram till solnedgången. Ganska god sikt under 
morgonen men mycket disigare resten av dagen. 
02:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +19,4C, vattenstånd +20 
cm, 1012,3 hPa 
05:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 8 m/s, +19,9C, vattenstånd +19 
cm, 1011,9 hPa 
08:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +21,1C, vattenstånd 
+10 cm, 1012,0 hPa 
11:00: Medelvind SSO 10 m/s, byvind 12 m/s, +20,7C, vattenstånd 
+4 cm, 1014,0 hPa 
14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 7 m/s, +18,8C, vattenstånd +16 
cm, 1015,9 hPa 
17:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,4C, vattenstånd +13 
cm, 1017,7 hPa 
20:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,2C, vattenstånd +2 
cm, 1018,4 hPa 
23:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,8C, vattenstånd -4 
cm, 1018,8 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:30 och ner 22:04. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Malin Unger med sonen Charlie (3 år) samt 
Magnus och Camilla med barnen Isabella (10 år), Josefin (8 år) och 
Elias (1 år). 
 
VERKSAMHET 
17 nät 04:00-07:30. 24 burar i Kausan 04:00-22:30 och 12 burar på 
Playan 04:00-22:30. 
 
OBSERVATIONER 
KÄRRSNÄPPA Minst 50 ex varav 18 2K och 24 3K+ märktes. 
Endast en egen kontroll av de 9 som märktes under gårdagen. Av 42 
märkta hade 8 påbörjat hp-ruggning och av dessa var 6 2K och endast 
2 3K+. De mer slitna 2K-fåglarna börjar tydligen sin ruggning något 
tidigare än äldre fåglar. 
SMÅSPOV Upp till som mest 3 ex rastande på ön under dagen. 1 ex 
sträckte mot V 14:38 tillsammans med 3 storspovar. 
STORSPOV 3 ex sträckte mot V 14:38 tillsammans med en småspov. 
GLUTTSNÄPPA 1 ex rastade på Västudden under dagen. 
GRÖNBENA 1 ex hördes på sträck 01:30. 



ROSKARL 1 ad rastade på Playan 15:30. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
50 ex av 6 arter.  
Gravand 1 pullus, ejder 1 pullus, kärrsnäppa 42, drillsnäppa 3, 
skärpiplärka 1 och stare 2.  
Antalet märkta fåglar denna månad 247 ex och detta år 5 286 ex. 
EGNA KONTROLLER: 3 syskon i öns gravandkull besökte 
fångstburarna i Kausan tillsammans med den idag nymärkta ungen 
och vidare kontrollerades 7 årsungar av skärpiplärkor.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
9 personer på fågelstationen. Idag anlände de två litauiska 
byggnadsarbetarna efter tre veckors semester. Ante från Bua 
tillsammans med en kompis skötte transporten och ilandforslande av 
diverse verktyg och byggnadsmaterial. Totalt 13 besökare på ön. 
 
ÖVRIGT 
I kväll blir det inget läge för ljusfångst av nattfjärilar det blåser i 
mesta laget. De två föregående nätterna har gett 45 resp. 98 arter. 
Sammanlagt rörde det sig om 118 arter. Totalt har 408 arter av fjärilar 
noterats på Nidingen. Följande 8 arter var nya för Nidingen under de 
två fångstnätterna nu i juli, nämligen: granbarrvecklare, löktravmott, 
flädermott, snövit streckmätare, linariamalmätare, videspinnare, 
tuvängsfly och strätteplattmal. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gravand 1 ex Ringm 
      Ejder 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 42 ex Ringm 
      Drillsnäppa 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 22 ad Stationär 
      Gravand 2 ad Stationär 
      Gravand 7 pull Stationär (En nymärktes, dessutom 3 kontroller av 

kullsyskon -47, -48 och -53. Samtliga burfångades i Kausan.) 
      Gräsand 3 ad Stationär (1 hane + 2 honor.) 
      Ejder - ex Stationär (En årsunge i stadie A burfångades på Playan 

och kunde ringmärkas) 
      Småskrake 4 ad hona Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 2K Stationär (Den stod med storskarvar på 
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Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 50 ad Rast (Minst 50 ex varav 18 2K och 24 3K+ 

märktes. Endast en egen kontroll av de 9 märkta under gårdagen. 
Av 42 märkta hade 8 påbörjat hp-ruggning och av dessa var 6 2K 
och endast 2 3K+.) 

      Småspov 3 ex Rast (Ett, två eller någon gång tre ex sågs till eller 
från under dagen.) 

      Småspov 1 ex str V (1 ex i sällskap med 3 storspovar sträckande 
mot V 14:38.) 

      Storspov 3 ex str V (3 ex i sällskap med en småspov sträckande 
mot V 14:38.) 

      Drillsnäppa 4 ex Rast (Minst 4 ex varav 3 ad (2K+) 
ringngmärktes) 

      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Grönbena 1 ex Str (Den hördes på nattsträck 01:30.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ad Rast (Den rastade på Playan under eftermiddagen 

vid 15:30-tiden.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Skrattmås 50 ex str SV (Minst 50 ex under dagen.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (Igår kväll konstaterades att det 

var den minsta ungen i den enda ringmärkta 3-kullen på ön (bo 
9,5 på västra gamla fyren), som hade försvunnit. Totalt är nu 36 
stora ungar kvar på Nidingens bohyllor, 30 på gamla fyrarna och 
6 på Rissastenens sjömärke.) 

      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 5 ex Förbifl. (Ca 5 ex.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En nyss flygg årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Lövsångare 1 ex Spel/sång (Den satt och sjöng ganska flitigt 

under morgonen och förmiddagen i 6:ans slånbuskage V om 
Fotogenboden.) 

      Stare 350 ex Rast (Minst 350 ex. Både kort rastande och 
sträckande under morgonen. 2 årsungar burfångades i Kausan 
och ringmärktes.) 

      Hämpling 5 ex Stationär 
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TISDAG 8 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Magnus Unger, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 8 juli 2014 
 
VÄDER 
Under efternatten fram till 06:00 duggregn-regn samt endast måttlig 
sikt. Därefter fortsatt mulet och disigt fram till 09-tiden. Vid 
gryningen kom 1 mm regn, därefter kom ytterligare 5 mm i samband 
med åskbyar under tiden 16:00-18:00. Både före och efter åskbyarna 
var det tidvis mycket varmt och SMHI:s maxtemperatur på 24,8 
plusgrader nåddes vid 13:00-tiden. 
02:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 8 m/s, +16,5C, vattenstånd +8 
cm, 1017,9 hPa 
05:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,1C, vattenstånd +6 cm, 
1016,7 hPa 
08:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,8C, vattenstånd -3 
cm, 1015,2 hPa 
11:00: Medelvind NNO 2 m/s, byvind 3 m/s, +21,3C, vattenstånd -11 
cm, 1014,1 hPa 
14:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 4 m/s, +23,9C, vattenstånd -2 
cm, 1012,4 hPa 
17:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 5 m/s, +19,7C, vattenstånd +2 
cm, 1011,7 hPa 
20:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +20,8C, vattenstånd -4 
cm, 1011,2 hPa 
23:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 8 m/s, +20,9C, vattenstånd -9 
cm, 1011,8 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:31 och ner 22:03. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Malin Unger med sonen Charlie (3 år) samt 
Magnus och Camilla med barnen Isabella (10 år), Josefin (8 år) och 
Elias (1 år). 
 
VERKSAMHET 
Ingen nätfångst på grund av regn fram till 06:00. 24 burar i Kausan 
04:00-23:30 och 12 burar på Playan 04:00-23:30. Bokontroll och 
pullmärkning i tärn-/måskolonin V om Västra rännan. 
 
OBSERVATIONER 
GRÅHÄGER 2 årsungar sträckte österut över ön 07:52. 
TOFSVIPA 1 ex förbiflygande österut längs nordstranden 08:14. 
BRUSHANE 7 adulta fåglar (4 hanar + 3 honor) rastade en stund på 
Playan. 
GRÖNBENA 4 ex kom insträckande och landade i Kausan 08:03. 
TREÅIG MÅS De första ungarna sågs på vingarna idag. En flög 
omkring vid Rissastenen och MDC märkt i bo 2 på östra gamla fyren 
flög en sväng över fyrområdet och landade uppe på samma fyrs altan.  
KENTSK TÄRNA 55 bon varav 52 med 1 eller 2 ägg samt 3 bon 
med ungar. I två bon märktes 2 ungar vardera medan 1 unge märktes i 



ett bo där även 1 ägg låg. 
SILVERTÄRNA Den första flygga ungen noterades i kolonin V om 
Västra rännan. 
SMÅTÄRNA 3 ex flög österut längs Playan 18:15, troligen rörde det 
sig om 1 ad med 2 årsungar.  
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
50 ex av 9 arter.  
Gravand 1, större strandpipare 2 pulli, kärrsnäppa 32, rödbena 1, 
skrattmås 3 pulli, kentsk tärna 5 pulli, skärpiplärka 4, sädesärla 1 och 
stare 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 297 ex och detta år 5 336 ex. 
EGNA KONTROLLER: 5 syskon i öns kvarvarande gravandkull 
besökte burarna i Kausan tillsammans med den idag nymärkta hanen 
och vidare kontrollerades 4 kärrsnäppor från de närmast föregående 
dagarna. Dessutom kontrollerades 2 årsungar av skärpiplärkor. Till 
sist kan nämnas ett par större strandpipare längst in i Kausan, där 
hanen hade märkts på Nidingen 26/6 2012 och honan 19/7 2013.  
 
UPPDRAGSARBETE 
- 
 
BESÖKARE 
9 personer på fågelstationen och 2 byggnadsarbetare. Idag anlände 4 
båtar med 13 personer. Totalt 24 besökare på ön. 
 
ÖVRIGT 
Malin har limmat ihop det trasiga träbordet högst upp i den västra 
gamla fyren, så nu går det att använda igen, om man vill sitta där och 
ta sig en öl. 
En fantastisk dagfjärilsdag idag. Vi har aldrig varit med om dess like 
tidigare. Inte mindre än 11 arter är nog rekord för Nidingen. Två arter 
var nya för ön, nämligen mindre tåtelsmygare och silverstreckad 
pärlemorfjäril. Dessutom var det invasion av eksnabbvinge, som bara 
setts en gång tidigare med ett exemplar, och idag hade vi säkert 
närmare 10 ex. Vidare sågs kålfjäril, rovfjäril, rapsfjäril, nässelfjäril, 
mindre guldvinge, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril och amiral. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gravand 1 ex Ringm 
      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 32 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Skrattmås 3 ex Ringm 
      Kentsk tärna 5 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33451936&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33451937&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33451938&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33451939&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33451940&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33451941&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33451942&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33451943&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33451944&mode=obsbok','ObsAndra');


Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ad Stationär 
      Gravand 2 ad Stationär (Hanen i Kausanparet fångades 

tillsammans med 5 redan ringmärkta ungar i en bur längst in i 
Kausan, medan honan och 2 ungar sam omkring utanför Kausan.) 

      Gravand 7 pull Stationär 
      Gräsand 1 ad hona Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 5 ad hona Stationär 
      Storskarv 70 ex Stationär 
      Toppskarv 6 2K+ Stationär (Minst 5 2K och en trolig 3K, stod på 

Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (Föräldrarparet hanen Vi/Me 

Rö/Lb och honan Vi/Me Lb/Lg fångades burfångades i Kausan 
med 2 relativt nykläckta ungar som ringmärktes.) 

      Tofsvipa 1 ex Förbifl. (Den flög österut längs nordstranden 
08:14.) 

      Kärrsnäppa 50 ad Rast (Minst 50 ex varav 32 (17 2K och 15 
3K+) ringmärktes.) 

      Brushane 7 ex Rast (3 hanar + 4 honor rastade en kort stund på 
Playan.) 

      Enkelbeckasin 1 ex Förbifl. (Den flög över fyrområdet 10:45.) 
      Småspov 1 ex Rast (Den sågs till och från under dagen.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Grönbena 4 ex Rast (De anlände 08:03 och slog till i Kausan, där 

de ej sågs senare.) 
      Rödbena - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Skrattmås - ex Bo, ägg/ungar (3 relativt nykläckta ungar (1 + 2) 

ringmärktes i två bon i kolonin V om Västra rännan.) 
      Skrattmås - ex str SV (En del sträckande, räknades ej.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Småtärna 3 ex Förbifl. (3 ex flög österut längs Playan18:15, 

troligen 1 ad med 2 årsungar.) 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna 110 ad i par Bo, ägg/ungar (55 bon varav 52 med 1 

eller 2 ägg samt 3 bon med ungar. I två bon märktes 2 ungar 
vardera medan 1 unge märktes i ett bo där även 1 ägg låg.) 

      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 20 ex Förbifl. (Minst 20 ex.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (4 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Stare 150 ex Rast (Inga sågs under morgonen, men i samband 

med åskbyarna på eftermiddagen dök en flock på ca 150 ex upp på 
ön.) 

      Hämpling 2 ex Stationär 
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ONSDAG 9 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Magnus Unger, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 9 juli 2014 
 
VÄDER 
Efter årets första tropiska natt på Nidingen var det helt molnfritt och 
ganska god sikt från gryningen och fram till 14-tiden. Därefter 
började en del lätta Cumulusmoln bilda över fastlandet och vid 15-
tiden fick vi kortvarigt skugga från ett av dessa moln, när de började 
utbreda sig västerut över havet. Efterhand försvann dessa 
sommarmoln igen. Nidingens varmaste dag hittills i år och troligen en 
av de hetaste dagarna någonsin på ön. SMHI:s väderstation noterade 
det högsta värdet 15:00, då det var +27,9C.  
02:00: Medelvind ONO 9 m/s, byvind 10 m/s, +20,8C, vattenstånd -1 
cm, 1011,8 hPa 
05:00: Medelvind ONO 9 m/s, byvind 11 m/s, +20,4C, vattenstånd +7 
cm, 1011,9 hPa 
08:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 10 m/s, +21,4C, vattenstånd +3 
cm, 1012,5 hPa 
11:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 11 m/s, +25,4C, vattenstånd -8 
cm, 1012,9 hPa 
14:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 9 m/s, +27,8C, vattenstånd -3 
cm, 1013,2 hPa 
17:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +27,3C, vattenstånd +8 
cm, 1012,9 hPa 
20:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +23,9C, vattenstånd +4 
cm, 1013,4 hPa 
23:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +21,5C, vattenstånd -6 
cm, 1014,7 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:32 och ner 22:02. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Malin Unger med sonen Charlie (3 år) samt 
Magnus och Camilla med barnen Isabella (10 år), Josefin (8 år) och 
Elias (1 år). 
 
VERKSAMHET 
13 nät 06:15-10:15. 24 burar i Kausan 04:00-23:30 och 12 burar på 
Playan 04:00-23:30.  
 
OBSERVATIONER 
ROSKARL 1 ex förbiflygande längs sydstranden under kvällen. 
 
Ovanstående art är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
29 ex av 4 arter.  
Kärrsnäppa 24, skärpiplärka 1, kärrsångare 1 och stare 3.  



Antalet märkta fåglar denna månad 326 ex och detta år 5 365 ex. 
EGNA KONTROLLER: Efter midnatt hittade vi en av årets 
tobisgrissleungar märkt i holk 10 på Västudden när den irrade 
omkring vid fyrmästarhusets NV-vägg. Den förpassades ner till 
stranden vid Västra rännan, där den sam ut till havs. Vidare 
kontrollerades 5 juvenila skärpiplärkor och endast 1 ex av senaste 
dagarnas märkta kärrsnäppor.  
FRÄMMANDE KONTROLL: En 3K+ kärrsnäppa med brittisk ring 
kontrollerades, den andra på hundra fångade under de senaste 4 
dagarna.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
9 personer på fågelstationen och 2 byggnadsarbetare. Vid middagstid 
anlände 1 båt med 4 personer. Totalt alltså 15 besökare på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Fortsatt mycket dagfjärilar även idag. Det trevligaste var en 
ängspärlemorfjäril, vilket var ny art för Nidingen. Citronfjäril, som 
sågs i ett ex, var ny för i år. Vidare noterades bl.a. vardera en hane av 
mindre tåtelsmygare och silverstreckad pärlemorfjäril. Även 
tistelfjäril och amiral kunde läggas till dagslistan. Magnus såg även 
en trolig blåvinge som hastigast, men den förblev tyvärr obestämd.  
Ljusfångst av nattfjärilar kördes även natten till idag, trots att det 
blåste i mesta laget. Följande arter blev nya för Nidingen: 
tallskottmal, torvmossemätare, fyrbandad fältmätare, tegelrött gräsfly 
och askgrått lavfly. Under gårdagen och idag hittades även minor på 
slånblad med levande larver av spiraldvärgmal en art som inte 
tidigare är noterad i Halland.  
Anettes födelsedag firades under dagen och avslutades med att hela 
Unger-klanen samlades i lanterninen högst upp i den västra gamla 
fyren, där vi intog en utsökt äppelkaka med grädde och nytillverkad 
flädersaft från en av öns egna buskar. 
Med Andreas Livboms hjälp fick vi reda på att vi i dag var nära 
Nidingens värmerekord, som är från juli 2001, då +28,4C 
registrerades. Med dagens notering på +27,9C var vi således endast 
en halv grad från rekordet. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 24 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Stare 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 22 ad Stationär (De höll till vid SO-udden.) 
      Gravand 2 ad Stationär (I Kausan som vanligt men på utflykt 

under dagen till illa bryggan med alla ungarna.) 
      Gravand 7 pull Stationär 
      Gräsand - ad Stationär 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33459304&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33459305&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33459306&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33459307&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33459271&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33459272&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33459273&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33459274&mode=obsbok','ObsAndra');


      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 ad Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Stationär (De stod på Klockfotsrevet tillsammans 

med storskarvar.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 50 ad Rast (Ca 50 ex varav 24 ringmärktes. Av de 24 

märkta var 15 2K och 9 3K+. Av de 24 märkta hade 7 påbörjat 
handpenneruggning och alla dessa var 2K-fåglar.) 

      Småspov 1 ex Stationär 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Svartsnäppa 1 ad Rast (Den rastade på Playan under 

eftermiddagen.) 
      Grönbena 3 ex Rast (De rastade i Kausan mitt på dagen.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 10 ex Förbifl. (Minst 10 ex.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Kärrsångare 1 2K+ Rast (Ringmärktes efter att vi hört den sjunga 

i 5:ans slånbuskage.) 
      Stare 100 ex Rast (Ca 100 ex rastade under morgonen. 3 

årsungar ringmärktes.) 
      Hämpling 1 ex Stationär 
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TORSDAG 10 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Magnus Unger, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 10 juli 2014 
 
VÄDER 
Liksom igår var natten och morgonen helt molnfri. Nattemperaturen 
understeg aldrig 19 plusgrader. Fram på förmiddagen bildades en del 
Cumulus-moln in över fastlandet och kortvarande även ute vid 
Nidingen, dock solsken så gott som kontinuerligt hela dagen. Ganska 
god sikt.  
02:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 9 m/s, +20,3C, vattenstånd -5 
cm, 1015,1 hPa 
05:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 9 m/s, +19,1C, vattenstånd +6 
cm, 1015,0 hPa 
08:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +20,3C, vattenstånd +1 
cm, 1015,3 hPa 
11:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 6 m/s, +24,2C, vattenstånd -10 
cm, 1015,6 hPa 
14:00: Medelvind ONO 2 m/s, byvind 4 m/s, +26,6C, vattenstånd -9 
cm, 1015,8 hPa 
17:00: Medelvind NNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +23,7C, vattenstånd -2 
cm, 1015,6 hPa 
20:00: Medelvind NNV 2 m/s, byvind 6 m/s, +23,0C, vattenstånd -4 
cm, 1016,0 hPa 
23:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 6 m/s, +22,1C, vattenstånd -12 
cm, 1017,4 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:33 och ner 22:01. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Malin Unger med sonen Charlie (3 år) samt 
Magnus och Camilla med barnen Isabella (10 år), Josefin (8 år) och 
Elias (1 år). 
 
VERKSAMHET 
Ingen nätfångst idag. 24 burar i Kausan 04:00-23:30 och 12 burar på 
Playan 04:00-23:30.  
 
OBSERVATIONER 
SKOGSSNÄPPA 1 ex hördes på nattsträck under småtimmarna. 
ROSKARL 3 ad rastade under kvällen på SO-udden. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
13 ex av 6 arter.  
Strandskata 1 pullus, kärrsnäppa 8, rödbena 1, drillsnäppa 1, 
skärpiplärka 1 och sädesärla 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 339 ex och detta år 5 378 ex. 
EGNA KONTROLLER: 5 årsungar av skärpiplärka, en igår märkt 



kärrsnäppa, en större strandpiparhona och en adult strandskata märkt i 
maj innevarande år. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
9 personer på fågelstationen och 2 byggnadsarbetare. Från middagstid 
fram till kvällen anlände 8 båtar med sammanlagt 30 personer. Totalt 
alltså 41 besökare på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Det fortsatta fina dagfjärilsuppträdandet fortsatte även idag. 
Höjdpunkten var en älggräspärlemorfjäril som visade sig ett par 
gånger i fyrområdet, bl.a. på Rödklintsängen närmast O om 
Grindoxeln. Den arten är aldrig tidigare påträffad på Nidingen. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 8 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ad Stationär 
      Gravand 2 ad i par Stationär (Paret i Kausan med de 7 ungarna 

var idag på utflykt till SO-udden.) 
      Gravand 7 pull Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 ex Stationär (Minst 2 honor vid Playan.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 2K Stationär (Den stod på Klockfotsrevet 

tillsammans med storskarvar.) 
      Strandskata - ex Stationär (En flygg unge burfångades i Kausan 

tillsammans med sin förälder Sv/Or och ringmärktes.) 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 15 ad Rast (Minst 15 ex varav 8 (7 2K och 1 3K+) 

ringmärktes. ) 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Drillsnäppa 2 ex Rast (En adult ringmärktes.) 
      Skogssnäppa 1 ex Str (Hördes på nattsträck på småtimmarna.) 
      Rödbena - ex Stationär (En adult ringmärktes.) 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
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      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 10 ex Förbifl. (Ca 10 ex.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär (Den satt på en pinne på Prästens grav.) 
      Stare 15 ex Rast 
      Hämpling 1 ex Stationär 
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FREDAG 11 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Magnus Unger, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 11 juli 2014 
 
VÄDER 
Morgon och förmiddag med en del moln, och som mest var ca 3/4 av 
himlen molntäckt. Vid middagstid klarnande det upp och himlen var i 
stort sett molnfri resten av dagen. Ganska god sikt.  
02:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 5 m/s, +20,3C, vattenstånd -10 
cm, 1018,4 hPa 
05:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 6 m/s, +19,3C, vattenstånd -3 
cm, 1018,8 hPa 
08:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +19,2,3C, vattenstånd -1 
cm, 1019,5 hPa 
11:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 4 m/s, +21,6C, vattenstånd -9 
cm, 1019,3 hPa 
14:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 9 m/s, +24,8C, vattenstånd -10 
cm, 1017,6 hPa 
17:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +24,6C, vattenstånd -6 
cm, 1017,0 hPa 
20:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 9 m/s, +22,9C, vattenstånd -1 
cm, 1016,5 hPa 
23:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +20,2C, vattenstånd -7 
cm, 1017,8 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 04:35 och ner 22:00. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Malin Unger med sonen Charlie (3 år) samt 
Magnus och Camilla med barnen Isabella (10 år), Josefin (8 år) och 
Elias (1 år). 
 
VERKSAMHET 
17 nät 06:30-13:30. 24 burar i Kausan 04:00-23:30 och 12 burar på 
Playan 04:00-23:30.  
 
OBSERVATIONER 
SKOGSSNÄPPA 1 ex hördes på nattsträck under småtimmarna. 
GRÖNBENA 1 ex hördes på nattsträck under småtimmarna.  
ROSKARL 3 ad flög längs Playan på kvällen. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
13 ex av 6 arter.  
Kärrsnäppa 4, skärpiplärka 4 (1 pullus), sädesärla 2, buskskvätta 1, 
svarthätta 1 och stare 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 352 ex och detta år 5 391 ex. 
EGNA KONTROLLER: En årsunge av strandskata och 3 årsungar av 
skärpiplärka. Vidare en adult hona av större strandpipare 



ursprungligen märkt som adult 13/5 2008 och en adult hussvala, 
vilken ringmärktes som bounge 7/7 2012. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
9 personer på fågelstationen och 2 byggnadsarbetare. Stefans nya 
vikarierande ribb-båtförare var iland med en grupp på 12 dagsgäster. 
Vidare besök av 10 båtar med sammanlagt 33 personer varav 1 båt 
med 2 gäster stannar över natten. Totalt alltså 57 besökare på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Byggnadsarbetarna arbetar på med att försköna de två gula stenhusen 
(1832 och 1855 års hus), vilka nu förses med ett nytt lager färg. 
Resultatet ser ut att bli bra. 
Den första båten under morgonen kom redan 09:00, och det rörde sig 
om 4 personer från Ringhals, vilka var här för det årliga utbytet av en 
dosimeter som mäter ev. radioaktivt nedfall. Dosimetern sitter i den 
svarta lådan på en stolpe V om det röda fyrmästarhuset.  
Värmen och vindarna fortsätter att både ge överraskande 
dagfjärilsfynd och en hel del intressanta nattfjärilar. Natten till igår 
hittade vi 78 arter på lakanen varav 4 nya arter för Nidingen, 
nämligen ljusjordfly, rosenvinge, gråbrunt ekbladmott och 
tallbågmätare. Natten till idag, femte ljusfångstnatten denna vecka, 
var den hittills artrikaste med 109 registrerade arter. Den största 
överraskningen var en allmän träfjäril, som var ny art för Magnus och 
mig en art som inte noterats på ön sedan 1980. Dessutom blev det 5 
nya arter, nämligen allmänt silverbandgräsmott, grå hinnvinge, vit 
ögonlocksmal och alhängemal. 
På dagfjärilsfronten var det fortsatt ett mycket rikligt uppträdande och 
idag tillkom två nya årsarter, nämligen vardera en sandgräsfjäril och 
en makaonfjäril. Dessutom såg vi ytterligare en ny art för Nidingen, 
då 3 hanar och en hona av ljungblåvinge besökte blommande rödklint 
i fyrområdet. Totalt 14 arter idag. Innan denna vecka hade totalt 20 
arter dagfjärilar setts på Nidingen. Bara innevarande vecka såg vi 20 
arter varav 5 nya för ön (vi missade alltså bara 5 dagfjärilsarter som 
setts tidigare). 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 4 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Sädesärla 2 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ad Stationär 
      Gravand 2 ad i par Stationär (Även idag gjorde detta par med 

sina 7 ungar en utflykt under dagen till Ostudden.) 
      Gravand 7 pull Stationär 
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      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 2K Stationär (De stod på Klockfotsrevet tillsammans 

med storskarvar sent under eftermiddagen.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 20 ad Rast (Ca 20 ex varav 4 ringmärktes.) 
      Småspov 1 ex Stationär 
      Drillsnäppa 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Skogssnäppa 1 ex Str (Den hördes på nattsträck under 

småtimmarna.) 
      Grönbena 1 ex Str (Den hördes på nattsträck under 

småtimmarna.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 15 ex Förbifl. (Ca 15 ex.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (4 årsungar ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (2 årsungar ringmärktes.) 
      Buskskvätta 1 1K Rast (Troligen en hona. Den var helt i juvenil 

dräkt. Ringmärktes.) 
      Svarthätta 1 2K hona Rast 
      Stare 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 1 1K hane ringmärktes.) 
      Hämpling 1 ex Stationär 
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LÖRDAG 12 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anette Unger, Kåre Ström, Calle Hagman, 
Magnus Unger, Uno Unger, Leif Jonasson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 12 juli 2014 
 
VÄDER 
Vid gryningen delvis molnigt av stråk med höga cirrusmoln. Dessa 
moln försvann redan vid 06-tiden och därefter solsken från en molnfri 
himmel. God sikt. Vid 20:30 tiden en mörk front från SW som 
närmade sig långsamt.  
05:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,9C, vattenstånd -6 
cm, 1017,4 hPa 
11:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 7 m/s, +20,0C, vattenstånd -7 
cm, 1016,3 hPa 
17:00: Medelvind NW 7,6 m/s, byvind 10,6 m/s, +20,6C, vattenstånd 
-12 cm, 1032,0 hPa 
20:00: Medelvind NE 5,4 m/s, byvind 6,7 m/s, +22,9C, vattenstånd -3 
cm, 1012,5 hPa 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
Solen upp 04:36 och ner 21:59. 
 
PERSONAL 
Uno och Anette Unger, Malin Unger med sonen Charlie (3 år) samt 
Magnus och Camilla med barnen Isabella (10 år), Josefin (8 år) och 
Elias (1 år) utgjorde personal fram till middagstiden då Kåre o Ia 
Ström, Calle Hagman o Karin Esaisson samt Leif o Estrellita 
Jonasson tog över. Tommy Järås skötte transporten med vår båt. 
 
VERKSAMHET 
17 nät 05:00-10:00. 24 burar i Kausan 04:00-21:00 och 12 burar på 
Playan 04:00-21:00.  
 
OBSERVATIONER 
SMÅSPOV 2 ex höll till i Kausan 08:15. 
ROSKARL 1 
SKRÄNTÄRNA 1 ex 
SVART RÖDSTJÄRT 1 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
40 ex av 7 arter.  
Ejder 1 (pullus), kärrsnäppa 1, skrattmås 1, silltrut 19, kentsk tärna 9, 
tobisgrissla 5 och skärpiplärka 4. 
Antalet märkta fåglar denna månad 392 ex och detta år 5 431 ex. 
EGNA KONTROLLER: tobisgrissla 1 och skärpiplärka 10 
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim). Guidning 0,5 tim av ett 
svensexegäng på kvällen. 
 



BESÖKARE 
Förutom de två byggnadsarbetarna sammanlagt 14 personer anknutna 
till fågelstationens verksamhet. Stefans nya vikarierande ribb-
båtförare var iland med en grupp på 12 dagsgäster. Patrik på Panik II 
var iland med en grupp på 8 personer. Dessutom två motorbåtar med 
5-6 personer. Vid 19 tiden anslöt ett svensexegäng om 10 grabbar 
med Stefans ribbåt för en övernattning. 
 
ÖVRIGT 
-  
 
VID DATORN 
Uno Unger och Leif Jonasson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Skrattmås 1 ex Ringm 
      Silltrut 19 ex Ringm 
      Kentsk tärna 9 ex Ringm 
      Tobisgrissla 5 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ad Stationär 
      Gravand 2 ad i par+7 pull Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 23 ad Rast 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Skräntärna 1 ex Förbifl. 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 20 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 1K Rast 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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SÖNDAG 13 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndagen 13 juli 2014 
 
VÄDER 
Regn regn regn hela dagen i varierande mängd såg aldrig ut att avta 
under dagen. 
05:00: Medelvind N 7,6 m/s, byvind 9,8 m/s, +14,9C, vattenstånd -
10,6cm, 1007 hPa 
10:00: Medelvind NO 9,4 m/s, byvind 12,5m/s, +17,0C, vattenstånd 
+8 cm, 1016,3 hPa 
15:00: Medelvind N 8,0 m/s, byvind 10,0 m/s, +18,2C, vattenstånd -9 
cm, 1001,0 hPa 
20:00: Medelvind NO 6,0 m/s, byvind 9 m/s, +18,1C, vattenstånd +11 
cm, 998,0 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. 
Solen upp 04:38 och ner 21:58. 
 
PERSONAL 
Kåre o Ia Ström, Calle Hagman o Karin Esaisson samt Leif o 
Estrellita Jonasson. 
 
VERKSAMHET 
24 burar i Kausan 09:00-15:00 och 12 burar på Playan 09:00-12:00 
samt 15:00-17:00  
 
OBSERVATIONER 
SMÅSPOV 1  
ROSKARL 2 
SVART RÖDSTJÄRT 1 som kurade i buskarna framför entren. 
GLUTTSNÄPPA 7 
GRÖNBENA 3 
BRUSHANE 1 
KÄRRSNÄPPA 35 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
0 ex .  
Antalet märkta fåglar denna månad 392 ex och detta år 5 431 ex. 
EGNA KONTROLLER: skärpiplärka 1 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gräsklippning utanför bostadshuset i ca 0,5 h. 
 
BESÖKARE 
Förutom de två byggnadsarbetarna var det sammanlagt 6 personer 
anknutna till fågelstationens verksamhet. Stefans svensexegäng 
lämnade ön vid 11 tiden. 
 



ÖVRIGT: Det ymniga regnandet gjorde nätfångst omöjligt samt 
burfångst svårt. Det enda spännande idag var en ljusmagad Calidris 
som förvann i regnet utåt västudden ,få se imorgon om den finns kvar. 
På förekommen undran ang.skräntärnan igår som obsades så 
upptäcktes den av Calle Hagman flygandes mot V utefter Playan 
korsade ön I höjd med fågelstationen för att fortsätta mot NW.Det var 
en adult fågel. 
 
 
VID DATORN 
Leif Jonasson 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 17 ex Stationär 
      Gravand 2 ad i par+7 pull Stationär 
      Gräsand 9 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 6 ex Stationär 
      Storskarv 53 ex Stationär 
      Toppskarv 6 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 35 ad Rast 
      Brushane 1 ex Stationär 
      Småspov 1 ex Stationär 
      Drillsnäppa 5 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 7 ex str SV 
      Grönbena 3 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 1K Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Hämpling 1 ex Stationär 
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MÅNDAG 14 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndagen 14 juli 2014 
 
VÄDER:Uppehåll på morgonen men ihållande vind, stundtals 
klart.Em några skurar i övrigt klart. 
Kvällen ökande molnighet. 
 
05:00: Medelvind ONO 6,7 m/s, byvind 11,2 m/s, +16,3C, 
vattenstånd 0, 1002 hPa 
10:00: Medelvind ONO 5,4 m/s, byvind 9,3 m/s, +19,1C, vattenstånd 
+6 cm, 1003,9 hPa 
15:00: Medelvind WSW 3,1 m/s, byvind 4,0 m/s, +19,0C, vattenstånd 
0 cm, 1005,2 hPa 
20:00: Medelvind NNW 4,0 m/s, byvind 6,7 m/s, +21,6C, vattenstånd 
+12 cm, 1006,8 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. 
Solen upp 04:39 och ner 21:56. 
 
PERSONAL 
Kåre o Ia Ström, Calle Hagman o Karin Esaisson samt Leif o 
Estrellita Jonasson. 
 
VERKSAMHET 
24 burar i Kausan 07:30-21:30 och 12 burar på Playan 07:30-21:30.  
 
OBSERVATIONER 
SMÅSPOV 2  
ROSKARL 2 
HAVSSULA 12( 5+3+1+2+1)passerade under em nordstranden 
västerut i nästan lugnt väder. 
BRUSHANE 1 
KÄRRSNÄPPA 40 
KRICKA 1 
DRILLSNÄPPA 15 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
6 ex av 2 arter. 
Kärrsnäppa 4,skärpiplärka 2 
Antalet märkta fåglar denna månad 398 ex och detta år 5 437 ex. 
EGNA KONTROLLER: skärpiplärka 2,strandskata 1,kärrsnäppa 1. 
 
UPPDRAGSARBETE: Gräsklippning 1,0 t runt bostadshuset 
 
BESÖKARE 
Förutom de två byggnadsarbetarna var det sammanlagt 6 personer 
anknutna till fågelstationens verksamhet .Stefan assistent kom ut med 
6 personer under em som ämnade övernatta. 



 
ÖVRIGT: I brist på fågel så designade,projekterade samt färdigställde 
utvalda delar av personalen en ny fin kompost. Den gamla var minst 
sagt knappast representativ för fågelstationen 
 
VID DATORN 
Leif Jonasson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 4 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 17 ex Stationär 
      Gravand 2 ad i par+7 pull Stationär 
      Kricka 1 ex Rast 
      Gräsand 9 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 6 ex Stationär 
      Havssula 12 ex str V 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 40 ad Rast 
      Brushane 1 ex Stationär 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Drillsnäppa 15 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 10 ex Str 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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TISDAG 15 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdagen 15 juli 2014 
 
VÄDER 
Mörk front i SW någon kraftig regnskur på morgonen därefter något 
uppehåll .Vid middagstid flera regnskurar och ihållande regn mot 
kvällen.Sena kvällen uppehåll och solen försökte bryta igenom. 
05:00: Medelvind VSV 7,2 m/s, byvind 8,5 m/s, +18,2C, vattenstånd 
-6, 1011 hPa 
10:00: Medelvind VSV 8,0 m/s, byvind 10,3 m/s, +18,0C, vattenstånd 
+9 cm, 1013,2 hPa 
15:00: Medelvind S 8,9 m/s, byvind 14,3 m/s, +18,7C, vattenstånd -4 
cm, 1014,6 hPa 
20:00: Medelvind SV 11,2 m/s, byvind 13,4 m/s, +18,9C, vattenstånd 
+6 cm, 1014,3 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. 
Solen upp 04:42 och ner 21:53. 
 
PERSONAL 
Kåre o Ia Ström, Calle Hagman o Karin Esaisson samt Leif o 
Estrellita Jonasson. 
 
VERKSAMHET 
10 burar i Kausan 07:00-23:00 och 12 burar på Playan 07:00-23:00.  
11 nät 07:30-13:30. 
 
OBSERVATIONER 
SMÅSPOV 2  
ROSKARL 2 
HAVSSULA 100 
GRÖNBENA 2 
BRUSHANE 1 
KÄRRSNÄPPA 10 
KRICKA 1 
DRILLSNÄPPA 5 
STORLOM 1 
TORDMULE 1 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
7 ex av 2 arter. 
Fiskmås 1 och kärrsnäppa 6. 
Antalet märkta fåglar denna månad 405 ex och detta år 5 444 ex. 
EGNA KONTROLLER: inga 
 
UPPDRAGSARBETE: Tömt turisttoan 
 
BESÖKARE 



Förutom de två byggnadsarbetarna var det sammanlagt 6 personer 
anknutna till fågelstationens verksamhet .Stefan kom med 4 
dagsgäster vid 10 tiden och lämnade ön med dem plus de 
övernattande vid 16-tiden. 
 
ÖVRIGT: Besvärande regn och vind för fångst i nät och bur idag 
igen. Dagens bästa var alla havssulorna som kom i grupper om 3-8 
ex, varav de flesta helt nära västudden, merparten på förmiddagen. 
 
VID DATORN 
Leif Jonasson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 6 ex Ringm 
      Fiskmås 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 14 ex Stationär 
      Kricka 1 ex Rast 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 5 ex str S 
      Småskrake 5 ex Stationär 
      Storlom 1 ex str S 
      Havssula 100 ex str V (grupper om 3-8 ex nära västudden) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex str SV 
      Strandskata - ex Stationär 
      Mindre strandpipare 1 ex Födosökande 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 10 ad Rast 
      Brushane 1 ex Stationär 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Drillsnäppa 5 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 1 ex str SV 
      Grönbena 1 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tordmule 1 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 3 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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ONSDAG 16 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdagen 16 juli 2014 
 
VÄDER 
På morgonen ihållande vind från SV tidvis soligt,mot em avtagande 
vind och klart och stundtals soligt. 
05:00: Medelvind VSV 9,8 m/s, byvind 12,5 m/s, +16,4C, vattenstånd 
+3, 1017,5 hPa 
10:00: Medelvind VSV 8,0 m/s, byvind 12,1 m/s, +17,2C, vattenstånd 
+18 cm, 1018,8 hPa 
15:00: Medelvind V 5,8 m/s, byvind 8,5 m/s, +18,2C, vattenstånd +2 
cm, 1020,1 hPa 
20:00: Medelvind V 7,6m/s, byvind 9,8 m/s, +18,7C, vattenstånd -2 
cm, 1020,3 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. 
Solen upp 04:42 och ner 21:53. 
 
PERSONAL 
Kåre o Ia Ström, Calle Hagman o Karin Esaisson samt Leif o 
Estrellita Jonasson. 
 
VERKSAMHET 
10 burar i Kausan 06:00-21:00 och 12 burar på Playan 06:00-21:00.  
 
OBSERVATIONER 
SMÅSPOV 4 
ROSKARL 2 
HAVSSULA 140 
MYRSPOV 4 
DRILLSNÄPPA 5 
TORDMULE 5 
KUSTLABB 1  
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
6 ex av 4 arter. 
Drillsnäppa 1,kärrsnäppa 1,sädesärla 2,skärpiplärka 2 
Antalet märkta fåglar denna månad 411 ex och detta år 5 450 ex. 
EGNA KONTROLLER: en holländsk roskarl,skärpiplärka 3,rödbena 
1 
 
UPPDRAGSARBETE: Klippt gräs 1,0 t 
 
BESÖKARE 
Förutom de två byggnadsarbetarna var det sammanlagt 6 personer 
anknutna till fågelstationens verksamhet .På eftermiddagen kom 
Stefan ut med ett följe ,11pers inkl. barn, som skulle övernatta. 
 



ÖVRIGT: Återigen så satte de många havssulorna prägel på dagen. 
Sulorna kom så gott som alla mellan kl.5:30-8:00 på morgonen.Den 
holländska roskarlshanen var också trevligt att få. 
 
 
VID DATORN 
Leif Jonasson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 30 ex str S 
      Småskrake 5 ex Stationär 
      Havssula 140 ex str V (grupper om 3-8 ex nära västudden) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 25 ad Rast 
      Brushane 1 ex Stationär 
      Myrspov 4 ex str SV 
      Småspov 4 ex Stationär 
      Drillsnäppa 6 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 1 ex str SV 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Stationär 
      Kustlabb 1 3K Rast 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Sillgrissla 3 ex str S 
      Tordmule 5 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 5 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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TORSDAG 17 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdagen 17 juli 2014 
 
VÄDER 
Klart och soligt mest hela dagen,tumlareväder mot kvällen. 
05:00: Medelvind VSV 4,5 m/s, byvind 7,6 m/s, +16,4C, vattenstånd 
-17, 1021,4 hPa 
10:00: Medelvind VSV 4,0 m/s, byvind 5,8 m/s, +18,0C, vattenstånd 
-5 cm, 1022,0 hPa 
15:00: Medelvind SV 3,1 m/s, byvind 5,4 m/s, +18,5C, vattenstånd -7 
cm, 1022,6 hPa 
20:00: Medelvind SV 4,0 m/s, byvind 5,8 m/s, +18,8C, vattenstånd -8 
cm, 1021,1 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 04:44 och ner 21:52. 
 
PERSONAL 
Kåre o Ia Ström, Calle Hagman o Karin Esaisson samt Leif o 
Estrellita Jonasson. 
 
VERKSAMHET 
10 burar i Kausan 05:00-22:00 och 12 burar på Playan 09:00-
13:00,20nät 07:00-12:00 
 
OBSERVATIONER 
KUSTSNÄPPA 5 
MYRSPOV 4 
TORDMULE 2 
SILLGRISSLA 1 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
10 ex av 2 arter. 
kärrsnäppa 8 ,skärpiplärka 2 
Antalet märkta fåglar denna månad 421 ex och detta år 5 460 ex. 
EGNA KONTROLLER: kärrsnäppa 1,buskskvätta 1,skärpiplärka 2 
 
UPPDRAGSARBETE: Klippt gräs2,0 t 
 
BESÖKARE 
Förutom de två byggnadsarbetarna var det sammanlagt 6 personer 
anknutna till fågelstationens verksamhet .Stefan hämtade de som 
övernattat och lämnade 5 nya personer.5 turistbåtar med minst 30 
personer som dock alla lämnade ön på kvällskvisten.Vid 20:30tiden 
så kom Stefan med deltagarna i ULTRA TRI SWEDEN 6 pers samt 6 
kajakpaddlare som skall eskortera deltagarna i simningen till Röda 
holme (12 km simning) imorgon bitti klockan 8:00. 
 
ÖVRIGT: Färdigmålning samt besiktning av nygjord modern 



kompost.En tydlig ny skötselanvisning för komposten bör 
iordningsställas så snart som möjligt. 
En badstege snickrades ihop och installerades vid lilla 
bryggan.Bottnen utanför rensades från tång mm. 
Sötvattnet tog slut till turisternas förtret på morgonen.En anvisning 
hur man åtgärdar detta bör finnas för stationen.Vi visades av Stefan 
vid dennes ankomst hur man enklast går till väga,i sanning ganska 
enkelt.Vi lovade att föra detta vidare till ansvariga. 
En generell återhållsamhet i användandet av sötvatten bör iaktas.Ön 
hade använt ca 1200 l på mindre än ett dygn,dvs 19 personer. 
Till slut kan nämnas en storrengöring av spisfläkten som var helt 
igengrodd av allehanda fett. 
 
VID DATORN 
Leif Jonasson 

 

Vattenrall 1 ex Spel/sång  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 8 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 14 ex Stationär 
      Gravand 2 ad i par+6 pull Stationär 
      Gräsand 1 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 15 ex str S 
      Småskrake 4 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Stationär 
      Gråhäger 2 ex str SV 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustsnäppa 5 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 14 ad Rast 
      Myrspov 5 ex str SV 
      Småspov 4 ex Stationär 
      Drillsnäppa 6 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 2 ex str SV 
      Grönbena 2 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex Stationär 
      Tordmule 2 ex str S 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 6 ex Förbifl. 
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      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Stationär 
      Hämpling 2 ex Stationär 
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FREDAG 18 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Kåre Ström, Calle Hagman, Leif Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredagen 18 juli 2014 
 
VÄDER 
Klart och soligt mest hela dagen en fin sommardag. 
05:00: Medelvind NV 3,6 m/s, byvind 4,9 m/s, +17,7C, vattenstånd -
10, 1021,0 hPa 
10:00: Medelvind VNV 2,7 m/s, byvind 4,0 m/s, +17,7C, vattenstånd 
-9 cm, 1021,7 hPa 
15:00: Medelvind VNV 1,8 m/s, byvind 3,6 m/s, +19,3C, vattenstånd 
-6 cm, 1021,6 hPa 
20:00: Medelvind VNV 2,2 m/s, byvind 3,1 m/s, +21,7C, vattenstånd 
-12 cm, 1020,3 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 04:46 och ner 21:50. 
 
PERSONAL 
Kåre o Ia Ström, Calle Hagman o Karin Esaisson samt Leif o 
Estrellita Jonasson. 
 
VERKSAMHET 
10 burar i Kausan 06:00-22:0,nät 6:00-8:00 
Under natten (17-18/7) gjordes försök att fånga stormsvala på 
västudden (23.30 - 02.30), dock utan positivt resultat. 
 
OBSERVATIONER 
GRÖNBENA 2 
SVARTSNÄPPA 1 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
6 ex av 2 arter. 
Kärrsnäppa 1, kentsk tärna 5 pulli 
Antalet märkta fåglar denna månad 427 ex och detta år 5 466 ex. 
EGNA KONTROLLER: inga 
 
UPPDRAGSARBETE: Klippt gräs 2,0 t ,alla ytor är prima klippt nu. 
 
BESÖKARE 
Förutom de två byggnadsarbetarna var det sammanlagt 6 personer 
anknutna till fågelstationens verksamhet . Deltagarna och alla runt 
omkring dem i triathlon tävlingen lämnade ön vid 8-tiden. Stefans 
övernattare lämnade ön på em. men ersattes av 8 nya besökare. 
Många turistbåtar under dagen kanske upp till 15 st. med totalt mer än 
kanske 70 personer. Klockan 18 vistades mer än 30 personer öst om 
kruthuset på playan. En segelbåt på redden plus 4 båtar vid bryggan 
på sena kvällen. Nidingen kändes på kvällen väldigt liten med ingen 
plats för några fåglar denna soliga dag. Flera små improviserande 
guidningar företogs. 



 
ÖVRIGT: Gott om turister gjorde tidvis livet svårt för rastande och 
häckande fåglar. Kentska tärnkolonin fick påhälsning av besökare vid 
ett flertal tillfällen. 
 
VID DATORN 
Leif Jonasson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Kentsk tärna 5 pull Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 14 ex Stationär 
      Gravand 2 ad i par+6 pull Stationär 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 5 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 8 ad Rast 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Drillsnäppa 4 ex Stationär 
      Svartsnäppa 1 ex str SV 
      Grönbena 2 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 2 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Stationär 
      Hämpling 1 ex Stationär 
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LÖRDAG 19 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördagen 19 juli 2014 
 
VÄDER 
Klart och soligt mest hela dagen en fin sommardag. 
05:00: Medelvind NNE 2.2 m/s, byvind 4,5 m/s, +16,4C, vattenstånd 
-11, 1021,0 hPa 
10:00: Medelvind NNE 1.8m/s, byvind 3,6 m/s, +21,6C, vattenstånd -
19 cm, 1020,7 hPa 
15:00: Medelvind NNE 3.6 m/s, byvind 4,0 m/s, +23,5C, vattenstånd 
-16 cm, 1019,9 hPa 
20:00: Medelvind N 5.4 m/s, byvind 6,7 m/s, +22,8C, vattenstånd -27 
cm, 1018,4 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 04:49 och ner 21:47. 
 
PERSONAL 
Kåre o Ia Ström, Calle Hagman o Karin Esaisson samt Leif o 
Estrellita Jonasson.Vid middagstid anlände  
Lasse Hellberg med avlösning i form av Patrik Jonasson med familj 
(Rosmarie, Ella, Theo Noah) samt Mats Hagman med sina söner 
Oskar Josef. 
 
VERKSAMHET 
10 burar i Kausan 06:00-10:00,nät 6:00-8:00 
Under natten (18-19/7) gjordes försök att fånga stormsvala på 
västudden (23.30 - 02.30), dock utan positivt resultat. 
 
OBSERVATIONER 
GRÖNBENA 2 
TOPPSKARV 3 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
9 ex av 2 arter. 
Silltrut 3 pulli, kentsk tärna 6 pulli 
Antalet märkta fåglar denna månad 436 ex och detta år 5 475 ex. 
EGNA KONTROLLER: Tretåig mås 1 pulli funnen död i ett av boen 
på västra fyren.  
FRÄMMANDE KONTROLLER: inga 
 
UPPDRAGSARBETE: guidning av besökare på ön. 
 
BESÖKARE 
Förutom de två byggnadsarbetarna var det sammanlagt 8 personer 
anknutna till fågelstationens verksamhet. Stefans övernattare lämnade 
ön på em. men ersattes av nya besökare. Många turistbåtar under 
dagen kanske upp till ca 20 st. med totalt mer än kanske 80 personer. 
En segelbåt på redden plus 4 båtar vid bryggan på sena kvällen. På 



kvällen hade alla båtar lämnat ön och vi kunde njuta av ön nästan helt 
själva. Flera små improviserande guidningar företogs under dagen.  
 
ÖVRIGT: Gott om turister gjorde tidvis livet svårt för rastande och 
häckande fåglar. Kentska tärnkolonin fick påhälsning av besökare vid 
ett flertal tillfällen. Och vi tog beslutet att ordna stora synliga skyltar 
vid kolonin. Hoppas detta hjälper. Märkte några ungar idag i kolonin, 
och upptäckte av min förvåning att många ungar fanns döda i kolonin. 
Varför har jag ingen aning om?? 
På väg in med Lasse vid Lilleland möttes vi av våran vän tumlaren. 
Alltid lika roligt att se denna lilla val. På vägen hem hade sällskapet 
även tumlare, som simmade alldeles intill båten.  
Första dagen på Nidingen detta år är alltid lika speciellt. Underbart 
väder, sol och bad. Avslutade dagen med en fotbollsmatch mellan de 
unga och gamla. Känns som det inte var lägesedan man själv var ung 
och mötte de gamla på ön. Nu som då gick vi (Patrik Mats) hem som 
segrare 61514 Matchen slutade 14-11 till de gamla. Heja Blåvitt!! 
 
 
VID DATORN 
Leif Jonasson/Patrik Jonasson/Mats Hagman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Silltrut 3 pull Ringm 
      Kentsk tärna 6 pull Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 14 ex Stationär 
      Gravand 2 ad i par+6 pull Stationär 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 5 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 8 ad Rast 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Drillsnäppa 4 ex Stationär 
      Svartsnäppa 1 ex str SV 
      Grönbena 2 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 2 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
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      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Stationär 
      Hämpling 1 ex Stationär 
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SÖNDAG 20 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndagen 20 juli 2014 
 
VÄDER 
Klart och soligt mest hela dagen en fin sommardag. 
05:00: Medelvind NE 5.8 m/s, byvind 7.2 m/s, +18.4C, vattenstånd -
8, 1017.7hPa 
10:00: Medelvind ENE 5.4m/s, byvind 8.0 m/s, +22.9C, vattenstånd -
21 cm, 1017.1 hPa 
15:00: Medelvind SSE 4.0 m/s, byvind 5.4 m/s, +23,8C, vattenstånd -
3 cm, 1016.4 hPa 
20:00: Medelvind SSE 4.5 m/s, byvind 6.3 m/s, +23.8C, vattenstånd -
14cm, 1015.8 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 04:49 och ner 21:47. 
 
PERSONAL 
Patrik Jonasson med familj (Rosmarie, Ella, Theo Noah) samt Mats 
Hagman med sina söner Oskar Josef. 
 
VERKSAMHET 
10 burar i Kausan 06:00-10:00,12 burar på playan samt nät 6:00-
10:00, 
 
OBSERVATIONER 
GRÖNBENA 3 KUSTPIPARE 2 HÄGER 1 
TOPPSKARV 3 KUSTSNÄPPA 2 KÄRRSNÄPPA 25 
TOFSVIPA 1 ROSKARL 3 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Kentsk tärna 1 pull, stare 2, Grönbena 2, Kärrsnäppa 2, Skärpiplärka 
3, Tobisgrissla 1 pulli, skrattmås 1 samt drillsnäppa 1. Totalt 13 
individer av 8 arter.Antalet märkta fåglar denna månad 449 ex och 
detta år 5 488 ex. 
UPPDRAGSARBETE:  
 
BESÖKARE 
Våra byggarbetare åkte hem för en välbehövlig vila. Mycket turister 
på ön. Räknade till 13 båtar samtidigt vid stora bryggan. Inga gäster 
eller verksamhet från Stefans sida. Kvällen var lugn då vi hade ön för 
oss själva.  
 
ÖVRIGT 
En varm och härlig dag är till ända. Det blev väl 6 - 7 svalkande dopp 
nere vid stora bryggan till slut.  
Krabbfisket inleddes då blåmusslor äntligen stod att finna. Resultatet 
blev 2 st, långt ifrån förra årets otroliga fångst. En tobis landade 
plötsligt på bryggan med en fisk i näbben, den rultade ovant fram 



någon meter, tittade sig omkring och flög sedan vidare. Någon timme 
senare, efter stor möda, var en unge upphittad och ringmärkt. En 
otrolig prestation med tanke på det minimala utrymmet under 
bryggan. Dagen avslutades med grillning, fotbollsmatch och till sist 
kvällsdopp. Ön har återigen gett oss en fantastisk dag, 
 
VID DATORN 
Patrik Jonasson/Mats Hagman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Grönbena 2 1K Ringm 
      Skrattmås 1 1K Ringm 
      Kentsk tärna 1 pull Ringm 
      Tobisgrissla 1 pull Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Stare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 14 ex Stationär 
      Gravand 2 ad i par+6 pull Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 4 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustpipare 2 ex Stationär 
      Tofsvipa 1 ex Stationär 
      Kustsnäppa 2 ad Rast 
      Kärrsnäppa 25 ad Rast 
      Drillsnäppa 2 ex Stationär 
      Grönbena 3 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 10 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 2 ex Stationär 
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MÅNDAG 21 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndagen den 21 juli 
2014 
 
VÄDER 
Klart och soligt mest hela dagen en fin sommardag. 
05:00: Medelvind E 3,1 m/s, byvind 5.4 m/s, +18.7C, vattenstånd 3, 
1018.0 hPa 
10:00: Medelvind NE 1.3 m/s, byvind 4.9m/s, +23.7C, vattenstånd -
15 cm, 1018.9 hPa 
15:00: Medelvind NW 4.0 m/s, byvind 6.3 m/s, +23,8C, vattenstånd -
1 cm, 1016.4 hPa 
20:00: Medelvind NW 3.1 m/s, byvind 4.5 m/s, +23.8C, vattenstånd -
11cm, 1018.6 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 04:51 och ner 21:46. 
 
PERSONAL 
Patrik Jonasson med familj (Rosmarie, Ella, Theo Noah) samt Mats 
Hagman med sina söner Oskar Josef. 
 
VERKSAMHET 
10 burar i Kausan 06:00-10:00, 12 burar på playan samt nät 05:00-
09:00, 
 
OBSERVATIONER 
KUSTPIPARE 2 TOPPSKARV 2 KÄRRSNÄPPA ca 40 ROSKARL 
3 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Kentsk tärna 3 pull, stare 1, roskarl 1 adult, Kärrsnäppa 13, Sädesärla 
1, Skärpiplärka 4 samt Silltrut 6 . Totalt 29 individer av 7 arter. 
Antalet märkta fåglar denna månad 478 ex och detta år 5 517 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE: Spontana guidningar i ringmärkarbåset.  
 
BESÖKARE 
Mycket turister på ön! Räknade till 16 båtar samtidigt vid stora 
bryggan. Inga gäster eller verksamhet från Stefans sida. Bl a av ett 
gäng gamla fältbiologer från Göteborg.  
 
ÖVRIGT 
 
Vaknade tidigt i morse av de tretåiga måsarnas skrik utanför fönstret. 
Trots en sen kväll framför datorn igår, hade jag inga svårigheter att ta 
mig upp. Jag visste vad som väntade mig. En hel ö för mig själv!  
Började dagen med nät och bur uppsättning. Hörde småspovens 



lockläte när han drog över ön. Efter ett mödosamt slit med nät och 
burar, kikade jag till vår kentska tärn koloni ifall vi fått någon 
tillökning under natten. Tre små dunbollar hade kläckts under 
morgonen. Sötare skapelser får man leta efter. 
Tog mig ett uppfriskande dopp i det blå, en bättre start på morgonen 
kan man inte få. Frukosten smakade ljuvligt gott och jag kunde höra 
att resten av familjen började att vakna. En ny nät och bur rond gav 
utdelning. Kärrsnäppor försågs med ringar, och varje gång man håller 
i dessa små vadare inser man att de små jäklarna flyger enorma 
strapatser varje år. En stor anledning till att fåglar har fångat mitt 
intresse.  
Turisterna börjar att välla in på ön vid 10-tiden. Och en välbehövlig 
powernap intas. Timmarna går på ön, äter god mat varvat med härliga 
dopp i havet. Som vanligt avslutades dagen med en fotbollsmatch 
mellan de gamla och unga. De gamla fick ge med sig igen. Glädjen 
var enorm bland de unga spelarna och deras fans. Men vi tar nya tag 
imorgon, och revanschen kommer bli skön.  
 
VID DATORN 
Patrik Jonasson/Mats Hagman 

 

Småspov 1 ex Rast  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 13 ex Ringm 
      Roskarl 1 ad Ringm 
      Silltrut 6 1K Ringm 
      Kentsk tärna 3 pull Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Sädesärla 1 1K Ringm 
      Stare 1 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 40 ad Rast 
      Småspov 1 ex Stationär 
      Drillsnäppa 4 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
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      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Stationär 
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TISDAG 22 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdagen den 22 juli 
2014 
 
VÄDER 
Klart och soligt mest hela dagen en fin sommardag. 
05:00: Medelvind N E 3,1 m/s, byvind 4,5 m/s, +19,6C, vattenstånd 
0, 1022,2 hPa 
10:00: Medelvind NE 2,2 m/s, byvind 3,6m/s, +24,7C, vattenstånd -
18 cm, 1023,6 hPa 
15:00: Medelvind NW 6,7 m/s, byvind 8,9 m/s, +23,7C, vattenstånd -
9 cm, 1023,7 hPa 
20:00: Medelvind NNW 7,6 m/s, byvind 11,2 m/s, +23.1C, 
vattenstånd -12 cm, 1023.1 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 04:53 och ner 21:44. 
 
PERSONAL 
Patrik Jonasson med familj (Rosmarie, Ella, Theo Noah) samt Mats 
Hagman med sina söner Oskar Josef. 
 
VERKSAMHET 
10 burar i Kausan, 12 burar på playan 06:00-22:00 samt nät 05:00-
09:00. 
 
OBSERVATIONER 
Kustsnäppa 1 ad Mosnäppa 1 Roskarl 2 ad Stenskvätta 1 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Ejder 1, Drillsnäppa 3, Kärrsnäppa 8, Skärpiplärka 2, Roskarl 1, 
Grönbena 1, Sädesärla 1, skrattmås 1. Totalt 18 individer av 8 arter. 
Antalet märkta fåglar denna månad 496 ex och detta år 5 535 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE:  
 
BESÖKARE 
De första besökarna dök upp vid 10.00 tiden, sammanlagt ungefär 40 
personer. Räknade som mest till 13 båtar samtidigt vid stora bryggan. 
 
ÖVRIGT 
Redan vid 9-tiden började det bli riktigt hett speciellt då vinden var 
rätt mild. Stora bryggan var således ganska tidigt välbesökt. Nyfikna 
turister tittade då och då in i ringmärkarbåset för att få en titt på vad 
som försiggick därinne. Bland annat en man från Mauritius som var 
på semester i Sverige, det borde nästan vara något slags rekord att 
någon därifrån hittade hit. Vid 13-tiden började vinden friska på för 
att sedan hålla i sig under resten av dagen. Dagen förlöpte ganska 



stilla och avslutades som vanligt med fotbollsmatch. De gamla 
utjämnade matchserien och segern firades med gemensamt 
kvällsdopp.  
 
VID DATORN 
Patrik Jonasson/Mats Hagman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 1K Ringm 
      Kärrsnäppa 8 ex Ringm 
      Drillsnäppa 3 ex Ringm 
      Grönbena 1 ex Ringm 
      Roskarl 1 ad Ringm 
      Skrattmås 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 1 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustsnäppa 1 ex Stationär 
      Mosnäppa 1 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 40 ad Rast 
      Drillsnäppa 3 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 2 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Gärdsmyg 1 ex Stationär 
      Stenskvätta 1 ex Stationär 
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ONSDAG 23 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdagen den 23 juli 
2014 
 
VÄDER 
Klart och soligt mest hela dagen en fin sommardag. 
05:00: Medelvind ENE 3,6 m/s, byvind 4,5 m/s, +20,3C, vattenstånd 
0, 1025,6 hPa 
10:00: Medelvind ENE 0,4 m/s, byvind 1,8 m/s, +24,6C, vattenstånd -
18 cm, 1026,1 hPa 
15:00: Medelvind NW 5,4 m/s, byvind 7,2 m/s, +23,5C, vattenstånd -
9 cm, 1024,3 hPa 
20:00: Medelvind NW 7,2 m/s, byvind 8,5 m/s, +22,7C, vattenstånd -
12 cm, 1022,6 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 04:54 och ner 21:42. 
 
PERSONAL 
Patrik Jonasson med familj (Rosmarie, Ella, Theo Noah) samt Mats 
Hagman med sina söner Oskar Josef. 
 
VERKSAMHET 
10 burar i Kausan, 12 burar på playan 06:00-22:00 samt nät 05:00-
09:00. 
 
OBSERVATIONER 
Kustsnäppa 1 ad Spovsnäppa 1ad Roskarl 3 ad gluttsnäppa 1 
Småspov 1  
 
Samt en mycket trevlig Makaonfjäril ! 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Skrattmås 3, Kärrsnäppa 1, kentsk tärna 1 pulli, Ejder 2, Grönbena 1, 
Sädesärla 4 Skärpiplärka 2. Totalt 14 individer av 7 arter. Antalet 
märkta fåglar denna månad 510 ex och detta år 5 549 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE: Klippt gräs i 4 timmar. Guidat besökare i 
ringmärkningens värld. 
 
BESÖKARE 
Som mest var det 17 båtar vid stora bryggan. Samt 5 segelbåtar 
förankrade runt om ön. Ej kunnat räkna in alla besökare. Men en 
uppskattning på ca 50 personer på ön. En familj övernattar även i 
nidingens vänners lägenhet. Samt så har Stefan ett gäng gubbar i sina 
rum. 
 
 



ÖVRIGT 
Vid 7-tiden siktades en bekant båt i horisonten. Jerker den gamle 
sjöbusen var på väg mot ön. Vid Stora stenen vid klockfotsrevet 
förevigade han stenen med fin skinade grön pinne. Nu går det inte att 
missa stenen. Dock kunde han inte stanna på ön så länge, så det blev 
lite tjöt på bryggan istället för en lång fika.  
Från bryggan tog jag vägen förbi Gunnars potatisland mot 
ringmärkarbåset. Och kunde med stor beundran skåda de finaste för 
dagen på ön En Makaonfjäril! Med sina stora vingar drog hen sig ut 
mot ostudden. Mycket trevligt! Det var flera års sedan jag såg en 
makaonfjäril. 
Det fina vädret fortsätter att skina på oss. Och på ett finurligt sätt 
infinner sig även vardagen på ön: 
04:50 klockan ringer 
05:15 Nät och burar uppsatta. 
05:20-05:45 spanat av playan och kausan efter nya fåglar. 
06:00 första doppet i det stora blå. Oftast utan någon förklädnad 
61514 
06:15 Bur Nätrunda. 
06:30 Frukost nr 1 
07:00 Dass! 
08:00 Frukost nr 2 
08:30 - resten av dagen: Fåglar mat sol bad sol mat fåglar klippa 
gräset mat bad bad sol......fåglar sist men inte minst den dagliga dosen 
av förnedring av de små i sporten fotboll 61514 
 
Kort och gott Vi älskar vardagen på Nidingen! 61514 
 
 
VID DATORN 
Patrik Jonasson/Mats Hagman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 2 1K Ringm 
      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Drillsnäppa 4 ex Stationär 
      Grönbena 1 ex Ringm 
      Skrattmås 3 ex Ringm 
      Kentsk tärna 1 pull Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 4 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kustsnäppa 1 ex Stationär 
      Spovsnäppa 1 ex Stationär 
      Småspov 1 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 1 ex Stationär 
      Grönbena 2 ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna - ex Stationär 
      Fisktärna - ex Stationär 
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      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 10 ex Förbifl. 
      Ladusvala 10 ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
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TORSDAG 24 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdagen den 24 juli 
2014 
 
VÄDER 
Klart och soligt mest hela dagen en fin sommardag. 
05:00: Medelvind ENE 3,1 m/s, byvind 4,5 m/s, +20,1C, vattenstånd -
5, 1022,6 hPa 
10:00: Medelvind ENE 1,8 m/s, byvind 3,6 m/s, +25,7C, vattenstånd -
12 cm, 1022,6 hPa 
15:00: Medelvind NNW 5,4 m/s, byvind 6,3 m/s, +23,9C, vattenstånd 
-18 cm, 1021,6 hPa 
20:00: Medelvind NW 5,8 m/s, byvind 8,0 m/s, +24,2C, vattenstånd -
8 cm, 1020,6 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 04:56 och ner 21:40. 
 
PERSONAL 
Patrik Jonasson med familj (Rosmarie, Ella, Theo Noah) samt Mats 
Hagman med sina söner Oskar Josef. 
 
VERKSAMHET 
10 burar i Kausan, 12 burar på playan 05:00-22:00 samt nät 05:00-
09:00. 
 
OBSERVATIONER 
Spovsnäppa 1ad Roskarl 3 ad Småtärna 2 Småspov 1  
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Strandskata 1, Drillsnäppa 1, Gärdsmyg 1, Kentsk tärna 2 pulli, 
Skärpiplärka 2, Kärrsnäppa 1 ad, sädesärla 1. Totalt 9 individer av 7 
arter. Antalet märkta fåglar denna månad 519 ex och detta år 5 558 
ex. 
 
UPPDRAGSARBETE: Klippt gräs i 4 timmar. Guidat besökare. 
 
BESÖKARE 
Stefan kom vid 10-tiden med ett gäng turister vände sedan och 
anlände kl 14.00 med ytterligare dagbesökare varav två var nattgäster. 
Ornitologgänget från Blekinge lämnade vid 14.30 efter att ha sovit 
över. Nidingens vänner -gästerna lämnade även de. 3 kajaker från 
Gottskär samt ca 10 privatbåtar vid stora bryggan. 
 
ÖVRIGT 
Kvart över 5 placerades burar ut och nät spändes upp. Några av 
vandrarhemmets gäster, ornitologgänget från Blekinge, följde med för 
att få en inblick i fågelstationens arbete. En av dessa var botaniker 



och kom med med lite nyheter vad det gällde öns flora. Han 
presenterade bl.a. vit kattost som tydligen är ovanlig på västkusten. 
En stor planta nere vid potatislandet minsann. Detta rapporterades till 
Uno. Glasklart vatten vid stora bryggan lockade till bad, to.m Stefan 
vågade sig i för andra doppet för året. Trimmern togs fram för att 
rensa gräs från ängen framför det andra gula huset. Med svetten 
lackandes skapades undan för undan en riktigt trevlig gräsmatta. 
Kvällen avslutades med sillmiddag och fotbollsmatch, det återstår nu 
endast en match för att avgöra vilka som blir Nidingen-mästare. Di 
gamle skåpade ut barnen, utan pardon.  
 
VID DATORN 
Patrik Jonasson/Mats Hagman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Drillsnäppa 3 ex Stationär 
      Drillsnäppa 1 ad Ringm 
      Roskarl 3 ex Stationär 
      Småtärna 2 ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 pull Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 1 1K+1 1K Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Stationär 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Spovsnäppa 1 ex Stationär 
      Småspov 1 ex Stationär 
      Grönbena 2 ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 10 ex Förbifl. 
      Ladusvala 5 ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573000&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573007&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573012&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573011&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573009&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573008&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573001&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572999&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573004&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573013&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573010&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572998&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573003&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573006&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572986&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572987&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572988&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572989&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572990&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572993&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572992&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572991&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572994&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573002&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33573005&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572995&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572996&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33572997&mode=obsbok','ObsAndra');


FREDAG 25 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredagen den 25 juli 
2014 
 
VÄDER 
Klart och soligt mest hela dagen en fin sommardag. 
05:00: Medelvind NNE 3,1 m/s, byvind 4,0 m/s, +21,1C, vattenstånd 
-12, 1021,3 hPa 
10:00: Medelvind NNE 1,8 m/s, byvind 4,0 m/s, +25,6C, vattenstånd 
-8 cm, 1021,3 hPa 
15:00: Medelvind NNW 6,3 m/s, byvind 7,2 m/s, +26,1C, vattenstånd 
-15 cm, 1019,8 hPa 
20:00: Medelvind NNW 2,7 m/s, byvind 4,5 m/s, +23,5C, vattenstånd 
-5 cm, 1019,3 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 04:58 och ner 21:38. 
 
PERSONAL 
Patrik Jonasson med familj (Rosmarie, Ella, Theo Noah) samt Mats 
Hagman med sina söner Oskar Josef. 
 
VERKSAMHET 
10 burar i Kausan, 12 burar på playan 05:00-22:00 samt nät 05:00-
09:00. 
 
OBSERVATIONER 
Myrspov 1 Ljungpipare 7 Roskarl 3 Kärrsnäppa ca 20 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Skrattmås 1, Kärrsnäppa 5, Större strandpipare 1, Fiskmås 1, 
drillsnäppa 1 och skärpiplärka 1.  
Totalt 10 individer av 6 arter. Antalet märkta fåglar denna månad 529 
ex och detta år 5 568 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE: Klippt gräs i 4 timmar. Öppnade upp halva 
trädgården framför det gula huset.  
 
BESÖKARE 
Stefan kom in med dagsturister, omkring 40-50 allt som allt. 7 
natturister som sov över i både andra delen av vårt hus samt i det 
andra gula huset. Även ett av de nya rummen vid ladan var bokat. 
8 personer stannade över nere vid bryggan. Ca 12-15 privata båtar 
gästade ön. 
 
ÖVRIGT 
Mycket turister tidigt idag, kändes som varmaste dagen på hela 
veckan idag. Låg fågelaktivitet gjorde att vi drog oss bort mot playan 



för att komma undan dagsturister som skockades vid stora bryggan. 
Den lilla sandstranden mellan sjoken av tång och sten och det klara 
varma vattnet (22c) andades medelhav. Gräsmattan utanför lilla gula 
huset färdigställdes, ett styvt jobb i värmen. Det blev ganska snyggt 
får man nog tillstå. 
Lite senare lånade vi en sk Sub (stand up board) från Gottskärs hotell. 
Vi tog oss en bit ut med barnen som passagerare för att sedan välta 
och trilla i vattnet på väg tillbaka. Fruktansvärt roligt för både 
åskådare och passagerare. Några droppar regn föll vid kvällningen, 
det var längesedan man såg det så det var ganska välkommet. 
Grillning och fotbollsmatch fick avsluta kvällen. Det står klart att 
ungdomarna är Nidingen-mästare i år. Vi får tacka för en fantastisk 
vecka på ön, ser redan fram emot nästa år. 
 
VID DATORN 
Patrik Jonasson/Mats Hagman 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 1K Ringm 
      Kärrsnäppa 5 1K Ringm 
      Myrspov 1 ex Stationär 
      Drillsnäppa 3 ex Stationär 
      Drillsnäppa 1 1K Ringm 
      Roskarl 3 ex Stationär 
      Skrattmås 1 1K Ringm 
      Fiskmås 1 1K Ringm 
      Småtärna 2 ex Stationär 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 14 ex Stationär 
      Gravand 2 ad i par+6 pull Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Ljungpipare 7 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 20 ad Rast 
      Drillsnäppa 3 ex Stationär 
      Grönbena 2 ex Stationär 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      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 - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 3 ex Stationär 
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      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 1 ex Stationär 
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LÖRDAG 26 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Mikael Forsman, Patrik Jonasson 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördagen den 26 juli 
2014 
 
VÄDER 
Klart och soligt fram till strax efter 13.00, då kom några få 
regndroppar. Inåt land och framförallt söderut åskade det rejält och 
man såg kraftiga regnbyar. Vid 15-tiden kom en körare över ön det 
regnade en stund och vinden tilltog. Vid 17:30 var det mycket svart 
öster om ön och på några få minuter ökade vinden från nästan stiltje 
till runt 20 m/s. Havet piskades upp och allt löst virvlade omkring och 
tuben blåste omkull. 
05:00: Medelvind NNW 3 m/s, byvind 4 m/s, +21,1C, vattenstånd -5, 
1018,7 hPa 
10:00: Medelvind ENE 3 m/s, byvind 6 m/s, +25,6C, vattenstånd -12 
cm, 1018,2 hPa 
15:00: Medelvind SSE 8 m/s, byvind 19 m/s, +22,9C, vattenstånd -15 
cm, 1016,7 hPa 
20:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 9 m/s, +20,3C, vattenstånd -9 
cm, 1016,5 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 05.00 och ner 21:37. 
 
PERSONAL 
Patrik Jonasson med familj (Rosmarie, Ella, Theo Noah) samt Mats 
Hagman med sina söner Oskar Josef åkte hem med Lars Hellberg 
som dess för innan hade kommit ut med Mikael och Catarina 
Forsman samt Åsa Rydén och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
10 burar i SV-udden, 12 burar på playan 05:00-21:00 samt 17 nät 
05:00-09:00. 
 
OBSERVATIONER 
Toppskarv 4 ex 
Kustsnäppa 4 ad rastande hela e.m. och kvällen 
Spovsnäppa 2 ad  
Roskarl 3 ad  
Myrspov 3 sydsträckande 
Småspov 1  
Backsvala minst 1 förbiflygande 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Ejder 1, Skrattmås 1, Skärpiplärka 1 och Sädesärla 1. Totalt 4 
individer av 4 arter. Antalet märkta fåglar denna månad 533 ex och 
detta år 5 572 ex. 
 



UPPDRAGSARBETE: Guidat besökare. 
 
BESÖKARE 
Mycket folk även idag. Hotellet hade minst 18 övernattande varav 
bl.a. ett svensexegäng. Ca 30 övriga dagsturister. Med avgående 
stationspersonal och pågående samt övriga besökare bör det ha varit 
drygt 60 personer. 
 
ÖVRIGT 
Gtt att vara här igen. En härlig värme som gjorde att t.o.m. 
undertecknad låg i vattnet en stund. Lite arktiska vadare har börjat 
rasta i samband med åskovädren.  
En lugn start på övistelsen avrundades med sill och potatis med 
ingående tillbehör.  
 
VID DATORN Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 1K Ringm 
      Skrattmås 1 1K Ringm 
      Skärpiplärka 1 1K Ringm 
      Sädesärla 1 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 10 ex Stationär 
      Gravand 1 ad+6 pull Stationär 
      Ejder - ex Stationär (1 1K ringmärkt) 
      Storskarv 45 ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär 
      Gråhäger 1 1K Förbifl. 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Ljungpipare 7 ex Förbifl. 
      Kustsnäppa 4 ex Rast 
      Spovsnäppa 2 ex Rast 
      Kärrsnäppa 15 ad Rast 
      Myrspov 3 ex str S 
      Småspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 2 ex Stationär 
      Skogssnäppa 1 ex Rast 
      Gluttsnäppa 2 ex Rast 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär (1 1K ringmärkt) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Kentsk tärna - ex Bo, ägg/ungar 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tamduva 1 ex Rast 
      Tornseglare 6 ex Förbifl. 
      Backsvala 1 ex Förbifl. 
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      Ladusvala 12 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (1 1K ringmärkt) 
      Sädesärla - ex Stationär (1 1K ringmärkt) 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Stare 1 ex Rast 
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SÖNDAG 27 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Mikael Forsman 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndagen den 27 juli 
2014 
 
VÄDER 
En fin morgon och dag fast med en tunn molnslöja över himlen. 
Ingen åska eller regn inom synhåll. Under kvällen tilltagande vind 
från söder. 
02:00: Medelvind E 3 m/s, byvind 6 m/s, +20,6C, vattenstånd -14, 
1016,0 hPa 
05:00: Medelvind E 3 m/s, byvind 6 m/s, +19,9C, vattenstånd -14, 
1015,4 hPa 
08:00: Medelvind E 3 m/s, byvind 5 m/s, +19,8C, vattenstånd +1, 
1015,2 hPa 
11:00: Medelvind ESE 4 m/s, byvind 5 m/s, +22,3C, vattenstånd -3, 
1014,9 hPa 
14:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +23,2C, vattenstånd -8, 
1014,2 hPa 
17:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 5 m/s, +23,5C, vattenstånd -5 cm, 
1014,0 hPa 
20:00: Medelvind SE 8 m/s, byvind 13 m/s, +22,0C, vattenstånd +2 
cm, 1013,8 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 05.02 och ner 21:35. 
 
PERSONAL 
Mikael och Catarina Forsman samt Åsa Rydén och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
12 burar på playan från 05:30 och 20 från 07:00-19:30, 16 burar 
kausan 06:30-19:30 samt 21 nät 05:00-11:00. 
 
OBSERVATIONER 
Kricka 1 
Toppskarv 1 ex 
Brun kärrhök 1 ungfågel kom väster ifrån och sträckte mot Malö 
Kustsnäppa 3 ad rastande hela dagen varav en ringmärktes 
Spovsnäppa 1 ad  
Grönbena 3+4+1  
Småspov 2  
Roskarl 3 ad  
Backsvala 1 satt på elkabel vid nya fyren 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Kustsnäppa 1, Skrattmås 1, Fiskmås 2 ,Hussvala 3 pulli, Skärpiplärka 
7 , Sädesärla 2 och Stare 1.  
Totalt 17 individer av 7 arter.  



Antalet märkta fåglar denna månad 550 ex och detta år 5 589 ex. 
 
KONTROLLER 
En årsunge av gärdsmyg som märktes för tre dagar sedan. En tretåig 
mås fångades med håv i bo 1 och färgmärktes. 18 unga skärpiplärkor 
kontrollerades också samt en ung fiskmås som märktes den 1 juli. 
 
UPPDRAGSARBETE: Guidat besökare. 
 
BESÖKARE 
En betydligt lugnare dag endast ett par båtar med 8 personer samt de 
övernattande 20 och vi själva 4. Kvar till i morgon är två gäster 
förutom vi fyra på stationen. Summa idag 32. 
 
ÖVRIGT 
Efter några dagars strul med internetuppkopplingen så är det nu löst 
efter lite logiskt tänkande, (det lät väl bra). 
Har idag börjat läsa av färgmärkta silltrutungar för att se hur 
överlevnaden har varit. Trots att vi flera gånger har gått igenom 
silltrutkolonierna i samband med märkning och trott att vi fått med de 
flesta ungarna så är det nu betydligt fler omärkta ungar än märkta. 
Det är hittills 177 märkta silltrutar i år och gissningsvis så är 
ungproduktionen säkert kring 400 ungar. Vid inventeringarna i början 
av juni så räknades silltrutbona till drygt 300. 
Återigen en fantastisk dag med skönt väder, bad, god mat och även en 
del fåglar. 
 
VID DATORN Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skrattmås 1 ex Ringm 
      Fiskmås 2 ex Ringm 
      Hussvala 3 pull Ringm 
      Skärpiplärka 7 ex Ringm 
      Sädesärla 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 14 ex Stationär 
      Gravand 1 ad+6 1K Stationär 
      Kricka 1 ex Rast 
      Gräsand 3 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 30 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär 
      Brun kärrhök 1 1K Förbifl. 
      Strandskata 25 ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustsnäppa 3 ad Rast (1 ringmärkt) 
      Spovsnäppa 1 ad Rast 
      Kärrsnäppa 15 ex Rast 
      Småspov 2 ex Rast 
      Drillsnäppa 3 ex Stationär 
      Grönbena 8 ex Rast (4+3+1+) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 4 ad Stationär 
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      Skrattmås - ex Stationär (1 ringmärkt) 
      Fiskmås - ex Stationär (2 ringmärkt) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (en kontrollerades och 

färgmärktes) 
      Silvertärna 1 ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Bo, ägg/ungar 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tornseglare 1 ex Förbifl. 
      Backsvala 1 ex Förbifl. 
      Hussvala - ex Stationär (3 pulli ringmärktes) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (8 årsungar ringmärktes) 
      Sädesärla - ex Stationär (2 ringmärktes) 
      Gärdsmyg 1 ex Rast (kontroll av en årsunge som ringmärktes för 

3 dagar sedan) 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Stare 3 ex Rast (1 ringmärktes) 
      Gråsiska 1 ex Rast 
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MÅNDAG 28 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Mikael Forsman 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndagen den 28 juli 
2014 
 
VÄDER 
En fin sommardag. 
02:00: Medelvind SE 5 m/s, byvind 6 m/s, +20,9C, vattenstånd -7, 
1014,5 hPa 
05:00: Medelvind SE 2 m/s, byvind 4 m/s, +19,8C, vattenstånd -5, 
1014,2 hPa 
08:00: Medelvind SE 1 m/s, byvind 3 m/s, +21,3C, vattenstånd +4, 
1014,5 hPa 
11:00: Medelvind SE 3 m/s, byvind 4 m/s, +23,0C, vattenstånd -1, 
1014,9 hPa 
14:00: Medelvind NV m/s, byvind 6 m/s, +22,8C, vattenstånd -7, 
1014,8 hPa 
17:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +23,8C, vattenstånd -9 
cm, 1014,0 hPa 
20:00: Medelvind NNV 6 m/s, byvind 7 m/s, +22,0C, vattenstånd -2 
cm, 1013,6 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 05.04 och ner 21:33. 
 
PERSONAL 
Mikael och Catarina Forsman samt Åsa Rydén och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
20 burar på playan 05:30-21:00, 16 burar kausan 06:30-21:00 samt 21 
nät 05:00-10:00. 
 
OBSERVATIONER 
Toppskarv 4 ex 
Kustsnäppa 3 ad rastande hela dagen  
Spovsnäppa 1 ad  
Grönbena 1  
Småspov 1  
Roskarl 3 ad  
Kentsk tärna besökte kolonin. Även om ungarna var svåra att hitta så 
såg vi några. De hade blivit stora, så för första gången på många år så 
verkar kentarna få fram flygga ungar. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Kärrsnäppa 4, Drillsnäppa 6, Fiskmås 1, Silltrut 1 pull, Kentsk tärna 2 
pull, Skärpiplärka 9 , Sädesärla 2, Härmsångare 1, Lövsångare 1 och 
Stare 1.  
Totalt 28 individer av 10 arter. Antalet märkta fåglar denna månad 
578 ex och detta år 5 617 ex. 



 
KONTROLLER 
Två tretåiga måsar fångades med håv i bo 1 och 3 och färgmärktes. 
De var 20 resp 14 år gamla. 20-åringen är öns näst äldsta tretåing för 
tillfället. 12 unga skärpiplärkor kontrollerades också samt två 
sädesärlor. En av årets tobisgrissleungar hittades död, troligen äten av 
trut. 
 
UPPDRAGSARBETE:  
Guidat besökare. 
 
BESÖKARE 
Ca 10 båtar fördelade över dagen. Totalt ca 40 personer. Två 
hotellgäster och tre Nidingenvänner övernattar till imorgon. 
 
ÖVRIGT 
Idag firade vi Mikaels födelsedag med tårta och ja må du leva. 
En båt med Folke Holmqvist och familjen Bragd lyckades se 14 
tumlare mellan Frillesås och Lilleland. Därefter såg vi minst 7 
individer norr om Nidingen, med andra ord en riktig tumlardag med 
över 20 individer. 
 
 
VID DATORN Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 4 ex Ringm 
      Drillsnäppa 6 ex Ringm 
      Fiskmås 1 1K Ringm 
      Silltrut 1 pull Ringm 
      Kentsk tärna 2 pull Ringm 
      Skärpiplärka 9 1K Ringm 
      Sädesärla 2 1K Ringm 
      Härmsångare 1 1K Ringm 
      Lövsångare 1 1K Ringm 
      Stare 1 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 14 ex Stationär 
      Gravand 1 ad+6 1K Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 60 ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustsnäppa 3 ad Rast 
      Spovsnäppa 1 ad Rast 
      Kärrsnäppa 20 ex Rast (4 ringmärktes) 
      Småspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 10 ex Stationär (6 ringmärktes) 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena 10 ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär (En ringmärktes) 
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      Silltrut - ex Stationär (En ej flygg unge ringmärktes) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar (Två adulta, 14 och 20 år gamla, 

fångades och färgmärktes) 
      Silvertärna 1 ex Stationär 
      Kentsk tärna 50 ex Bo, ägg/ungar (Två ungar ringmärktes) 
      Tobisgrissla - ex Stationär (En årsunge hittades död, troligen 

tagen av trut) 
      Ladusvala 15 ex Förbifl. 
      Hussvala 25 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (Nio årsungar ringmärktes) 
      Sädesärla - ex Stationär (Två årsungar ringmärktes) 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Härmsångare 1 ex Rast (ringmärktes) 
      Lövsångare 1 ex Rast (ringmärktes) 
      Stare 2 ex Rast (en ringmärktes) 
      Hämpling 3 ex Rast 
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TISDAG 29 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Mikael Forsman 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdagen den 29 juli 
2014 
 
VÄDER 
Återigen en kalasfin sommardag. 
02:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 7 m/s, +20,9C, vattenstånd -13, 
1014,0 hPa 
05:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +20,5C, vattenstånd -11, 
1013,1 hPa 
08:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +20,8C, vattenstånd -7, 
1013,0 hPa 
11:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 5 m/s, +20,5C, vattenstånd -4, 
1012,9 hPa 
14:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 4 m/s, +21,6C, vattenstånd -7, 
1012,2 hPa 
17:00: Medelvind NV 1 m/s, byvind 3 m/s, +22,8C, vattenstånd -4 
cm, 1010,9 hPa 
20:00: Medelvind NV 1 m/s, byvind 2 m/s, +25,1C, vattenstånd -1 
cm, 1009,9 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 05.06 och ner 21:31. 
 
PERSONAL 
Mikael och Catarina Forsman samt Åsa Rydén och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
20 burar på playan 05:00-19:00, 16 burar kausan 05:00-19:00 samt 21 
nät 05:00-11:00. Inläggning av märkningar från juni och juli på 
fagel2. Trutavläsningar. 
 
OBSERVATIONER 
Kustsnäppa 3 ad  
Grönbena 1 
Småspov 1  
Roskarl 1 ad  
Silltrut ca 1000 ex. Minst 400 ungar 
Tumlare Minst 4 grupper sågs mot Malö och Råö på kvällen, ca 10 
djur. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Kärrsnäppa 3, Fiskmås 1, Skärpiplärka 2 , Sädesärla 1, Rödhake 1, 
Gransångare 1 och Lövsångare 2. 
Totalt 11 individer av 7 arter. Antalet märkta fåglar denna månad 589 
ex och detta år 5 628 ex. 
 
KONTROLLER 



En grönbena som märktes på ön den 20 juli kontrollerades. En 
fiskmås som märktes 2007 som gammal avlästes i fält. Två 
färgmärkta 3K silltrutar avlästes, båda märkta på Nidingen. En 
gammal danskmärkt silltrut avlästes också. En annan silltrut som ej 
gick att avläsa hade en metallring på vardera benet !?! 
Ca 35 av årets färgmärkta silltrutungar avlästes också. Endast 6 
skärpiplärkor kontrollerades. 
 
UPPDRAGSARBETE:  
Guidat besökare. 
 
BESÖKARE 
Oj,oj oj. Idag var det mycket folk. Mer än 100 personer idag, kanske 
125. Hotellet hade 25 varav 13 skall övernatta. Ca 25 båtar, vid något 
tillfälle 15 p.e.g. 
 
ÖVRIGT 
För ett par dagar sedan skedde återigen ett oförklarligt murras. Västra 
hörnet vid hus 1855 rasade plötsligt med ett väldigt dån. Någon 
person fanns inte i närheten som tur var. 
Potatisgunnar var här med dagens GP, alltid välkommet med några 
nyheter från övriga världen bortom Nidingen. 
 
 
VID DATORN  
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 3 ex Ringm 
      Fiskmås 1 1K Ringm 
      Skärpiplärka 2 1K Ringm 
      Sädesärla 1 1K Ringm 
      Rödhake 1 2K+ Ringm 
      Gransångare 1 1K Ringm 
      Lövsångare 2 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 21 ex Stationär (En flock på 8 ex, två flockar med 6 i 
varje och en ensam individ. Detta är nog samma förhållande som 
varit sedan åtminstone i lördags.) 

      Gravand 1 ad hona+6 1K Stationär 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 1 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustsnäppa 3 ad Rast 
      Kärrsnäppa 10 ex Rast (3 ringmärkta) 
      Småspov 2 ex Rast 
      Drillsnäppa 5 ex Stationär 
      Grönbena 2 ex Rast (kontroll av en individ som varit här i nio 

dagar) 
      Rödbena 10 ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Stationär 
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      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär (En 1K ringmärktes) 
      Silltrut 1000 ex Stationär (En grov uppskattning gav ca 1000 ex. 

Här är rekordmånga ungar och 400 räcker nog inte. Enligt 
tidigare vårinventering var det ca 325 bon. Två färgmärkta 3K 
fåglar sedda samt en dansk färgmärkt.) 

      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Bo, ägg/ungar 
      Silvertärna 2 ex Stationär 
      Kentsk tärna 50 ex Bo, ägg/ungar 
      Tobisgrissla 100 ex Stationär 
      Tornseglare 3 ex Förbifl. 
      Ladusvala 25 ex Förbifl. 
      Hussvala 40 ex Förbifl. (Minst två flockar på 16 resp ca 25 

cirklade kring nya fyren och tog sedan höjd och så var de borta, 
alltså flyttare.) 

      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 2K+ Rast (Ovanlig sommarart på ön. Den 

ringmärktes) 
      Stenskvätta 2 1K Rast 
      Gransångare 1 1K Rast (ringmärktes) 
      Lövsångare 2 1K Rast (ringmärktes) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast 
      Stare 2 ex Rast 
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ONSDAG 30 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Mikael Forsman 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdagen den 30 juli 
2014 
 
VÄDER 
Väldigt fin och somrig morgon och dag. Mot kvällen tilltagande vind 
från västsektorn och några mörka åskmoln runt ön. 
02:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 8 m/s, +19,7C, vattenstånd -2 
cm, 1008,9 hPa 
05:00: Medelvind VNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +19,0C, vattenstånd -4 
cm, 1008,3 hPa 
08:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 5 m/s, +19,3C, vattenstånd -4 cm, 
1008,0 hPa 
11:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 4 m/s, +20,3C, vattenstånd +3 cm, 
1008,2 hPa 
14:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 5 m/s, +20,8C, vattenstånd -1 cm, 
1008,1 hPa 
17:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +21,7C, vattenstånd +1 
cm, 1007,5 hPa 
20:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +21,5C, vattenstånd +4 
cm, 1007,4 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 05.08 och ner 21:29. 
 
PERSONAL 
Mikael och Catarina Forsman samt Åsa Rydén och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
20 burar på playan 05:00-21:30, 16 burar kausan 05:00-21:30 samt 21 
nät 04:45-10:45. Inläggning av märkningar och kontroller från juni 
och juli på fagel2. Trutavläsningar. Grästrimning av nätgator. 
 
OBSERVATIONER 
Sandlöpare 2 rastande på playan 
Gluttsnäppa 1  
Småspov 1  
Roskarl 1 ad  
Rödhake 1 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Strandskata 1, Kärrsnäppa 1, Drillsnäppa 1, Fiskmås 2, Skärpiplärka 
2 , Sädesärla 1, och Lövsångare 1. 
Totalt 9 individer av 7 arter. Antalet märkta fåglar denna månad 598 
ex och detta år 5 637 ex. 
 
KONTROLLER 
Ytterligare en tretåig mås fångades och färgmärktes. Den var 



pullmärkt på ön 2009 och har troligen inte häckat än. En ung 
skrattmås som märktes för 8 dagar sedan kontrollerades också samt 
gårdagens oväntade rödhake togs idag också. Dagens 
skärpiplärkekontroller stannade på 15 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE:  
Tömning av turisttoan, 0,5 tim. Rengöring av toaletten 0,5 tim. 
Guidat besökare. Skräpplockning 1 timma 
 
BESÖKARE 
Grov uppskattning, 15 båtar med 60 pers och Gottskärs hotell med 25 
pers, varav två som övernattar till i morgon. Med oss själva 4 
personer ger ca 90 personer idag. 
 
ÖVRIGT 
De senaste dagarna har fönstren i allrummet varit utplockade för 
renovering. Det har inte varit något bekymmer i den härliga värmen. 
Nu i kväll börjar det blåsa upp, så vi får se hur rummet ser ut i 
morgon. Kanske har alla papper bytt platser. 
 
VID DATORN  
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Strandskata 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Fiskmås 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 20 ex Stationär (ca) 
      Gravand 1 ad+6 1K Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Havssula 1 ex Förbifl. (subadult på sydsidan ön) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Strandskata 20 ex Stationär (1 ringmärkt) 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Sandlöpare 2 ex Rast (gick på playan ett antal timmar) 
      Kärrsnäppa 5 ex Rast 
      Småspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 3 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast (kort stund på morgonen) 
      Rödbena 10 ex Stationär 
      Roskarl 3 ad Stationär 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås - ex Stationär (2 unga ringmärkta) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär (en färgmärktes) 
      Silvertärna 2 ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex Rast 
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      Kentsk tärna - ex Bo, ägg/ungar 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala 5 ex Förbifl. 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast 
      Stare 2 ex Rast 
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TORSDAG 31 Juli 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Mikael Forsman 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdagen den 31 juli 
2014 
 
VÄDER 
02:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +19,6C, vattenstånd +3 
cm, 1008,0 hPa 
05:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 10 m/s, +18,9C, vattenstånd -4 cm, 
1007,9 hPa 
08:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +19,2C, vattenstånd -4 
cm, 1008,3 hPa 
11:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 11 m/s, +20,1C, vattenstånd +3 
cm, 1009,0 hPa 
14:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +20,8C, vattenstånd 0 
cm, 1009,5 hPa 
18:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 10 m/s, +21,4C, vattenstånd -2 
cm,  
21:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8m/s, +20,7C, vattenstånd +2 
cm,  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 05.08 och ner 21:29. 
 
PERSONAL 
Mikael och Catarina Forsman samt Åsa Rydén och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
20 burar på playan 05:00-21:30, 16 burar kausan 05:00-21:30 samt 21 
nät 04:45-09:45. Inläggning av märkningar och kontroller från juni 
och juli på fagel2. 
 
OBSERVATIONER 
Toppskarv 1 
Sandlöpare 2 ad rastande på playan 
Kustpipare 3 ad 
Småspov 1  
Roskarl 3 ad  
 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Större strandpipare 1, Kärrsnäppa 3, Rödbena 1, Fiskmås 1 och 
Skärpiplärka 7 ,  
Totalt 13 individer av 5 arter. Antalet märkta fåglar denna månad 611 
ex och detta år 5 650 ex. 
 
KONTROLLER 
I förrgår avlästes två silltrutar som märktes på ön för två år sedan, se 
dagboken 29/7. Den ena av dessa trutar avlästes nu i kväll på Morups 



tånge!! Förra sommaren sågs den i Lewarde i Frankrike den 19 juli. 
Nio egna skärpiplärkor kontrollerades, alltså endast något fler än 
antalet nymärkta. Skärpiplärkorna har börjat röra på sig. 
 
UPPDRAGSARBETE:  
Guidat besökare.  
 
BESÖKARE 
Endast ribbåten från Gottskärs hotell med sju dagsturister och två 
övernattare. De två övernattarna från förra natten åkte hem. Med 
stationspersonal och två byggarbetare blir det 18 personer . 
 
ÖVRIGT 
Nu har vi fått åtminstone plast för fönstren så att inte vinden viner 
rakt genom rummet. 
Sent i går kväll kom en båt med två personer som firade 20 årig 
förlovning med att inta champagne och diverse god mat i fyren. Först 
vid midnatt satte de sig i sin relativt lilla båt och drog iväg mot land. 
Det kändes inte riktigt okej. 
 
VID DATORN  
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 3 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Fiskmås 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 7 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 15 ex Stationär (ca, alla ej sedda) 
      Gravand 1 ad Stationär 
      Gravand 6 1K Stationär (ungarna kan flygga nu) 
      Gräsand 2 ex Rast 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 6 ex str S 
      Havssula 10 ex str S 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Stationär (klockfotsrevet) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (1 ringmärktes, en varnar 

fortfarande) 
      Kustpipare 3 ex Rast (2 hanar+1 hona) 
      Sandlöpare 2 ad Rast (playan hela dagen) 
      Kärrsnäppa 15 ex Rast (3 ringmärkta) 
      Småspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 3 ex Stationär 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena 10 ex Stationär (1 ringmärktes) 
      Roskarl 2 ad Stationär 
      Skrattmås 15 ex str SV 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås 35 ex str SV 
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      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 100 ex Bo, ägg/ungar 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tamduva 1 ex Förbifl. (troligen en brevduva passerade åt väster.) 
      Hussvala 15 ex Förbifl. 
      Skärpiplärka - ex Stationär (7 ringmärktes) 
      Sädesärla 25 ex Stationär 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Lövsångare 1 1K Rast 
      Stare 2 ex Rast 
      Hämpling 2 ex Rast 
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FREDAG 1 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Mikael Forsman 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredagen den 1 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Mulen morgon med ett par tunga moln i väster, Uppklarnande och 
avtagande vind och det blev en varm och fin sommardag igen. 
02:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +20,1C, vattenstånd +2 
cm, 1010,8 hPa 
05:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 13 m/s, +19,7C, vattenstånd -4 
cm, 1010,8 hPa 
08:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +19,4C, vattenstånd -9 
cm, 1011,7 hPa 
11:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +20,2C, vattenstånd - 2 
cm, 1013,0 hPa 
14:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 6 m/s, +21,1C, vattenstånd -3 cm, 
1013,2 hPa 
17:00: Medelvind SSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +21,4C, vattenstånd -5 
cm, 1013,1 hpa 
20:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +21,4C, vattenstånd -6 
cm, 1013,0 hpa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. Solen upp 05.12 och ner 21:24. 
 
PERSONAL 
Mikael och Catarina Forsman samt Åsa Rydén och Tommy Järås. 
 
VERKSAMHET 
20 burar på playan 05:30-22:00, 16 burar kausan 05:30-22:00 samt 17 
nät 05:00-11:00. Inläggning av märkningar och kontroller från juni 
och juli på fagel2. 
 
OBSERVATIONER 
Toppskarv 3 
Vadare Totalt sågs 15 vadararter 
Spovsnäppa 1 ad 
Sandlöpare 7 ad rastande på playan. Det började med en mitt på 
dagen och ökade sedan under e.m. för att på kvällen vara uppe i 7 ex. 
Kustpipare 2 ad 
Myrspov 1 ad 
Småspov 1 Kanske två ex som far runt ön 
Storspov 1 förbiflygande  
Roskarl 1 ad  
 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
 



Större strandpipare 2, Kärrsnäppa 2, Rödbena 1, Drillsnäppa 
1,Roskarl 1, Skärpiplärka 1, Sädesärla 1 och lövsångare 1 ,  
Totalt 10 individer av 8 arter. Antalet märkta fåglar denna månad 10 
ex och detta år 5 660 ex. 
 
KONTROLLER 
En ejder, en strandskata och ca 25 skärpiplärkor kontrollerades.  
 
UPPDRAGSARBETE:  
Guidat besökare.  
 
BESÖKARE 
Totalt 24 pers. Två fritidsbåtar med tio personer, Gottskärs hotell med 
fem dagsturister och de två som övernattat. Två byggarbetare och vi 
fyra på stationen. 
 
ÖVRIGT 
Idag invaderades ön av nyckelpigor. Tusentals ligger utmed 
strandlinjen på sina håll. 
Så krånglade vattnet igen. Tanken är tom och vi fick koppla över till 
fyrbrunnen. 
 
VID DATORN  
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Roskarl 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 14 ex Stationär 
      Gravand 1 ad Stationär 
      Gravand 6 1K Stationär (de kan flyga nu) 
      Gräsand 2 ex Rast 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 3 ex Str NO 
      Stormfågel 1 ex str S 
      Havssula 6 ex str S 
      Storskarv 50 ex Stationär 
      Toppskarv 3 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (2 ringmärktes) 
      Kustpipare 2 ad Rast 
      Kustsnäppa 2 ad Rast 
      Sandlöpare 7 ad Rast (startade med en mitt på dagen och ökade 

sedan på för att på kvällen vara 7 st) 
      Spovsnäppa 1 ad Rast 
      Kärrsnäppa 10 ad Rast (2 ringmärktes) 
      Myrspov 1 ex Rast 
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      Småspov 1 ex Rast 
      Storspov 1 ex Förbifl. 
      Drillsnäppa 5 ex Stationär (1 ringmärktes) 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena 10 ex Stationär (1 ringmärktes) 
      Roskarl 2 ad Stationär (1 ringmärktes) 
      Skrattmås 25 ex str SV 
      Skrattmås - ex Stationär 
      Fiskmås 10 ex str SV 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna 100 ex Bo, ägg/ungar 
      Tobisgrissla - ex Stationär (några flyger fortfarande med mat till 

ungar) 
      Ringduva 1 ex Förbifl. 
      Hussvala 10 ex Förbifl. 
      Skärpiplärka - ex Stationär (1 ringmärktes) 
      Sädesärla - ex Stationär (1 ringmärktes) 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast (ringmäktes) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast 
      Stare 2 ex Rast 
      Hämpling 1 ex Rast 
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LÖRDAG 2 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Linda Niklasson, Tommy Järås, Ulrika Tollgren, 
Mikael Forsman, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag den 2 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Växlande molnighet under dagen, tidvis solsken men disigt och tidvis 
mera mulet. 
02:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +21,2 C, vattenstånd +1 
cm, 1014,2 hPa 
05:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 9 m/s, +19,5C, vattenstånd -9 
cm, 1014,3 hPa 
08:00: Medelvind OSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +19,8C, vattenstånd -
12 cm, 1014,3 hPa 
11:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +22,7C, vattenstånd - 5 
cm, 1014,2 hPa 
14:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 8 m/s, +23,1C, vattenstånd -10 
cm, 1014,0 hPa 
17:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 6 m/s, +23,8C, vattenstånd -15 
cm, 1013,1 hPa 
20:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 14 m/s, +22,0C, vattenstånd -15 
cm, 1012,7 hPa 
23:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +20,5C, vattenstånd -
11 cm, 1013,2 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:14 och ned 21:22. 
 
PERSONAL 
Mikael och Catarina Forsman samt Åsa Rydén och Tommy Järås, 
som avlöstes vid middagstid av Linda Niklasson, Inger Svensson, 
Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, Anna Olsson och Uno Unger. 
Lasse Hellberg skötte personalbytet med stationsbåten.  
 
VERKSAMHET 
17 nät 04:45-10:00. 28 burar 05:00-22:00 varav 13 på Playan och 15 i 
Kausan. Inläggning av märkningar och kontroller från juni och juli på 
fagel2. 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV 5 ex på Klockfotsrevet. 
KUSTSNÄPPA 3 ad rastade på Playan. 
Sandlöpare 11 ad rastade på Playan under kvällen, inte så många 
tidigare under dagen. 
KUSTPIPARE 1 ad rastade på Playan. 
MYRSPOV 3 ad rastade. 
SMÅSPOV 2 ex rastade mitt på dagen. 
ROSKARL 4 ad rastade på Playan. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 



*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 4 ex av 3 arter. 
Ejder 1, kärrsnäppa 2 och sädesärla 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 14 ex och detta år 5 664 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kontroller av 11 skärpiplärkor och en sädesärla, samtliga 
årsungar. En ung tobisgrissla märkt i stadie C den 12 juni i bo 52 
strax V om Dammen hittades idag irrande omkring precis N om 
Hönshuset. Efter registrering släpptes den vid Lilla bryggan och den 
sågs simma iväg söderut. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Totalt 44 besökare. 11 personer anknutna till fågelstationen och 2 
byggnadsarbetare. Tre fritidsbåtar med 16 personer. Stefan på 
Gottskärs hotell kom med en möhippa på 4 damer. 10 personer i en 
RIB-båt kom mitt på dagen och övernattar. 
 
ÖVRIGT 
Intressant att notera alla adulta arktiska vadare som födosökte på den 
i år uppståndna sandstranden på Playan. De upp till maximalt 11 
sandlöparna gjorde skäl för namnet. 
Det 21 grader varma vattnet lockade nästan hela personalen till dopp 
vid Stora bryggan.  
 
VID DATORN  
Tommy Järås och Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Gravand 1 2K+ hona+6 1K Stationär 
      Gräsand 2 hona Rast (De låg längst ut på Västudden.) 
      Ejder - ex Stationär (En årsunge burfångades och ringmärktes.) 
      Havssula 3 ex Förbifl. 
      Storskarv 72 ex Stationär (Minst 72 ex varav 65 stod samtidigt på 

Klockfotsrevet under sen eftermiddag.) 
      Toppskarv 5 ex Stationär (De stod på Klockfotsrevet under 

eftermiddag/kväll.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustpipare 1 ad Rast 
      Kustsnäppa 3 ad Rast 
      Sandlöpare 11 ad Rast 
      Kärrsnäppa 15 ex Rast (Ca 15 ex varav flertalet adulta. En ad + 

en juv ringmärktes.) 
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      Myrspov 3 ad Rast 
      Småspov 2 ex Rast 
      Drillsnäppa 5 ex Rast (Minst 7 ex.) 
      Rödbena 7 ex Stationär (Ca 5 ex. 1 ad varnar fortfarande i 

Kausan.) 
      Roskarl 4 ad Rast 
      Skrattmås 10 ex Rast (Ca 10 ex varav flertalet 1K.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Tamduva 1 ex Förbifl. (Troligen en brevduva, passerade över 

fyrområdet på kvällen.) 
      Ladusvala 16 ex str SV 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär (En knappt flygg årsunge kläckt på ön 

ringmärktes.) 
      Stare 1 ex Rast 
      Hämpling 1 ex Rast 
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SÖNDAG 3 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Veronica 
Tollgren, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag den 3 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Himlen var delvis täckt av höga slöjmoln från gryningen men snart 
blev det helmulet och från 09:00 regnade det någon timma, därefter 
åter lättande molntäcke och mestadels sol fram till 14-tiden. Resten 
av eftermiddagen växlande molnighet och hotande åskbyar runt 
omkring men ingen nederbörd föll på Nidingen. Måttlig sikt. 
02:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 10 m/s, +19,7 C, vattenstånd -2 
cm, 1011,8 hPa 
05:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +19,7C, vattenstånd -7 cm, 
1010,8 hPa 
08:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 8 m/s, +20,4C, vattenstånd -5 cm, 
1011,0 hPa 
11:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 6 m/s, +21,7C, vattenstånd - 3 cm, 
1010,1 hPa 
14:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 10 m/s, +22,3C, vattenstånd -1 
cm, 1010,2 hPa 
17:00: Medelvind 6 m/s, byvind 10 m/s, +23,0C, vattenstånd -3 cm, 
1009,7 hPa 
20:00: Växlande vind 0 m/s, byvind 3 m/s, +20,8C, vattenstånd -13 
cm, 1010,7 hPa 
23:00: Medelvind SV 1 m/s, byvind 2 m/s, +20,7C, vattenstånd -5 
cm, 1011,4 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:16 och ned 21:20. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Inger Svensson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, 
Anna Olsson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
16 nät 05:00-07:00 och 18 nät 07:00-09:00. 28 burar 05:00-22:00 
varav 13 på Playan och 15 i Kausan.  
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV 2 yngre ex på Ostudden och 1 ex på Klockfotsrevet. 
KUSTSNÄPPA 2 ad rastade på Playan. 
SANDLÖPARE 13 ad rastade på Playan under dagen. 
KUSTPIPARE 2 ad rastade på Playan. 
MYRSPOV 2 ad rastade, varav 1 hane hela dagen i Kausan. 
SMÅSPOV 1 ex rastade. 
GRÖNBENA 1 ex rastade i Kausan under kvällen. 
ROSKARL 2 ad rastade på Playan. 
SKRÄNTÄRNA 1 ad kom flygande österifrån vid 21:30-tiden och 
passerade rakt över fyrområdet. Ett par minuter senare kom den åter 



flygande västerut längs nordstranden och efter en sväng över Kausan 
försvann den norrut 21:35. 
KENTSK TÄRNA De första flygga ungarna från öns koloni (minst 4 
ex), sågs idag flygande och matades av föräldrarna på Västudden. 
Åtminstone en av ungarna var ringmärkt. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 18 ex av 6 arter. 
Större strandpipare 1, sandlöpare 1, kärrsnäppa 12, rödbena 1, 
sädesärla 2 och härmsångare 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 32 ex och detta år 5 682 ex. 
 
KONTROLLER 
Burfångsten på stränderna gav idag endast egna kontroller av 15 
årsunga skärpiplärkor. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Totalt 18 besökare. Förutom fågelstationens 6 personer och de 2 
byggnadsarbetarna endast de 10 övernattande gästerna som åkte iland 
med sin RIB-båt vid 12-tiden. 
 
ÖVRIGT 
Dagens trevligaste händelse var den förbiflygande och skränande 
skräntärnan under kvällen. Äntligen fick undertecknad åter se och 
höra denna magnifika tärna på Nidingen efter två decennier.  
Med drygt 20 plusgrader och nästan vindstilla sattes kvicksilverlampa 
och lakan upp 22:35 vid fyrmästarhuset för att locka fram nattfjärilar. 
Vi får se vad det kan bli för resultat av detta projekt under natten. 
Sova får man göra till vintern.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Sandlöpare 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 12 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Sädesärla 2 ex Ringm 
      Härmsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 4 ex Stationär (De betade på Västudden under dagen.) 
      Gravand 1 2K+ hona Stationär (Den lyfte från Playan med sina 6 

ungar vid 05-tiden och försvann österut. De sågs ej senare under 
dagen.) 

      Gravand 6 1K Stationär 
      Gräsand 2 hona Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
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      Sjöorre 6 ex str S (Under morgonen.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 3 ex Stationär (2 yngre ex på Ostudden och en äldre 

fågel på Klockfotsrevet.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Kustpipare 2 ad Rast (På Playan.) 
      Kustsnäppa 2 ad Rast (På Playan.) 
      Sandlöpare 13 ad Rast (13 ex varav 1 ringmärktes. Samtliga höll 

till på Playans sandstrand.) 
      Kärrsnäppa 30 ex Rast (Ca 30 ex varav 12 ringmärktes.) 
      Myrspov 2 ad Rast (Den ena, en adult hane, rastade i Kausan 

hela dagen.) 
      Småspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 3 ex Rast 
      Grönbena 1 ex Rast (I Kausan.) 
      Rödbena - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Roskarl 2 ex Rast (På Playan.) 
      Skrattmås 3 ex Rast (En ad + 2 juv, samtliga var ringmärkta .) 
      Skrattmås 19 ex str SV (En flock, passerade 19:15.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Skräntärna 1 ad Str N (Den upptäcktes över Ostudden och drog 

först västerut över fyrområdet. Ett par minuter senare kom den 
åter flygande västerut längs nordstranden och efter en sväng över 
Kausan försvann den norrut 21:35.) 

      Silvertärna 2 ex Stationär (1 ad matade en årsunge med en 
stensnultra på Västudden.) 

      Fisktärna 2 ex Stationär (1 ad + 1 årsunge, på Västudden.) 
      Kentsk tärna - ex Stationär (De första flygga ungarna från öns 

koloni (minst 4 ex) sågs idag flygande och matades av föräldrarna 
på Västudden. Åtminstone en av ungarna var ringmärkt.) 

      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär (Två årsungar ringmärktes.) 
      Stenskvätta 2 ex Rast (Åtminstone den ena ännu delvis i juvenil 

dräkt.) 
      Härmsångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
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MÅNDAG 4 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Veronica 
Tollgren, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag den 4 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Stjärnklart vid midnatt men en regnskur strax före 04:00 gav 0,5 mm, 
därefter växlande molnighet med en del åska i omgivningen. 
Temperaturen understeg inte 20 plusgrader under natten alltså tropisk 
natt. Under morgonen och förmiddagen regnade det lite grand till och 
från och åska hördes ibland. Från middagstid blev det mera 
kontinuerligt regnande, vilket slutade först vid 15-tiden. Därefter 
uppklarnande och på kvällen nästan molnfritt. Totalt kom 2,5 mm 
nederbörd under detta dygn. Måttlig men tidvis ganska dålig sikt i 
samband med regn. På kvällen god sikt. 
02:00: Medelvind VNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +20,7 C, vattenstånd +1 
cm, 1011,2 hPa 
05:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +20,4C, vattenstånd -6 
cm, 1010,9 hPa 
08:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +20,1C, vattenstånd -9 
cm, 1011,8 hPa 
11:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 6 m/s, +20,3C, vattenstånd -9 
cm, 1012,2 hPa 
14:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +19,6C, vattenstånd 0 
cm, 1012,6 hPa 
17:00: Medelvind VNV 9 m/s, byvind 11 m/s, +20,0C, vattenstånd -5 
cm, 1013,3 hPa 
20:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +20,1C, vattenstånd -9 
cm, 1014,3 hPa 
23:00: Medelvind VNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +19,5C, vattenstånd -8 
cm, 1015,5 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:18 och ned 21:18. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Inger Svensson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, 
Anna Olsson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
18 nät 05:00-12:00. 28 burar 05:00-22:00 varav 13 på Playan och 15 i 
Kausan.  
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 6 ex passerade mot S väster om ön 08:30. 
TOPPSKARV 13 ex stod vid ett tillfälle på Klockfotsrevet under 
eftermiddagen. 
KUSTSNÄPPA 2 ad rastade på Playan. 
SANDLÖPARE Som mest rastade 14 ad på Playan under dagen. 
KUSTPIPARE 2 ad rastade på Playan resp. Klockfotsrevet. 



MYRSPOV 3 ex rastade, 1 adult hane + 2 outfärgade ex (troligen 
honor), alla på Playan. 
SMÅSPOV 1 ex rastade. 
GRÖNBENA 1 ex i Kausan, vilket burfångades och ringmärktes. 
ROSKARL 1ad rastade på Västudden och på Playan. 
ROSENFINK En årsunge nätfångades vid Hönshuset och 
ringmärktes. Höstens första. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 23 ex av 7 arter. 
Större strandpipare 2, kärrsnäppa 13, grönbena 1, drillsnäppa 1, 
skärpiplärka 1, lövsångare 4 och rosenfink 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 55 ex och detta år 5 705 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kontroller av 3 kärrsnäppor, 12 skärpiplärkor och 2 sädesärlor, 
samtliga nyligen ringmärkta. Två tobisgrissleungar i holklåda 9, som 
ringmärktes i stadie B den 12 juli, var fortfarande kvar i boet. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Totalt 8 besökare varav 6 personer på fågelstationen och 2 
byggnadsarbetare. 
 
ÖVRIGT 
Idag firade vi Ulrika på hennes födelsedag. Först fick vi kräftor och 
räkor och därefter kom en maffig gräddtårta på bordet bl.a. garnerad 
med öns stora björnbär.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 13 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Grönbena 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 
      Rosenfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 4 ex Stationär (3 ad + 1 juv höll till på Västudden. 
Troligen rör det sig om det häckande paret på Västudden som fick 
en unge samt ytterligare en adult fågel. En av de adulta fåglarna 
var ringmärkt på höger ben.) 

      Gravand 3 1K Stationär (De låg i Kausan under morgonen.) 
      Gräsand 1 hona Stationär (På Ostudden.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 6 ex str S (De passerade söderut V om ön 08:30) 
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      Småskrake 1 hona Pulli/nyligen flygga (En hona med 8 nykläckta 
ungar simmade västerut längs sydstranden.) 

      Storskarv 60 ex Stationär (Minst 60 ex.) 
      Toppskarv 13 ex Stationär (Samtliga stod på Klockfotsrevet 

under sena eftermiddagen.) 
      Strandskata 20 ex Stationär (Minst 20 ex.) 
      Strandskata 30 ex str V (Ca 30 ex passerade S om Nidingen 

05:28.) 
      Större strandpipare 20 ex Stationär (Ca 20 ex varav en adult och 

en juvenil ringmärktes.) 
      Kustpipare 2 ad Rast (De rastade på Playan resp. 

Klockfotsrevet.) 
      Kustsnäppa 2 ad Rast (På Playan.) 
      Sandlöpare 14 ad Rast (På Playan.) 
      Kärrsnäppa 62 ex Rast (Ca 30 ex varav 13 ringmärktes.) 
      Myrspov 3 ex Rast (De rastade på Playan och Hamnudden. 1 

adult hane + 2 outfärgade ex (troligen honor).) 
      Småspov 1 ex Stationär 
      Drillsnäppa 6 ex Rast (Minst 6 ex varav en årsunge ringmärktes.) 
      Grönbena 5 ex Rast (5 ex varav en årsunge ringmärktes.) 
      Rödbena 17 ex Stationär 
      Roskarl 1 ad Rast (Den rastade på Västudden och på Playan.) 
      Skrattmås 1 1K Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ad Stationär (Den stod på en sten på sydsidan av 

Västudden vid 08-tiden.) 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär (Två stora ungar kvar i holklåda nr 9.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 1 1K Rast 
      Lövsångare 4 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär (De höll till på Ostudden en stund under 

eftermiddagen.) 
      Rosenfink 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
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TISDAG 5 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Veronica 
Tollgren, Inger Svensson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag den 5 augusti 
2014 
 
VÄDER 
I gryningen var det så gott som helmulet med en sikt som var ganska 
god. Resten av dagen mulet med tidvis något tunnare molntäcke, så 
att solvärmen märkbart trängde igenom. Ganska god sikt. 
02:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +19,3 C, vattenstånd +2 cm, 
1015,7 hPa 
05:00: Medelvind VNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +19,6C, vattenstånd 0 
cm, 1015,8 hPa 
08:00: Medelvind VNV 8 m/s, byvind 9 m/s, +19,6C, vattenstånd -11 
cm, 1016,1 hPa 
11:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 8 m/s, +19,8C, vattenstånd -12 
cm, 1017,1 hPa 
14:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 8 m/s, +20,5C, vattenstånd +1 
cm, 1017,0 hPa 
17:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +20,3C, vattenstånd -2 
cm, 1016,7 hPa 
20:00: Medelvind NNV 2 m/s, byvind 4 m/s, +19,6C, vattenstånd -10 
cm, 1016,6 hPa 
23:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +18,9C, vattenstånd -12 
cm, 1016,8 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:20 och ned 21:16. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Inger Svensson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, 
Anna Olsson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
18 nät 05:00-12:00. 28 burar 05:00-22:00 varav 13 på Playan och 15 i 
Kausan.  
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV Idag hade antalet ökat till 15 ex när det stod som flest 
på Klockfotsrevet. Senare sågs 12 ex samtidigt flyga mot Hallands 
Svartskär för övernattning. 
KUSTPIPARE 1 ad rastade på Playan. 
KUSTSNÄPPA 1 ad rastade på Playan. 
SANDLÖPARE Antalet rastande hade minskat och endast 5 ad sågs 
födosökande på Playans sandstrand under dagen. 
BRUSHANE En juvenil hona rastade tillfälligt på Playan och 
Västudden vid 08-tiden.  
MYRSPOV 2 ex rastade idag, 1 adult hane + 1 outfärgat ex (troligen 
hona). 
SMÅSPOV 1 ex kvar sedan några dagar. 



Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 17 ex av 7 arter. 
Större strandpipare 3, kärrsnäppa 6, drillsnäppa 1, gråtrut 1, 
stenskvätta 1, törnsångare 1 och lövsångare 4.  
Antalet märkta fåglar denna månad 72 ex och detta år 5 722 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kontroller av en tidigare i år häckande hane av större 
strandpipare och 10 skärpiplärkor. De sistnämnda var samtliga 
årsungar ringmärkta denna sommar. Dessutom avlästes några tretåiga 
måsar och silltrutar med färgringar påsatta i år. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Totalt 27 besökare varav 6 personer på fågelstationen och 2 
byggnadsarbetare. Resten utgjordes av Stefan på Gottskärs hotell med 
7 dagsbesökare och 3 privatbåtar med sammanlagt 11 personer. 
 
ÖVRIGT 
Dagens överraskning: Undertecknad tyckte sig se en ilandfluten 
buske med gröna blad på Västudden. När jag informerade personalen 
om detta med hjälp av walkie-talkie, och sa att jag skulle gå dit och 
inspektera föremålet, fick jag svar från Linda, att det nog var hon som 
utgjorde busken, då hon satt i sitt kamouflagetält och fotograferade 
fåglar.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 3 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 6 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Gråtrut 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 2 ex str V (De passerade över Klockfotsrevet 07:48.) 
      Kanadagås 7 ex Stationär (6 ad + 1 juv.) 
      Gräsand 4 ex Stationär (Vid Västudden under morgonen.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Stationär (På eftermiddagen sågs samtidigt 15 

ex på Klockfotsrevet varav 12 flög i flock mot Hallands Svartskär 
vid 18-tiden.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Pulli/nyligen flygga (3 ad ringmärktes. 
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På stranden strax V om Playastenen sågs en så gott som nykläckt 
unge.) 

      Kustpipare 1 ad Rast (Den rastade på Playan.) 
      Kustsnäppa 1 ad Rast (Den rastade på Playan.) 
      Sandlöpare 5 ad Rast (Endast 5 ex var kvar idag, vilka sågs 

födosökande på Playans sandstrand.) 
      Kärrsnäppa 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 6 ringmärktes.) 
      Brushane 1 1K hona Rast (Den rastade tillfälligt på Playan och 

Västudden vid 08-tiden.) 
      Myrspov 2 ex Rast (2 ex rastade idag, 1 adult hane + 1 outfärgat 

ex (troligen hona).) 
      Småspov 1 ex Stationär (Den har varit på ön några dagar.) 
      Drillsnäppa 3 ex Rast (En årsunge ringmärktes.) 
      Grönbena 2 ex Rast (De rastade på Ostudden.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 1 1K Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär (En årsunge burfångades på Playan och 

ringmärktes.) 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 1 ad Stationär (Den stod på en sten ute på 

Västudden.) 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Ladusvala 4 ex Förbifl. (4 ex, varav åtminstone en var en 

årsunge, flög omkring i fyrområdet och på Ostudden mitt på 
dagen.) 

      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 3 ex Rast (3 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Törnsångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 4 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Pilfink 4 ex Rast (De rastade en kort stund på förmiddagen och 

sågs sittande i Grindoxeln och på taket till Tvättstugan.) 
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ONSDAG 6 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Veronica 
Tollgren, Inger Svensson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag den 6 augusti 
2014 
 
VÄDER 
I gryningen var det så gott som molnfritt och god sikt. Efterhand 
under morgonen och förmiddagen viss molnighet med växlande 
mängd cumulusmoln. Under eftermiddagen-kvällen glesnade molnen 
och solen värmde gott tidvis. 
02:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 7 m/s, +18,5 C, vattenstånd +3 cm, 
1016,2 hPa 
05:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +17,7C, vattenstånd +1 cm, 
1015,8 hPa 
08:00: Medelvind VSV 7 m/s, byvind 9 m/s, +18,4C, vattenstånd -8 
cm, 1015,8 hPa 
11:00: Medelvind VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +20,6C, vattenstånd -12 
cm, 1016,2 hPa 
14:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +21,3C, vattenstånd -3 
cm, 1016,3 hPa 
17:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +21,0C, vattenstånd -2 
cm, 1016,1 hPa 
20:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +20,5C, vattenstånd -9 
cm, 1015,2 hPa 
23:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 5 m/s, +20,5C, vattenstånd -12 cm, 
1015,6 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:22 och ned 21:14. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Inger Svensson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, 
Anna Olsson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
18 nät 05:00-12:00. 28 burar 05:00-22:00 varav 13 på Playan och 15 i 
Kausan.  
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV 13 ex inräknades idag på Klockfotsrevet. 
SANDLÖPARE Idag sågs inte mer än 2 adulta fåglar, vilka höll till 
på sandstranden på Playan. 
MYRSPOV 3 ex rastade idag, 1 adult hane + 2 outfärgade ex 
(troligen honor). 
SMÅSPOV 1 ex kvar sedan några dagar. 
GRÅ FLUGSNAPPARE 1 ex höll till vid Strandoxeln under 
eftermiddag-kväll. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 



 
RINGMÄRKNING 
Totalt 23 ex av 7 arter. 
Ejder 1, större strandpipare 1, kärrsnäppa 6, skärpiplärka 1, sädesärla 
1, stenskvätta 2 och lövsångare 11.  
Antalet märkta fåglar denna månad 95 ex och detta år 5 745 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kontroller efter kort tid på större strandpipare 1, skärpiplärka 3 
och sädesärla 2, samtliga årsungar. De två tobisgrissleungarna var 
kvar i lådholk nr 9. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Totalt 27 besökare varav 6 personer på fågelstationen och 2 
byggnadsarbetare. De sistnämnda hämtades i land av Ante från Bua 
och de förväntas tillbaka kommande måndag för ytterligare en veckas 
arbete. Resten utgjordes dels av Stefan på Gottskärs hotell med 7 
dagsbesökare och 5 övernattare, dels 2 privatbåtar med sammanlagt 5 
personer. 
 
ÖVRIGT 
En ganska lugn dag idag. Vadarna har minskat märkbart och varken 
kustsnäppa eller roskarl var kvar på ön. Däremot märktes det att de 
unga lövsångarna börjat röra på sig, och för första gången i höst fick 
vi ihop tvåsiffrigt i ringmärkningsstatistiken för den arten. 
Flickorna Anna och Veronica bjöd på egentillverkad kladdklaka efter 
artgenomgången på kvällen, vilket verkligen uppskattades av oss alla. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 ex Ringm 
      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 6 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 2 ex Ringm 
      Lövsångare 11 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 4 ex Stationär (1 par med 1 juv samt en ad.) 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär (En årsunge ringnärktes.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 13 ex Stationär 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Sandlöpare 2 ad Rast (Idag sågs inte mer än 2 adulta fåglar, vilka 

höll till på sandstranden på Playan.) 
      Kärrsnäppa 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 6 ringmärktes.) 
      Myrspov 3 ad Rast (3 ex rastade idag, 1 adult hane + 2 
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outfärgade ex (troligen honor).) 
      Småspov 1 ex Stationär (Den höll till ute på Västudden under 

kvällen.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 12 ex Stationär (1 par varnar i Kausan fortfarande. 

Dessutom minst 10 rastande ex.) 
      Skrattmås 1 1K Rast 
      Skrattmås 2 ex str SV (De passerade vid 07:30-tiden.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 2 ad Stationär (De stod på stenar längst ut på 

Västudden.) 
      Fisktärna 2 ad Stationär (De stod på stenar i Kausan.) 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla - ex Stationär 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Stenskvätta 2 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 11 1K Rast 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (Den satt i Strandoxeln under 

eftermiddagen.) 
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TORSDAG 7 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Veronica 
Tollgren, Inger Svensson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag den 7 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Under morgonen molnfritt med en del tunna slöjmoln täckte en stor 
del av himlen. Även under eftermiddagen täcktes himlen av en hel del 
slöjmoln. Under kvällen tätnade molnen än mer från väster. Ganska 
god sikt. 
02:00: Medelvind SSV 3 m/s, byvind 6 m/s, +20,2 C, vattenstånd +1 
cm, 1015,4 hPa 
05:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +19,1C, vattenstånd +5 
cm, 1014,4 hPa 
08:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +18,9C, vattenstånd -2 
cm, 1014,6 hPa 
11:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 9 m/s, +21,1C, vattenstånd -8 
cm, 1015,2 hPa 
14:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +20,9C, vattenstånd -2 
cm, 1014,8 hPa 
17:00: Medelvind SSO 5 m/s, byvind 7 m/s, +21,1C, vattenstånd +1 
cm, 1014,2 hPa 
20:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +20,9C, vattenstånd -7 
cm, 1013,4 hPa 
23:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 8 m/s, +20,8C, vattenstånd -7 cm, 
1013,8 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:24 och ned 21:11. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Inger Svensson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, 
Anna Olsson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 05:00-09:30 och 26 nät 09:30-12:00. 28 burar 05:00-22:00 
varav 13 på Playan och 15 i Kausan. Gräsklippning i samtliga 
nätgator utom vid Kruthuset och i vresrosbuskaget på Västudden.  
 
OBSERVATIONER 
GRÅHÄGER 1 ex sträckte mot V över ön 05:24. 
SANDLÖPARE Under kvällen födosökte 3 adulta ex på Playan. 
MYRSPOV Samma 3 ex som tidigare i veckan, 1 adult hane + 2 
outfärgade ex (troligen honor), födosökte under kvällen på Playan. 
SMÅSPOV 2 ex höll idag till på Västudden. 
GLUTTSNÄPPA 1 ex hördes på nattsträck 04:16. 
HÄMPLING 1 ex flög över fyrområdet vid 14-tiden. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 



 
RINGMÄRKNING 
Totalt 6 ex av 4 arter. 
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 1, skärpiplärka 1 och lövsångare 3.  
Antalet märkta fåglar denna månad 101 ex och detta år 5 751 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kontroller fick vi endast på 9 årsungar av skärpiplärka.  
 
UPPDRAGSARBETE  
Gräsklippning (0,5 tim). Strandstädning (3 tim) varvid två fulla 
plastsäckar fylldes. 
 
BESÖKARE 
Totalt 25 besökare varav 6 personer på fågelstationen. Dessutom 
utgjordes besökarna av Stefan på Gottskärs hotell som kom med 2 
dagsbesökare och 6 nya övernattare samt hämtade de 5 övernattarna 
som kom igår. Vidare kom 3 kanotister, som gick i land på 
nordstranden och en båt med två personer, som angjorde Lilla 
bryggan. 
 
ÖVRIGT 
Även idag bjöd flickorna Veronica och Anna hela 
fågelstationspersonalen på godsaker vid artgenomgången på kvällen. 
Idag bestod godiset av var sitt glas med frusen chokladmousse, vilket 
smakade alldeles förträffligt. 
Linda gjorde dagens fynd på fjärilsfronten, när hon i Gunnars 
trädgårdsland hittade en makaonfjärilslarv, som satt i toppen av den 
enda persiljeplantan där. 
Undertecknad fick efter flera försök äntligen igång den pumpen som 
hade strejkat sedan i lördags, så nu har vi åter rinnande vatten på 
gästtoan. 
 
VID DATORN  

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Lövsångare 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex str V (Den passerade västerut över ön 05:24.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Större strandpipare 15 ex str SV (En flock, passerade 14:20.) 
      Kustpipare 1 ex Str (Den hördes förbisträckande vid 14:30-

tiden.) 
      Sandlöpare 3 ad Rast (De födosökte under kvällen på Playan.) 
      Kärrsnäppa 20 ex Rast (Ca 20 ex varav en årsunge ringmärktes.) 
      Myrspov 3 2K+ Rast (Samma 3 ex kvar sedan tidigare dagar.) 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701248&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701249&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701250&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701251&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701215&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701216&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701217&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701218&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701219&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701220&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701221&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701222&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701223&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701224&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701225&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33701226&mode=obsbok','ObsAndra');


      Småspov 2 ex Stationär (De höll bl.a. till på Västudden under 
dagen.) 

      Drillsnäppa 3 ex Rast (Minst 3 ex.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Str (Den hördes på nattsträck 04:16.) 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Skrattmås 4 ex Rast (3 ad + 1 juv.) 
      Fiskmås 4 ex Stationär (Inte många fiskmåsar kvar på ön, men 

åtminstone 2 adulta och 2 ungfåglar sågs.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 3 ex Stationär (Vid 06:30-tiden stod mycket 

pedagogiskt 1 ad, 1 2K och 1 juv tillsammans ute på Västudden.) 
      Fisktärna 5 ex Stationär (3 ad, 1 2K och 1 juv.) 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla 8 ad Stationär (Vid 06-tiden låg 8 ad utanför norra 

sidan av Västudden.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Lövsångare 3 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Hämpling 1 ex Rast (Den flög över fyrområdet vid 14-tiden.) 
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FREDAG 8 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Veronica 
Tollgren, Inger Svensson, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag den 8 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Från 01:30-tiden fram till 06-tiden några regnskurar på sammanlagt 1 
mm. Därefter växlande molnighet under förmiddagen och nästan helt 
molnfritt resten av dagen. Ganska god till god sikt. 
02:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +19,4 C, vattenstånd +1 
cm, 1015,7 hPa 
05:00: Medelvind SSV 3 m/s, byvind 8 m/s, +17,9C, vattenstånd +15 
cm, 1013,5 hPa 
08:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +19,1C, vattenstånd +11 
cm, 1013,9 hPa 
11:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +21,0C, vattenstånd -1 
cm, 1014,3 hPa 
14:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 5 m/s, +21,9C, vattenstånd -2 
cm, 1014,4 hPa 
17:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +21,4C, vattenstånd +8 
cm, 1013,7 hPa 
20:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +20,3C, vattenstånd -1 cm, 
1012,6 hPa 
23:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +20,3C, vattenstånd -11 cm, 
1012,6 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:26 och ned 21:09. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Inger Svensson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, 
Anna Olsson och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
26 nät 05:00-12:00. 28 burar 05:00-22:00 varav 13 på Playan och 15 i 
Kausan.  
 
OBSERVATIONER 
VATTENRALL Efter tre veckors uppehåll hade Uno turen att höra 
ett par grymtningar i slånbuskaget NO om hönshuset. Efter 
uppspelning av rallens spelläte kunde övriga medobservatörer också 
höra den knorra på endast ett par meters håll utan att den kunde ses i 
den täta buskvegetationen. 
KUSTSNÄPPA 1ad rastade på en sten i Kausan under kvällen. 
SANDLÖPARE Under förmiddagen födosökte 3 adulta ex på Playan. 
MYRSPOV Samma 3 ex som tidigare i veckan, 1 adult hane + 2 
outfärgade ex (troligen honor) var kvar på ön. 
SMÅSPOV 1 ex kvar på ön sedan tidigare i veckan. 
GLUTTSNÄPPA 1 ex hördes på sträck under morgonen. 
HÄMPLING 1 ex höll till i fyrområdet under förmiddagen. 



KNUBBSÄL Minst 8 ex låg på stenar runt ön. Dessutom flöt ett 
vuxet kadaver iland på Playans sandstrand under morgonen. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 15 ex av 10 arter. 
Ejder 1, Större strandpipare 2, rödbena 1, drillsnäppa 1, ladusvala 1, 
skärpiplärka 2, sädesärla 1, stenskvätta 1, härmsångare 2 och 
lövsångare 3.  
Antalet märkta fåglar denna månad 116 ex och detta år 5 766 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kontroller endast av nyligen märkta årsungar av skärpiplärkor 
(9), sädesärlor (3) och lövsångare (3).  
 
UPPDRAGSARBETE  
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
Totalt 42 besökare. Förutom 6 personer på fågelstationen kom Stefan 
på Gottskärs hotell med 6 dagsbesökare och 10 nya övernattare samt 
hämtade de 6 övernattarna som kom igår. Vidare besöktes ön av 2 
kanotister, två båtar med 8 personer och en vattenskoter med 3 
personer.  
 
ÖVRIGT 
Makaonfjärilslarven från igår satt och knaprade på sin persiljegren 
hela dagen i Potatis-Gunnars trädgårdsland. 
För tredje kvällen i rad bjöd flickorna Anna och Veronica på något 
gottigt vid artgenomgången. Idag blev det frusen vaniljsås med Daim-
kulor, vilket fågelstationspersonalen njöt av i stora drag. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 ex Ringm 
      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Ladusvala 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Härmsångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 2 ex Stationär (Honan på Västudden med sin 
årsunge.) 

      Gräsand 2 ex Stationär (1 hane i eklipsdräkt och 1 hona, låg i 
Kausan under morgonen.) 

      Ejder - ex Stationär (En årsunge ringmärkt.) 
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      Storskarv 80 ex Stationär 
      Toppskarv 10 ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Stationär (Efter tre veckors tystnad hade Uno 

turen att höra ett par knorrande i buskaget NO om hönshuset. 
Efter uppspelning av rallens spelläte hördes den åter knorra på 
endast ett par meters håll.) 

      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär (En adult och en ganska 

nykläckt unge ringmärktes. Ungen hittades på Hamnudden och 
föräldrarna var honan Vi/Me Lb/Or och hanen -/Me -/Or. En flock 
på 17 ex stod ute på Västudden vid 15-tiden.) 

      Kustpipare 1 ex Str (Den hördes förbisträckande vid 06-tiden.) 
      Kustsnäppa 3 ad Rast (De rastade på stenar i Kausan under 

kvällen.) 
      Sandlöpare 3 ex Rast (Under förmiddagen födosökte 3 adulta ex 

på Playan.) 
      Kärrsnäppa 25 ex Rast (Ca 25 ex, flertalet var adulta men även 

några juvenila..) 
      Myrspov 3 ex Rast (Samma 3 ex som tidigare i veckan, 1 adult 

hane + 2 outfärgade ex (troligen honor) var kvar på ön.) 
      Småspov 1 ex Stationär (Den var kvar på ön sedan tidigare i 

veckan.) 
      Storspov 1 ex Str (Den hördes förbisträckande vid 06-tiden.) 
      Drillsnäppa 3 ex Rast 
      Gluttsnäppa 1 ex Str (En hördes förbisträckande under 

morgonen.) 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Skrattmås 2 ex Rast (En adult och en redan ringmärkt årsunge 

sågs.) 
      Fiskmås 2 ex Stationär (Adult + juvenil.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Fisktärna 2 ad Stationär (De satt på stenar i Kausan till och från 

under dagen.) 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla 7 ex Stationär (De satt på ett par större stenar nära 

Västra rännan under morgonen.) 
      Ladusvala 10 ex Förbifl. (Minst 10 ex flög omkring i fyrområdet 

under förmiddagen. En 1K ringmärktes.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 3 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 2 ex Rast (Två rastande varav en 1K ringmärktes.) 
      Härmsångare 2 ex Rast (En 1K och en 2K+ ringmärktes.) 
      Lövsångare 6 1K Rast (3 ex ringmärktes och 3 ex kontrollerades 

efter ringmärkning i går eller i förrgår.) 
      Hämpling 4 ex Rast (De höll till i fyrområdet.) 
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LÖRDAG 9 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Linda Niklasson, Peter Nilsson, Ulrika Tollgren, 
Inger Svensson, Robert Lager, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag den 9 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Under natten och morgonen var det huvudsakligen molnfritt och god 
sikt. Senare på förmiddagen täcktes himlen av tunna slöjmoln. På 
eftermiddagen friskade vinden i och vred över mot V följt av några 
häftiga regnbyar. På kvällen åter uppklarnande och avtagande vind.  
02:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 5 m/s, +19,1 C, vattenstånd -11 
cm, 1012,0 hPa 
05:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +18,5C, vattenstånd -2 
cm, 1011,1 hPa 
08:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +19,1C, vattenstånd -3 
cm, 1009,5 hPa 
11:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +21,1C, vattenstånd -8 
cm, 1007,7 hPa 
14:00: Medelvind OSO 10 m/s, byvind 13 m/s, +22,5C, vattenstånd -
9,7 cm, 1005,6 hPa 
17:00: Medelvind SO 16 m/s, byvind 22 m/s, +18,8C, vattenstånd 
+12,3 cm, 1005,0 hPa 
20:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 14 m/s, +19,5C, vattenstånd 
+20,1 cm, 1008,5 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:28 och ned 21:07. 
 
PERSONAL 
Linda Niklasson, Inger Svensson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, 
Anna Olsson och Uno Unger avlöstes vid middagstid av Robert 
Lager, Lena Wikström, Peter Nilsson, Ulf Hanje, Ulrika Mårtensson 
samt kottarna Vilmer Aron Wikström, Ivar Lager, Theo, Olle samt 
Max Hanje. Lasse Hellberg och Malte Andersson skötte 
personaltransporten med stationsbåten. 
 
VERKSAMHET 
26 nät 05:00-10:00. 15 burar 05:00-16:30 i Kausan.  
 
OBSERVATIONER 
TOBISGRISSLA 1 1K som sista i kullen i holk n:o 9 kontrollerades 
om aftonen. 
STRANDSKATA 3 1K, 2 2K+ samt 2 1K+ rastade längs Playan på 
eftermiddagen. 
KUSTSNÄPPA 1ad rastade på en sten i Kausan under morgonen. 
SANDLÖPARE Under förmiddagen födosökte 2 adulta ex på Playan. 
BRUSHANE 1 juv hona rastade under morgonen i sällskap med 
rödbenor på Playan och på Västudden. 
MYRSPOV Två ex, 1 adult hane + 1 outfärgad 2K+ hona var kvar på 



ön sedan tidigare i veckan. 
SMÅSPOV 1 ex rastande samt 3 ex sträckande. 
GLUTTSNÄPPA 1 ex hördes på sträck vid 05:30-tiden. 
BRUNSISKA 1 2K hane nätfångades och ringmärktes.  
SPARVHÖK 1 ex sträckte. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 8 ex av 5 arter. 
Rödbena 4, skärpiplärka 1, sädesärla 1, lövsångare 1 och brunsiska 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 124 ex och detta år 5 774 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kontroller en ung kärrsnäppa.  
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
 
 
BESÖKARE 
Totalt 30 besökare. Förutom 6 + 11 personer och vår båts kapten med 
medhjälpare på fågelstationen kom Stefan på Gottskärs hotell ut ett 
par timmar för att hämta sina 10 övernattande gäster.  
 
ÖVRIGT 
Röjning av nätgatan vid Vresrosnätet på Västudden. 
 
VID DATORN  
Uno Unger och Robert Lager samt Peter Nilsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödbena 4 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 1 ad Stationär 
      Ejder 50 ex Stationär 
      Storskarv 50 ex Stationär 
      Toppskarv 3 ex Stationär 
      Strandskata 7 ex Stationär 
      Större strandpipare 5 ex Stationär 
      Ljungpipare 10 ex str S 
      Kustsnäppa 1 ad Rast (Den rastade på en sten i Kausan under 

morgonen.) 
      Sandlöpare 2 ad Rast (De födosökte under förmiddagen på 

Playan.) 
      Kärrsnäppa 20 ex Rast 
      Brushane 1 1K hona Rast (Den rastade under morgonen i 

sällskap med rödbenor på Playan och på Västudden.) 
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      Myrspov 2 ad Rast (Två ex, 1 adult hane + 1 outfärgad 2K+ hona 
var kvar på ön sedan tidigare i veckan.) 

      Småspov 1 ex Stationär 
      Småspov 3 ex Str 
      Drillsnäppa 3 ex Rast (Ca 3 ex.) 
      Gluttsnäppa 1 ex Str (Den hördes förbisträckande 05:30.) 
      Rödbena 10 ex Stationär (4 årsungar ringmärktes.) 
      Skrattmås 3 1K Rast 
      Fiskmås 2 ex Stationär (En ad + 3 juv höll till i Kausan och på 

Playan.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 1 1K Rast 
      Fisktärna 6 ad Rast (De rastade en kort stund i Kausan 07:35 

innan de fortsatte söderut.) 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla 3 ex Stationär (2 ad låg utanför Västra rännan och 

en bounge kvar i lådholk 9 på Västudden.) 
      Tornseglare 12 ex Förbifl. 
      Ladusvala 5 ex Förbifl. (Ca 5 ex.) 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Stationär (En ruggande 2K+ hona ringmärktes.) 
      Lövsångare 1 1K Rast (Ringmärkes.) 
      Stare 50 ex Rast (En rastande flock under morgonen.) 
      Gråsiska 1 2K hane Rast (En 2K hane av rasen cabaret 

ringmärkes.) 
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SÖNDAG 10 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Peter Nilsson, Ulf Hanje, Lena Wikström, Robert 
Lager 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag den 10 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Mojnande vind från V-sektorn under efternatt-morgon. Uppklarnande 
till mestadels klart med enstaka slöjmoln. Vridande och åter 
tilltagande vind under eftermiddagen. 
02:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +18,0 C, vattenstånd 
+3,5 cm, 1012,1 hPa 
05:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +18,0C, vattenstånd +10,8 
cm, 1012,7 hPa 
08:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +19,0C, vattenstånd +8,6 
cm, 1013,5 hPa 
11:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +19,3C, vattenstånd 0,1 cm, 
1013,7 hPa 
14:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +20,4C, vattenstånd +1,3 
cm, 1012,4 hPa 
17:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +21,2C, vattenstånd +6,7 
cm, 1010,1 hPa 
20:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +21,2C, vattenstånd 
+10,2 cm, 1007,8 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:30 och ned 21:04. 
 
PERSONAL 
Robert Lager, Lena Wikström, Peter Nilsson, Ulf Hanje, Ulrika 
Mårtensson samt kottarna Vilmer Aron Wikström, Ivar Lager, Theo, 
Olle samt Max Hanje. 
 
VERKSAMHET 
26 nät 05:00-12:00. 31 burar 06:00-19:30 i Kausan och på Playan.  
Peter Nilsson monterade bottnar på fyra vadarburar. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 4 1K samt 1 4K+ sträckte söderut väster om mellan kl 
07-09. 
GRÅHÄGER 2 ex skrämde slag på folk och fä då de gjorde 
sträckförsök över Västrevet på morgonen. 
VATTENRALL hördes grymta ilsket från slånhiena kring hönshuset 
då Peter Niss röjde en genväg. 
TOBISGRISSLA 1 1K som sista i kullen i holk n:o 9 kvar även idag 
på morgonen. 
KUSTSNÄPPA 1 ad rastade på Playan. 
SANDLÖPARE 1 ex rastade på Playan. 
BRUSHANE 2 juv hona rastade på Playan. 
MYRSPOV Två ex, 1 adult hane + 1 outfärgad 2K+ hona var kvar på 



ön sedan tidigare i veckan. 
SMÅSPOV 1 ex rastande på Västudden. 
GLUTTSNÄPPA 3 ex rastade på Playan. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 13 ex av 8 arter. 
Ejder 1, strandskata 1, rödbena 1, drillsnäppa 1, kustsnäppa 1, 
kärrsnäppa 4, skärpiplärka 2 och lövsångare 2.  
Antalet märkta fåglar denna månad 137 ex och detta år 5 787 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kontroller en ung kärrsnäppa, 12 skärpiplärkor samt en 
lövsångare.  
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
 
 
BESÖKARE 
Inga 
 
ÖVRIGT 
Röjning av passage genom slånbuskaget bakom hönshuset. 
 
VID DATORN  
Robert Lager samt Peter Nilsson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 ex Ringm 
      Strandskata 1 1K Ringm 
      Kustsnäppa 1 2K+ Ringm 
      Kärrsnäppa 4 ex Ringm (2 ad samt 2 1K) 
      Drillsnäppa 1 1K Ringm 
      Rödbena 1 1K Ringm 
      Skärpiplärka 2 1K Ringm 
      Lövsångare 2 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 5 ex Rast 
      Ejder - ex Stationär 
      Havssula 4 1K str S (Samtliga sulor passerade mellan kl 07-09) 
      Havssula 1 4K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 9 ex Stationär 
      Gråhäger 2 1K+ Sträckförsök 
      Vattenrall 1 ex Lockläte (Hördes i snåren bakom hönshuset!) 
      Strandskata 7 ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Ljungpipare 3 ex Rast 
      Kustpipare 2 2K+ Rast 
      Kustsnäppa 1 ad Rast 
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      Sandlöpare 1 ad Rast 
      Kärrsnäppa 20 ex Rast 
      Brushane 2 1K Rast 
      Myrspov 2 ad Rast 
      Småspov 1 ex Stationär 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Gluttsnäppa 3 ex Rast 
      Rödbena 10 ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Rast 
      Kustlabb 2 2K+ str S 
      Skrattmås 1 1K+1 2K+ Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 10 ex Stationär 
      Silvertärna 2 1K+ Str 
      Fisktärna 1 ex Str 
      Kentsk tärna 30 ex Stationär 
      Tordmule 1 2K+ Förbifl. 
      Tobisgrissla 3 3K+ Stationär 
      Tobisgrissla 1 pull Bo, ägg/ungar (Ungen kvar i holk nr 9) 
      Tornseglare 2 ex Str 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 10 ex Stationär 
      Stenskvätta 3 1K+ honfärgad Rast (Sågs på Västudden på 

morgonen.) 
      Lövsångare 3 1K Rast 
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MÅNDAG 11 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Peter Nilsson, Ulf Hanje, Lena Wikström, Robert 
Lager 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag den 11 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Under natten regn som upphörde under tidig morgon. Frisk vind från 
SO vridande till SV och ökande under morgonen. Under dagen 
mestadels klart till halvklart med enstaka åskskurar. 
 
02:00: Medelvind OSO 12 m/s, byvind 16 m/s, +17,5 C, vattenstånd 
+2 cm, 1002,3 hPa 
05:00: Medelvind OSO 13,4 m/s, byvind 15,6 m/s, +19,2C, 
vattenstånd +12 cm, 999 hPa 
08:00: Medelvind SV 11,2 m/s, byvind 13,9 m/s, +18,8C, vattenstånd 
+34 cm, 1001,1 hPa 
11:00: Medelvind SSV 9,8 m/s, byvind 14,3 m/s, +19,8C, vattenstånd 
+24 cm, 1002,8 hPa 
14:00: Medelvind S 13 m/s, byvind 17,4 m/s, +19,5C, vattenstånd 
+29 cm, 1003,4 hPa 
17:00: Medelvind SV 11,2 m/s, byvind 14,3 m/s, +19,5C, vattenstånd 
+25 cm, 1004,8 hPa 
20:00: Medelvind SV 11,6 m/s, byvind 13,4 m/s, +19,1C, vattenstånd 
+19 cm, 1005,3 hPa 
23:00: Medelvind SV 10,7 m/s, byvind 13,4 m/s, +18,9C, vattenstånd 
+3 cm, 1005,4 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:32 och ned 21:02. 
 
PERSONAL 
Robert Lager, Lena Wikström, Peter Nilsson, Ulf Hanje, Ulrika 
Mårtensson samt kottarna Vilmer (13) Aron (11) Wikström, Ivar 
Lager (12), Theo (11), Olle (8) samt Max (4) Hanje. 
 
VERKSAMHET 
6 icke så vindutsatta nät 12:00-14:30 med målart rödstjärt 
(misslyckat). 30 burar 07:00-13:30 i Kausan och på Playan, från 
13:30-20:00 endast 15 burar i Kausan. Vindar upp till kulingstyrka i 
byarna omöjliggjorde nätfångst och även burarna på Playan fick 
flyttas upp då tång och vågor svepte högt upp och fick stenar i 
rullning. 
 
OBSERVATIONER 
STORLOM 1 2K sträckte S. 
HAVSSULA 1 4K+ sträckte söderut väster om på eftermiddagen. 
TOBISGRISSLA 1 1K som sista i kullen i holk n:o 9 kvar även idag. 
En vuxen tobis sågs även leverera fisk till holken vid minst ett tillfälle 
mitt på ljusa daqen.  



KUSTSNÄPPA 3 sträckte tillsammans med 2 kustpipare mot S. 
BRUSHANE 2 juv hona rastade på Playan. 
MYRSPOV 1 2K hane rastade och fångades på Playan. 
GLUTTSNÄPPA 1 ex rastade i Kausan. 
RÖDSTJÄRT 1 sågs rasta kring hönshuset. 
HÄMPLING 2 passerade ön mot V på förmiddagen, efter att 
möjligen ha rastat kort längre österut på ön. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 3 ex av 3 arter. 
Myrspov 1, brushane 1 samt lövsångare 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 140 ex och detta år 5 790 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna 1 ejder märkt 8 aug samt 1 skärpiplärka.  
 
UPPDRAGSARBETE  
2 mantimmar strandstädning runt Västudden utfördes av Vilmer, 
Aron, Theo och Ivar. 
 
BESÖKARE 
Inga 
 
ÖVRIGT 
Under dagen kryssade den polska briggen Frydryk Chopin, ett av 
världens största skolfartyg, förbi minst tre gånger under alltmer 
revade segel. Den vackra tvåmastaren är bemannad med ett 30-tal 
elever och ett dussin fast personal och är bl a känd för att år 2010 ha 
drivit med bägge masterna avbrutna i hårt väder söder om den i 
fågelkretsar beryktade ögruppen Scilly. 
 
Kylen sanerades från grunden. Ostudden besöktes varvid ett någon till 
några veckor gammalt sällik uppdagades (för oss). Detta innebär att 
minst två sällik flutit iland på sydkusten på senare tid. 
 
VID DATORN  
Robert Lager 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Brushane 1 1K hona Ringm 
      Myrspov 1 2K+ hane Ringm 
      Lövsångare 1 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 1 ex Rast 
      Gräsand 5 ex Rast 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 20 ex Str 
      Storlom 1 2K str S 
      Havssula 1 4K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Förbifl. 
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      Strandskata 6 ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Ljungpipare 15 ex str S 
      Kustpipare 2 2K+ Rast 
      Kustpipare 2 ex str S 
      Kustsnäppa 3 ad str S 
      Kärrsnäppa 20 ex Rast 
      Kärrsnäppa 45 ex str S 
      Brushane 1 1K Rast 
      Myrspov 2 ad Rast 
      Drillsnäppa 4 ex Rast 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 12 ex Stationär 
      Kustlabb 1 1K+ str S 
      Skrattmås - 1K Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 10 1K+ Str 
      Fisktärna 1 1K Str 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tordmule 1 2K+ Förbifl. 
      Tobisgrissla 1 3K+ Stationär (Sågs bära fisk till holk 9) 
      Tobisgrissla 1 pull Bo, ägg/ungar (Ungen kvar i holk nr 9) 
      Tornseglare 3 ex Str 
      Hussvala - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 5 ex Stationär 
      Rödstjärt 1 2K+ hona Rast 
      Lövsångare 1 1K Rast 
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TISDAG 12 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Peter Nilsson, Ulf Hanje, Lena Wikström, Robert 
Lager 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag den 12 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Fortsatt frisk sydvästlig vind under hela dygnet. Växlande molnighet 
under större delen av dagen med någon enstaka regnskur och åskby 
på eftermiddagen. Mellan varven en del solglimtar. 
 
02:00: Medelvind SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +17,5 C, vattenstånd -3 
cm, 1005 hPa 
05:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 15 m/s, +19,2C, vattenstånd +8 
cm, 1003,7 hPa 
08:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +18,8C, vattenstånd 
+20 cm, 1003,2 hPa 
11:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 14 m/s, +19,8C, vattenstånd +18 
cm, 1003,2 hPa 
14:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +19,5C, vattenstånd +15 
cm, 1003,4 hPa 
17:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +19,5C, vattenstånd +25 
cm, 1003,2 hPa 
20:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 12 m/s, +19,1C, vattenstånd +37 
cm, 1003,3 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:34 och ned 21:59. 
 
PERSONAL 
Robert Lager, Lena Wikström, Peter Nilsson, Ulf Hanje, Ulrika 
Mårtensson samt kottarna Vilmer (13) Aron (11) Wikström, Ivar 
Lager (12), Theo (11), Olle (8) samt Max (4) Hanje. 
 
VERKSAMHET 
20 burar 06:00-17:00 i Kausan. Vindar upp till kulingstyrka i byarna 
omöjliggjorde nätfångst och även burarna på Playan fick stå 
oapterade idag pga vågor och tångrörelser. 
 
OBSERVATIONER 
FJÄLLABB 1 adult mörk fas passerade långsamt med något nedslag 
på vattnet väster om ön kl 07:20-07:25. 
DVÄRGMÅS 1 juv drog västerut norr om ön på morgonen 
TOBISGRISSLA 1 1K som sista i kullen i holk n:o 9 kvar även idag. 
Båda föräldrarna sågs dra fisk vid minst ett tillfälle. 
SANDLÖPARE 1 adult i sommar/övergångsdräkt rastar fortfarande 
på Playan. 
KUSTSNÄPPA 2 adulta samt 
SPOVSNÄPPA 1 adult födosökte på Playan i kvällningen. 
BRUSHANE 1 juv hane rastade på Playan. 



GRÖNBENA 1 rastade på morgonen i Kausan. 
MYRSPOV 1 2K hane rastade Playan. 
GLUTTSNÄPPA 1 ex rastade i Kausan. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 7 ex av 2 arter. 
Kärrsnäppa 6 ex varav 2 adulta samt rödbena 1 ung. 
Antalet märkta fåglar denna månad 147 ex och detta år 5 797 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kontroller av 4 kärrsnäppor. 
 
UPPDRAGSARBETE  
2 mantimmar strandstädning runt centrala delarna av ön utfördes av 
Vilmer, Aron, Theo, Ivar och Olle (se också bild på facebook), allt 
medan den äldre delen av personalen antingen kontrollerade det 
aktuella vattenståndet eller spanade förgäves efter rara havsfåglar. 
 
BESÖKARE 
Inga 
 
ÖVRIGT 
Mitt på dagen tornade sig en majestätisk tremastad fullriggare upp 
nere i söder. Småningom identifierades den 70 meter långa, med ett 
deplacement på imponerande dryga 1000 ton, norskflaggade Christian 
Radich, byggd 1937. Hon fortsatte sakta norrut med hårt revade segel. 
 
VID DATORN  
Robert Lager och Ulf Hanje 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 7 ex Ringm 
      Rödbena 1 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 2 ex Rast 
      Gräsand 4 ex Rast 
      Ejder 20 ex Stationär 
      Sjöorre 1 2K+ hane str S 
      Storskarv 20 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Rast 
      Strandskata 3 ex Stationär 
      Större strandpipare 1 ex Stationär 
      Ljungpipare 5 ex str S 
      Kustpipare 1 2K+ Rast 
      Kustsnäppa 2 ex Rast 
      Sandlöpare 1 2K+ Rast 
      Spovsnäppa 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa 30 ex Rast 
      Brushane 1 1K Rast 
      Myrspov 1 ad Rast 
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      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Grönbena 1 ex Rast 
      Rödbena 15 ex Stationär 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Stationär 
      Silvertärna 10 1K+ Str 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla 2 3K+ Stationär (Sågs bära fisk till holk 9) 
      Tobisgrissla 1 pull Bo, ägg/ungar (Ungen kvar i holk nr 9) 
      Tornseglare 5 ex Str 
      Hussvala 2 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 5 ex Stationär 
      Lövsångare 2 ex Rast 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749157&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749153&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749156&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749151&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749158&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749159&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749160&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749161&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749162&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749163&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749165&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749164&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749166&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749167&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749168&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749169&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749170&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749171&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33749172&mode=obsbok','ObsAndra');


ONSDAG 13 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Peter Nilsson, Ulf Hanje, Lena Wikström, Robert 
Lager 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag den 13 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Fortsatt frisk sydvästlig vind under hela dygnet. Växlande molnighet 
under större delen av dagen med enstaka regnskurar och åskbyar på 
avstånd. Mellan varven en del solglimtar. 
 
02:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 12 m/s, +16,9 C, vattenstånd +9 
cm, 1003,6 hPa 
05:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 12 m/s, +17,2C, vattenstånd 
+15 cm, 1002,9 hPa 
08:00: Medelvind SSV 8 m/s, byvind 12 m/s, +16,9C, vattenstånd 
+21 cm, 1002,5 hPa 
11:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 17 m/s, +16,2C, vattenstånd 
+15 cm, 1002,2 hPa 
14:00: Medelvind SSV 7 m/s, byvind 11 m/s, +17,6C, vattenstånd +8 
cm, 1002,3 hPa 
17:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 13 m/s, +18,1C, vattenstånd +16 
cm, 1002,1 hPa 
20:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +17,3C, vattenstånd 
+19 cm, 1002,0 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:36 och ned 20:57. 
 
PERSONAL 
Robert Lager, Lena Wikström, Peter Nilsson, Ulf Hanje, Ulrika 
Mårtensson samt kottarna Vilmer (13) Aron (11) Wikström, Ivar 
Lager (12), Theo (11), Olle (8) samt Max (4) Hanje. 
 
VERKSAMHET 
20 burar 06:00-20:00 i Kausan samt 16 burar på Playan kl 18:00-
21:00. 17 nät 05:00-10:15, 12 nät 13:00-15:00. 
 
OBSERVATIONER 
KUSTPIPARE 1  
KUSTSNÄPPA 4 
SPOVSNÄPPA 1 
SANDLÖPARE 1 
ROSKARL 2 
KÄRRSNÄPPA 50 
BRUSHANE 2 
MYRSPOV 1 
STORSPOV 1 
SMÅSPOV 1 
Den unga TOBISGRISSLAN lämnade i natt som sista i kullen i holk 



n:o 9.  
Ännu är en handfull tretåiga måsar (adulta) kvar kring ön, men den 
sista ungfågeln verkar nu mest dra runt och sågs idag fara förbi norr 
om. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 34 ex av 9 arter. 
Större strandpipare 1, kustsnäppa 2, kärrsnäppa 16, drillsnäppa 4, 
brushane 1, skärpiplärka 2, svart rödstjärt 1, rödstjärt 1 samt 
lövsångare 6. 
Värt att notera är att bägge rödstjärtarna fångades i samma våd i 
samma nät vid samma tidpunkt. Dessutom fångades två av de totalt 
fyra drillsnäpporna i nät, den ena vid Kruthuset, den andra bakom 
hönshuset.  
Antalet märkta fåglar denna månad 182 ex och detta år 5 831 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kontroller av kärrsnäppa 1 samt sädesärla 1. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Båda dassen tömdes och sanerades. Sopor förbrändes.  
 
BESÖKARE 
Inga 
 
ÖVRIGT 
Viss röjning av buskar som hänger in i näten främst kring brunnen 
och hönshuset. 
Marinens minröjningsfartyg HMS Vinga passerade söderut öster om 
Nidingen mitt på dagen. 
 
 
VID DATORN  
Robert Lager 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 1K Ringm 
      Kustsnäppa 1 1K+1 2K Ringm 
      Kärrsnäppa 15 1K+ Ringm 
      Brushane 1 1K hona Ringm 
      Drillsnäppa 4 1K Ringm 
      Skärpiplärka 2 1K Ringm 
      Svart rödstjärt 1 1K Ringm 
      Rödstjärt 1 1K hane Ringm 
      Lövsångare 6 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 2 2K+ i par Stationär 
      Gräsand 1 ex Rast 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 50 ex Stationär 
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      Toppskarv 12 ex Rast 
      Strandskata 3 ex Stationär 
      Större strandpipare 8 ex Stationär 
      Ljungpipare 3 ex str S 
      Kustpipare 1 2K+ Rast 
      Kustsnäppa 4 ex Rast 
      Sandlöpare 1 2K+ Rast 
      Spovsnäppa 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa 50 ex Rast 
      Brushane 2 1K Rast 
      Myrspov 1 2K+ Rast 
      Småspov 1 1K+ Rast 
      Storspov 1 1K str S 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 15 ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Rast 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 5 ex Stationär 
      Silvertärna 5 1K+ Str 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Hussvala 3 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 5 ex Stationär 
      Stenskvätta 2 1K Rast 
      Lövsångare 5 ex Rast 
      Hämpling 2 ex Rast 
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TORSDAG 14 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lena Wikström, Robert Lager 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag den 14 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Förhållandevis stilla morgon men tilltagande vind och molnighet 
under eftermiddagen. Uppehåll . 
 
02:00: Medelvind SSV 6,7 m/s, byvind 8,9 m/s, +17,1 C, vattenstånd 
+8 cm, 1001,3 hPa 
05:00: Medelvind SV 7,2 m/s, byvind 10,3 m/s, +16,8C, vattenstånd 
+11 cm, 1001,1 hPa 
08:00: Medelvind SV 5,8 m/s, byvind 8,0 m/s, +16,7C, vattenstånd 
+11 cm, 1001,5 hPa 
11:00: Medelvind SSV 8,5 m/s, byvind 11,2 m/s, +17,4C, vattenstånd 
+13 cm, 1002,1 hPa 
14:00: Medelvind SSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +18,4C, vattenstånd 
+10 cm, 1002,7 hPa 
17:00: Medelvind S 10,3 m/s, byvind 13 m/s, +18,7C, vattenstånd +6 
cm, 1002,9 hPa 
20:00: Medelvind SV 9,8 m/s, byvind 11,2 m/s, +18,7C, vattenstånd 
+12 cm, 1003,1 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:38 och ned 20:55. 
 
PERSONAL 
Robert Ivar Lager, Lena, Vilmer och Aron Wikström stannade på ön 
medan Peter Nilsson, Ulf Hanje, Ulrika Mårtensson samt kottarna 
Theo, Olle samt Max Hanje avreste med Lars Hellbergs försorg i 
Stuff. Vid utfarten åkte han på insidan Malön då sjön var rätt krabbig. 
 
VERKSAMHET 
20 burar 06:00-21:00 i Kausan samt 18 burar på Playan kl 05:00-
21:00. 17 nät 05:30- samt 20 nät 07:30-12:00. 
 
OBSERVATIONER 
VATTENRALLen hördes åter grymta en gång tidig morgon i 
slånhiena bortom hönshuskombon, men hitom Kruthuset. 
STRANDSKATA 12 rastade i ett par olika grupper, en hel del 
ungfåglar. 
KUSTSNÄPPA 2 
SANDLÖPARE 2 rastade och badade längst ut på Ostudden. 
MYRSPOV 1 
SMÅSPOV 1 
TORNSEGLARE 2 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 



*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 35 ex av 6 arter (hittills bästa dag denna augusti). 
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 22, rödbena 3, drillsnäppa 1, 
brushane 3, samt lövsångare 5. 
Antalet märkta fåglar denna månad 216 ex och detta år 5 866 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kontroller av kustsnäppa 1, kärrsnäppa 3, lövsångare 1, 
skärpiplärka 3, rödstjärt 1 (från igår) samt sädesärla 1. En av 
skärpiplärkorna var en färgmärkt individ SK/AL-SK/RÖ. Den 
ringmärktes 20.4.2013 som 2K+ hona. 
 
UPPDRAGSARBETE  
 
BESÖKARE 
Stefans verksamhet kom ut med ett gäng göbbar (10 st) på konferens. 
De stannade bara några timmar på eftermiddagen. 
 
ÖVRIGT 
Slutputsning på vresrosnätet, som nu är klart att sättas igång. 
Uppsamling av diverse buskklipp här och var. Promenad till 
Ostudden. 
 
 
VID DATORN  
Robert Lager 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 2K+ hane Ringm 
      Kärrsnäppa 22 1K+ Ringm 
      Brushane 3 1K Ringm 
      Drillsnäppa 1 1K Ringm 
      Rödbena 3 1K Ringm 
      Lövsångare 5 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 1 ex Rast 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Rast 
      Vattenrall 1 ex Lockläte (Hördes grymta en gång tidig morgon i 

slånhiena mellan bortanför hönshusnäten, men hitom Kruthuset.) 
      Strandskata 12 ex Rast 
      Större strandpipare 2 ex Stationär 
      Kustsnäppa 2 ex Rast 
      Sandlöpare 2 2K+ Rast 
      Kärrsnäppa 50 ex Rast 
      Brushane 3 1K Rast 
      Myrspov 1 2K+ hane Rast 
      Småspov 1 1K+ Lockläte 
      Drillsnäppa 10 ex Rast 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 15 ex Stationär 
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      Roskarl 2 ex Rast 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås 1 ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 3 2K+ Stationär 
      Silvertärna 10 1K+ Str 
      Kentsk tärna 15 ex Stationär 
      Tornseglare 2 ex str S 
      Hussvala 3 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 5 ex Stationär 
      Stenskvätta 2 1K Rast 
      Lövsångare 5 ex Rast 
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FREDAG 15 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Lena Wikström, Robert Lager 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - fredag den 15 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Sakta mojnande och vridande vind under dagen. Växlande moln men 
mestadels soligt. Ute i Kattegatt passerade mellan kl 12-13 på ca 3 
km håll upp till fem tromber tillsammans med en regn- och molnfront 
som rörde sig mot SO. På Nidingen dock uppehållsväder. 
 
02:00: Medelvind SV 10,3 m/s, byvind 12,1 m/s, +16,8 C, vattenstånd 
+18 cm, 1003,8 hPa 
05:00: Medelvind VSV 8,5 m/s, byvind 12,1 m/s, +16,4C, vattenstånd 
+13 cm, 1003,6 hPa 
08:00: Medelvind VSV 8,0 m/s, byvind 9,8 m/s, +16,9C, vattenstånd 
+13 cm, 1004 hPa 
11:00: Medelvind V 7,6 m/s, byvind 9,4 m/s, +17,7C, vattenstånd 
+16 cm, 1005,1 hPa 
14:00: Medelvind SV 6,3 m/s, byvind 8,9 m/s, +17,4C, vattenstånd 
+8 cm, 1005,8 hPa 
17:00: Medelvind V 4,5 m/s, byvind 5,8 m/s, +18,6C, vattenstånd 0 
cm, 1005,8 hPa 
20:00: Medelvind V 2,7 m/s, byvind 3,6 m/s, +17,9C, vattenstånd +2 
cm, 1006,1 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals.  
 
Solen upp 05:40 och ned 20:52. 
 
PERSONAL 
Robert och Ivar Lager samt Lena, Vilmer och Aron Wikström. 
 
VERKSAMHET 
36 burar 06:00-20:00 (20 i Kausan, 16 på Playan). 17 nät 05:30-
12:00. 
 
OBSERVATIONER 
BRUN KÄRRHÖK 1 ung passerade under eftermiddagsfika 
PILGRIMSFALK 1 gammal hane jagade upp alla trutar och 
misslyckades med ett riktat jaktförsök på en brushane upp i skyn S ön 
kl 13:00. 
En föraning av hösten i och med morgonens relativa nedfall av 
lövsångare och några andra arter. Dessutom hördes både järnsparv 
och trädpiplärka sträcka. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 



Totalt 59 ex av 14 arter (överlägset dagsbästa denna augusti). 
Större strandpipare 3, kärrsnäppa 10, rödbena 3, drillsnäppa 2, roskarl 
3, skärpiplärka 1, gulärla 1, sädesärla 1, rödstjärt 1, kärrsångare 1, 
ärtsångare 2, lövsångare 28, grå flugsnappare 2 samt törnskata 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 275 ex och detta år 5 925 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kontroller av kärrsnäppa 3 samt skärpiplärka 2. Dessutom en 
utlandskontroll en på Playan fångad hollandsmärkt gammal 
myrspovshane! Fågeln var dessutom färgmärkt med inte mindre än 
fem färgringar (varav en flagga).  
 
UPPDRAGSARBETE  
 
BESÖKARE 
Två gamla nidingar kom ut för eftermiddagskaffe och test av helt 
nyköpt båt Anders Magnusson och Olle Hydén. 
 
ÖVRIGT 
Lite räfsning av klipp längs slån- och vresrosnät kring brunnen och 
hönshuset. Städning av labbet inkluderat byte av lådpapper. Städning 
av NV-lägenheten som utrymdes igår då utrymme frigjordes i 
stationsdelen av huset. 
 
 
VID DATORN  
Robert Lager 

 

Trädpiplärka 3 ex Str  
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 3 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 10 ex Ringm 
      Drillsnäppa 2 1K Ringm 
      Rödbena 3 1K Ringm 
      Roskarl 3 1K Ringm 
      Skärpiplärka 1 1K Ringm 
      Gulärla 1 1K Ringm 
      Sädesärla 1 1K Ringm 
      Rödstjärt 1 1K Ringm 
      Kärrsångare 1 1K Ringm 
      Ärtsångare 2 1K+ Ringm 
      Lövsångare 28 1K Ringm 
      Grå flugsnappare 2 1K Ringm 
      Törnskata 1 1K Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 2 2K+ i par Stationär 
      Kanadagås 12 1K+ str SV 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Brun kärrhök 1 1K Förbifl. 
      Pilgrimsfalk 1 2K+ hane Födosökande 
      Strandskata 12 ex Rast 
      Större strandpipare 5 ex Stationär 
      Ljungpipare 1 ex Rast 
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      Kustsnäppa 2 ex Rast 
      Kärrsnäppa 35 ex Rast 
      Brushane 1 1K Rast 
      Myrspov 1 2K+ hane Rast 
      Drillsnäppa 5 ex Rast 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 15 ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 3 2K+ Stationär 
      Silvertärna 1 1K+ Str 
      Fisktärna 2 1K str SV 
      Kentsk tärna 15 ex Stationär 
      Tornseglare 2 1K+ str SV 
      Hussvala 15 1K+ Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 6 1K+ Rast 
      Sädesärla 5 ex Stationär 
      Järnsparv 2 ex Str 
      Rödstjärt 1 1K Rast 
      Stenskvätta 2 1K Rast 
      Kärrsångare 1 1K Rast 
      Ärtsångare 2 1K Rast 
      Lövsångare 40 ex Rast 
      Grå flugsnappare 2 ex Rast 
      Kråka 1 ex Förbifl. 
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LÖRDAG 16 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Göran Andersson, Per Arne 
Lindgren, Lena Wikström, Robert Lager 

 

 Temperatur:    +16 C°  Vind:    SV, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Molnigt (6-7/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - lördag 16 augusti 2014 
 
 
VÄDER 
Halvklart men i princip soligt väder hela dagen. Lätt dis. Efter lunch 
kraftigt daller över havet. 
Framåt e.m. mulnande och vindökning från SV, senare V. En hel del 
solglimtar och fortsatt  
svårobsat under sena eftermiddagen p.g.a. värmedallret. Lite bättre 
sista timmen före  
solnedgången. 
 
02:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 7 m/s, +17,3 C, vattenstånd +7 cm, 
1006 hPa 
05:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 7 m/s, +16,3C, vattenstånd +2 cm, 
1006 hPa 
08:00: Medelvind VSV 7 m/s, byvind 8 m/s, +15,8C, vattenstånd +8 
cm, 1006 hPa 
11:00: Medelvind VSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,4C, vattenstånd +14 
cm, 1007 hPa 
14:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +17,5C, vattenstånd 
+12 cm, 1007 hPa 
17:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 13 m/s, +17,3C, vattenstånd 
+10 cm, 1007 hPa 
20:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 15 m/s, +16,7C, vattenstånd +16 
cm, 1006 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 05:42 och ned 20:50. 
 
 
PERSONAL 
Robert och Ivar Lager samt Lena, Vilmer och Aron Wikström 
avlöstes vid lunchtid av  
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Per Arne Lindgren.  
Transporten sköttes av Tommy Järås och båtsmannen Patrik Rydén 
Järås med stationens båt. 
 
 
VERKSAMHET 
18 burar på Playan 06:00-21:00, 20 burar i Kausan 15:00-21:00 och 
26 nät 05:00-12:00. 
 
 



OBSERVATIONER 
OB. LOM - klockan 13:15 sträckte en stor lom söderut, väster om ön, 
lågt över havet i daller. 
STORMFÅGEL - klockan 19:45-19:50 sträckte 2+4 mot söder och 
sedan ca 145 ex under de  
följande 20 minuterna! 
HAVSSULA - tre observerade långt ut i väster. 
BRUN KÄRRHÖK - en 1K passerade mot sydväst under elvakaffet.  
VATTENRALL - hördes knorra vid Fotogenboden. 
STÖRRE STRANDPIPARE - tio stationära. En trio sträckte västerut 
tillsammans med tolv kustpipare. 
KUSTPIPARE - en septett lågt mot väster 14:12 och en dussinflock 
fyra timmar senare åt samma håll. 
ENKELBECKASIN två överflygande. 
SMÅSPOV - två rastande. 
SVARTSNÄPPA - ett ex noterad. 
GLUTTSNÄPPA - två förbiflygande. Troliga rastare. 
ROSKARL - en individ sedd i dag. 
BUSKSKVÄTTA - en honfärgad nedanför ringmärkarlabbet. 
STENSKVÄTTA - tre rastande. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på  
länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 68 ex av 10 arter: 
större strandpipare 6, kärrsnäppa 7, trädpiplärka 1, gulärla 5, svart 
rödstjärt 1,  
kärrsångare 1, rörsångare 1, ärtsångare 1, trädgårdssångare 1, 
lövsångare 39 och grå flugsnappare 5. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 343 ex och detta år 5 993 ex. 
 
 
KONTROLLER 
Nio egna kärrsnäppor utan nämnvärda viktökningar samt en 
kustsnäppa, som tappat hela 14 gram  
sedan 10.8. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Tömning och städning av gästtoaletten nere vid hamnen (1 timme). 
 
 
BESÖKARE 
Inom Stefans verksamhet 17 personer. Sex av dessa övernattar till i 
morgon söndag,  
Fyrens Dag. 
Med fågelstations- och transportpersonalen blir dagens summa 27 
besökare.  
 



 
ÖVRIGT 
I samband med båtfärden ut, hade Tommy och Patrik med sig en 
rehabiliterad HAVSSULA  
från Fågelcentralen. Den ringmärkta giganten, med de stora fötterna 
och den otäckt farliga  
näbben, släpptes fri utanför Malön.  
Så länge vi kunde se den, låg den på vattnet, flaxade då och då för att 
rätta till vingpennorna. 
En kortare ringmärknings- och flyttfågelguidning genomfördes för 
den övernattande gruppen. 
 
* Vågbandat ordensfly (Catocala sponsa) sågs i fyrbyn, i lä av 
Brandskjulet. Enligt Unos 
statistik för Nidingen är den en ny fjärilsart (nr 418) för ön! 
 
 
VID DATORN  
Robert Lager och Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 6 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 7 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Gulärla 5 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 ex Ringm 
      Kärrsångare 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 39 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 2 honfärgad Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Ob. lom 1 ex str SV (Klockan 13:15 sträckte en stor lom söderut, 

väster om ön, lågt över havet i daller.) 
      Stormfågel 150 ex str S (Klockan 19:45-19:50 sträckte 2+4 mot 

söder och sedan ca 145 ex under de följande 20 minuterna!) 
      Havssula 3 ex Födosökande (Tre observerade långt ut i väster.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 10 ex Stationär 
      Brun kärrhök 1 1K str SV (En 1K passerade mot sydväst under 

elvakaffet.) 
      Vattenrall 1 ex Stationär (Hördes knorra vid Fotogenboden.) 
      Strandskata 1 ex Rast (Kausan) 
      Större strandpipare 10 ex Stationär (Minst tio stationära. En trio 

sträckte västerut tillsammans med tolv kustpipare.) 
      Större strandpipare 3 ex str V (En trio sträckte västerut 

tillsammans med tolv kustpipare. Dessutom minst tio stationära.) 
      Ljungpipare 1 1K Rast 
      Kustpipare 19 ex str V (En septett lågt mot väster klockan 14:12 

och en dussinflock fyra timmar senare.) 
      Kustsnäppa 1 2K+ Rast (En egen kontroll från 10.8 - hade gått 

ner 14 gram.) 
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      Kärrsnäppa - ex Rast 
      Småspov 2 ex Rast 
      Drillsnäppa 3 ex Rast (Minst tre drillsnäppor på ön.) 
      Svartsnäppa 1 ex Rast 
      Gluttsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 10 ex Stationär (Minst tio rödbenor.) 
      Roskarl 1 ex Rast 
      Skrattmås 2 1K Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 4 3K+ Rast (På Sjömärket.) 
      Fisktärna 5 ex str SV 
      Kentsk tärna 40 ex Stationär (Minst 40 på Västudden.) 
      Hussvala 1 ex Rast 
      Trädpiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 10 ex Rast 
      Sädesärla 5 ex Stationär 
      Svart rödstjärt 1 1K Rast 
      Buskskvätta 1 1K+ honfärgad Rast 
      Stenskvätta 3 ex Förbifl. 
      Kärrsångare 1 ex Rast 
      Rörsångare 1 ex Rast 
      Ärtsångare 2 ex Rast 
      Lövsångare 80 ex Rast 
      Grå flugsnappare 10 ex Rast 
      Kråka 1 ex Förbifl. 
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SÖNDAG 17 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Göran Andersson, Per Arne 
Lindgren 

 

 Temperatur:    +16 C°  Vind:    SV, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - söndag 17 augusti 2014 
 
 
VÄDER 
Mulen natt med mycket god sikt. Ett ganska högt vattenstånd vände 
vid midnatt med +26 cm. 
Lätta regnbyar från klockan 04:30 och kontinuerligt regn 07:30-
10:00. Regnskurar ca 12-16.  
Dramatiska väderscener vid 19:15-tiden ned vindökning, svarta 
molnrullar i väster och trombläge. 
 
 
02:00: Medelvind SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +15,2 C, vattenstånd 
+19 cm, 1005 hPa 
05:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 14 m/s, +15,6C, vattenstånd +12 
cm, 1003 hPa, måttlig sikt 
08:00: Medelvind SV 11 m/s, byvind 14 m/s, +15,5C, vattenstånd 
+10 cm, 1001 hPa, nedsatt sikt 
11:00: Medelvind SSV 11 m/s, byvind 14 m/s, +16,4C, vattenstånd 
+14 cm, 1000 hPa, god sikt 
14:00: Medelvind SSV 10 m/s, byvind 13 m/s, +16,2C, vattenstånd 
+16 cm, 999 hPa, nedsatt sikt 
17:00: Medelvind SSV 10 m/s, byvind 13 m/s, +16,4C, vattenstånd 
+12 cm, 997 hPa, god sikt 
20:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 16 m/s, +13,7C, vattenstånd +17 
cm, 996 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 05:44 och ned 20:47. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Per Arne Lindgren. 
 
 
VERKSAMHET 
18 burar på Playan 05:00-21:00, 20 burar i Kausan 05:00-21:00 och 
14 nät 14:30-15:30. 
Sträckobservationer från gårdstunet klockan 06:00-07:15 (regnpaus), 
08:45-09:00,  
09:15-10:30 (därefter avbrott för omplacering av fällor).  
Från 11:00 sporadisk bevakning av sträcket följt av en timmes 
observationer 16:30-17:30. 
 



 
OBSERVATIONER: 
 
STORMFÅGEL - två sträckande söderut långt i väster. 
HAVSSULA - bl.a. 30 obestämd ålder, fjorton 5K+, sex 4K och tre 
2K. 
TOPPSKARV - tidigt under morgon två ex inflygande från Hallands 
Svartskär i norr. 
 
LJUNGPIPARE - 4+9 sträckande 
KUSTPIPARE - 13 ex västerut 07:11, åtta mot sydväst 09:30. 
SKOGSSNÄPPA - ett ex hörd på morgonen. 
 
KUSTLABB av ljus fas - två äldre individer födosökande. 
KUSTLABB av mörk fas - en 1K mot väster längs Nordstranden. 
 
DVÄRGMÅS - två 2K+ sträckte söderut. 
TRETÅIG MÅS - närmare femtio adulter på sydsträck i dag. En 1K 
inflygande till  
Nordstranden för att rasta strax NV om Strandoxeln. 
 
TOBISGRISSLA - minst två äldre födosökte utanför Nordstranden. 
TORNSEGLARE - ett ex var ut och vände över fyrbyn. Drog in mot 
land igen. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken  
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 26 ex av 7 arter: 
ejder 4, större strandpipare 3, kärrsnäppa 7, rödbena 5, drillsnäppa 1, 
törnsångare 1 
och lövsångare 5. 
Antalet märkta fåglar denna månad 369 ex och detta år 6 019 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna kärrsnäppor, rödbenor och skärpiplärkor. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget uppdragsjobb i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Stefan kom ut på f.m. för att hämta sina sex nattgäster. Han hade två 
besökare med sig. 
Med fågelstations- och transportpersonalen blir dagens summa 12 
besökare.  
 
 
ÖVRIGT 
Internationella fyrdagen - Fyrens dag - inhiberades p.g.a. vädrets 



omständigheter. 
OBS! Gårdagens fjäril, vågbandat ordensfly (Catocala sponsa), var 
enligt Uno  
en ny fjärilsart för ön - nr 418! 
 
 
VID DATORN  
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 4 ex Ringm 
      Större strandpipare 3 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 5 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödbena 5 ex Ringm 
      Törnsångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 2 ex Stationär 
      Gräsand 2 ex i par Stationär (Kausan) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 3 ex str S (Två hannar och en hona.) 
      Stormfågel 2 ex str S 
      Havssula 14 5K+ Födosökande 
      Havssula 6 4K Förbifl. 
      Havssula 2 2K str SV 
      Havssula 30 ex str S (Förutom dessa ca 30 bestämdes 14 till 5K+, 

sex 4K och tre 2K.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Födosökande 
      Gråhäger 1 ex Sträckförsök 
      Strandskata 2 ex Stationär 
      Strandskata 8 ex str SV 
      Större strandpipare 15 ex Rast 
      Ljungpipare 13 ex str SV (9+4) 
      Ljungpipare 1 2K+ Rast 
      Kustpipare 13 ex str V 
      Kustpipare 8 ex str SV 
      Kustsnäppa 2 2K+ Rast 
      Kustsnäppa 11 ex Str 
      Kärrsnäppa 30 ex Rast 
      Drillsnäppa 10 ex Stationär (Därav fem på Nordstranden) 
      Skogssnäppa 1 ex Lockläte (Tidigt på morgonen.) 
      Rödbena 30 ex Rast (Därav ca 25 på Nordstranden.) 
      Roskarl 1 1K Rast 
      Kustlabb av ljus fas 2 3K+ Födosökande 
      Kustlabb av mörk fas 1 1K str V 
      Dvärgmås 2 2K+ str S 
      Skrattmås 5 ex Str 
      Skrattmås 20 ex Stationär (Västudden, tillsammans med många 

kentor.) 
      Fiskmås 50 ex Stationär (Västudden) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
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      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1 1K Rast (Kom inflygande från norr och fällde NV 

om Strandoxeln.) 
      Tretåig mås 25 2K+ str S 
      Silvertärna 1 3K+ Födosökande 
      Fisktärna 1 1K+1 3K+ Födosökande 
      Kentsk tärna 50 ex Stationär (Mestatdels på och kring 

Västudden.) 
      Tobisgrissla 2 2K+ Födosökande 
      Tornseglare 1 ex Förbifl. 
      Hussvala 11 ex Rast (Satt högt uppe i nya fyren i lä för regnet i 

flera timmar.) 
      Trädpiplärka 1 ex Förbifl. 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla - ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 1 1K+ honfärgad Rast 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Törnsångare 1 1K Rast 
      Lövsångare 10 ex Rast 
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MÅNDAG 18 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Göran Andersson, Per Arne 
Lindgren 

 

 Temperatur:    +15 C°  Vind:    SV, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Molnigt (6-7/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    Uppehåll   

 

 

NIDINGENS FÅGELSTATION - måndag 18 augusti 2014 
 
EXTRA DAGBOKSBLAD 1  
- med anledning av den baleariska liraren :) 
 
 
 
BALEARISK LIRA, Nidingen - måndag 18 augusti 2014 
 
Johan upptäckte liran klockan 06:20 nordväst om Nidingen från vår 
obsplats  
uppe på gårdstunet vid fågelstationen: 
- Lira! eller labb? Den bågar snabbt och lågt Uppe! Nere Uppe!  
Måste vara en lira  
 
Snart hade Göran zoomat in fågeln: - Jepp, jag ser den! 
Johan igen: - Eller är det en petrell? 
Just då sågs en mindre lira snett bakom individen vi följde, men 
satsade förstås  
på att följa förstafågeln och memorera in alla dräktdetaljer. 
 
Ungefär 50 meter från Nordstranden svängde liran av mot väster och 
skymdes  
en kort stund av det röda huset mellan oss och havet. 
När vi åter fick syn på liran, flög den aktivt som en stor vadare - på 
låg höjd  
endast omkring 20 meter utanför Västudden! 
Den fortsatte med ungefär sydlig kurs och försvann bakom nya fyren. 
Vi släppte  
liran för att snabbt konsultera litteratur innan larm. 
 
När baleariska liran passerade Nidingen var vinden SSV  
11,6 m/s i medel och 14,3 m/s i vindbyarna. 
 
 
LIRANS FORTSATTA FÄRD enligt preliminära och okontrollerade 
uppgifter: 
* Obestämd lira /balearisk lira sågs två kilometer väster om 
Glommens sten,  
en bit nordväst om Falkenberg, klockan 07:18-07:19. 
* Tre timmar senare (ca 10:23) sågs en till arten bestämd balearisk 
lira strax  
utanför Yttre Kattvik, väster om Båstad i norra Skåne. 
 
Avståndet Nidingen - Glommens sten är 48 km och sedan är det 
ytterligare  
55 km ner till Kattvik.  



 
Tre timmar låter som en lång tid jämfört med timmen mellan 
Nidingen och  
Glommens sten, men havsfåglar kan snurra omkring några varv i 
Laholmsbukten  
och födosöka, innan de bestämmer sig för att dra västerut utanför 
Kattvik och  
Hovs hallar. 
 
 
TIDIGARE FYND: 
Från Nidingen finns ett godkänt fynd tidigare av balearisk lira: 17.9 
2012.  
Den individen sågs exakt en timme efter att ha passerat Kråkudden, 
Hönö i  
Bohuslän (47 km NNV om Nidingen).  
Observatören på Nidingen, Uno Unger, var helt ovetande om att en 
raritet  
var på väg, när han fick syn på baleariska liran. 
 
Antalet godkända baleariska liror (fynd/individer) i Sverige, är 33 
stycken  
mellan 1.10 1977 (Kullen, Skåne) och observationen på Nidingen 
17.9 2012. 
 
/Göran 

 

Temperatur:    +16 C°  Vind:    SV, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    Uppehåll   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - måndag 18 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Halvmulen efternatt. God sikt hela dagen. Uppehållsväder.  
När baleariska liran passerade Nidingen var vinden SSV 11,6 m/s i 
medel och 14,3 m/s i vindbyarna. 
Lättande molntäcke och tidvis soligt från 07:30. Under e.m. tillfälligt 
mulnande. 
 
02:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +14,8 C, vattenstånd 
+20 cm, 994 hPa 
05:00: Medelvind SV 12 m/s, byvind 15 m/s, +15,0C, vattenstånd 
+18 cm, 993 hPa 
08:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 13 m/s, +14,7C, vattenstånd +14 
cm, 992 hPa 
11:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,0C, vattenstånd 
+16 cm, 991 hPa 
14:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 12 m/s, +15,2C, vattenstånd +21 
cm, 991 hPa 
17:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 8 m/s, +17,4C, vattenstånd +15 
cm, 992 hPa 
20:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,3C, vattenstånd +7 
cm, 992 hPa 
 



Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 05:46 och ned 20:45. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Per Arne Lindgren. 
 
 
VERKSAMHET 
* 18 burar på Playan 05:00-21:00 och 20 burar i Kausan 05:00-21:00  
samt 5 nät 07:15-08:30 och 8 nät 08:30-18:00. 
* Sträckobsar från gårdstunet 05:45-08:15, därefter sporadiskt. 
* Vattenståndsvarningen (+50 cm) för morgondagen, som legat ute på 
Ocean Web  
ett par dagar, gjorde att Per Arne och Johan vid 21-tiden lyfte upp alla 
vadarburarna  
högt på stranden ovanför Kausan och Playan. 
 
 
 
OBSERVATIONER 
 
BLÄSAND - tre ex rundade Västudden ett par gånger. Ev. en 
rastande trio. 
 
STORMFÅGEL - minst 16 individer sträckande och födosökande 
norr och  
väster om Nidingen. Några stormfåglar riktigt nära. 
 
OB. LIRA - en av de mindre arterna sträckte söderut långt i väster 
05:46. 
 
MINDRE LIRA - klockan 06:21, mot SV?, samtidigt som den 
baleariska liran  
följdes intensivt. 
 
BALEARISK LIRA - ett ex sträckte S 06:20-06:23. Se extradagbok! 
 
VATTENRALL - under morgonen hörde Per Arne ungfågelläten 
(mattiggande?)  
från buskaget vid nätplats 13 (bakom Fotogenboden). Senare under 
dagen  
överraskade han två svarta troll, som sprang i nätgatan. De var stora 
men  
duniga kanske bara tre veckor gamla? 
 
STÖRRE STRANDPIPARE - en pulli, troligen kläckt under första 
veckan i augusti,  
sågs på östra delen av Playan. 
 
OB. BREDSTJÄRTAD -/KUSTLABB ljus fas - en möjlig 2K-individ 
jagade ganska  



nära ön 06:07-06:10. 
 
KUSTLABB av ljus fas - en yngre individ (2-3K) jagade nordväst om 
Nidingen 06:15. 
 
STORLABB - två sträckande söderut 06:53-06:56 på halvdistans i 
väster och strax  
efter klockan 07 jagade en individ under några minuter strax utanför 
Västudden. 
 
TRETÅIG MÅS - ett adult par gjorde en sväng runt västra 
dubbelfyren och lät höra  
sina sköna vårskrik. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken  
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 18 ex av 7 arter: 
större strandpipare 2, kärrsnäppa 6, rödbena 3, rödstjärt 1, rörsångare 
1,  
trädgårdssångare 1 och lövsångare 4. 
Antalet märkta fåglar denna månad 387 ex och detta år 6 037 ex. 
 
 
KONTROLLER 
Egna kärrsnäppor, rödbenor och skärpiplärkor. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget uppdragsjobb i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Stefan med kollega kom ut på f.m. med en konferensgrupp på sex 
personer.  
En transport kom ut med öns två hantverkare, som ska bo ett tag 
framöver i Bagarstugan. 
Med fågelstationspersonalen ger det 14 besökare.  
 
 
ÖVRIGT 
Konferensgruppen fick en fågelstationsguidning och var med om att 
ringmärka  
en ung kärrsnäppa. 
Stefan bjöd på underbar cheesecake! Tack! 
Johan har fortsatt med att röja bort slån från ängsmarken norr om 
stationen. 
Noterbart, även fast det nämns under rubriken *Observationer*, är att 
en pulli  
större strandpipare sågs på Playans östra del. 
 



 
VID DATORN  
Göran Andersson 

 

Temperatur:    -  Vind:    - 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

EXTRA DAGBOKSBLAD 2 för Nidingen med anledning av 
nedanstående :) 
 
 
VATTENRALLEN häckar åter på Nidingen! 
 
I morse, 18 augusti 2014, hörde Per Arne Lindgren läten från 
vattenrallens  
buskage vid nätplats 13, alltså bakom Fotogenboden. Senare under 
dagen  
överraskade han två svarta troll, som sprang i en av nätgatorna.  
De var stora men duniga - kanske kläckta i slutet av juli? 
 
Sommaren 2009 fanns det minst tio par vattenrallar ute på Nidingen 
och  
det ringmärktes 22 ungar!  
På den ganska isolerade fyrön ute i havet - knappast en normal 
häckningsplats  
för vattenrall - hade de under flera år sina boplatser djupt inne i 
slånbuskagen  
och i högre gräsvegetation. 
En försiktig uppskattning under hösten 2009 pekade på minst 25 ex 
på ön,  
kanske det dubbla. 
 
I områden med milt vinterklimat försöker rallarna alltid övervintra. 
Nidingens  
maritima klimat var länge gynnsamt för dessa doldisar MEN vintern 
2009-10  
blev mycket tuff och hela populationen slogs ut. 
 
Att vattenrallen åter grymtar och knorrar ur snåren på den lilla men 
spektakulära ön,  
beror kanske på att några Nidingrallar flyttade hösten 2009 och bar 
med sig minnet  
att en gång återvända?! 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

Balearisk lira 1 ex str S  (Klockan 06:20-06:23 in mot Nordstranden 
från NNV. Svängde mot SV och rundade Västudden bara 20 m 
utanför! Se extra dagbok för utförligare kommentar!) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 6 ex Ringm 
      Rödbena 3 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
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      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 2 ex i par Stationär (Västudden.) 
      Bläsand 3 ex Förbifl. (Tre ex rundade Västudden ett par gånger. 

Ev. en rastande trio.) 
      Gräsand 4 ex Stationär (En hanne plus tre honfärgade.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 1 3K+ hane str S 
      Stormfågel 16 ex Födosökande (Minst 16 individer förbiflygande 

och födosökande norr och väster om Nidingen. Några stormfåglar 
riktigt nära.) 

      Stormfågel 14 ex str S 
      Mindre lira 1 ex str S (Klockan 06:21, mot SV?, samtidigt som 

den baleariska liran följdes intensivt.) 
      Ob. lira 1 ex str S (En av de mindre arterna sträckte söderut långt 

i väster 05:46.) 
      Havssula 2 4K Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex str SV 
      Vattenrall 2 1K Pulli/nyligen flygga (Under morgonen hörde Per 

Arne ungfågelläten (mattiggande?) från buskaget vid nätplats 13 
(bakom Fotogenboden). Senare under dagen överraskade han *två 
svarta troll*, som sprang i nätgatan. De var stora men duniga 
kanske bara tre veckor gamla?) 

      Vattenrall 1 ad Permanent revir 
      Strandskata 5 ex Rast (En av dem haltande.) 
      Strandskata 20 ex str SV (En tjugoflock sträckte längs 

Nordstranden.) 
      Större strandpipare 30 ex Rast 
      Större strandpipare 1 pull Pulli/nyligen flygga (En dununge, 

kläckt första veckan i augusti (?), på östra delen av Playan.) 
      Ljungpipare 4 ex Rast (12+14) 
      Ljungpipare 26 ex str SV 
      Kustpipare 1 ex Rast (Nordstranden.) 
      Kustsnäppa 2 2K+ Rast 
      Sandlöpare 1 ex Rast (Ostudden) 
      Spovsnäppa 1 2K+ Rast (SV-udden.) 
      Kärrsnäppa 30 ex Rast 
      Småspov 4 ex Rast (Tre på Playan och samtidigt en på 

Nordstranden.) 
      Storspov 1 ex Förbifl. (Kausan) 
      Drillsnäppa 5 ex Rast 
      Grönbena 1 ex Str 
      Rödbena 30 ex Rast 
      Roskarl 14 ex Rast 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 1 1K+ Födosökande 
      Kustlabb av ljus fas 1 3K- Födosökande (Troligen 2-3K.) 
      Storlabb 2 ex str S (Två sträckande söderut 06:53-06:56 på 

halvdistans i väster.) 
      Storlabb 1 ex Födosökande (Strax efter klockan 07 jagade en 

individ under några minuter strax utanför Västudden.) 
      Skrattmås 15 ex Str 
      Silltrut - ex Stationär 
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      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 2 ad Förbifl. (Ett äldre par gjorde en ljudlig entré 

över ön och flög ett varv runt västra fyren! Några sekunder av vår 
fick vi uppleva! Ev samma individer satt också på sjömärket.) 

      Tretåig mås 18 ex str S 
      Silvertärna - ex Födosökande 
      Fisktärna - ex Födosökande 
      Kentsk tärna 75 ex Stationär (Västudden) 
      Tordmule 1 ex str S 
      Hussvala 7 ex Rast 
      Trädpiplärka 3 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 2 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 1 1K hona Rast 
      Stenskvätta 4 1K+ honfärgad Rast 
      Rörsångare 1 ex Rast 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Lövsångare 10 ex Rast 
      Kråka 2 ex Rast 
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TISDAG 19 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Göran Andersson, Per Arne 
Lindgren 

 

 Temperatur:    +15 C°  Vind:    SV, hård vind (14-19 m/s) 
Molnighet:    Molnigt (6-7/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DEL 1 - allt utom de viktigaste observationerna (se del 2 för obsar 
m.m!) 
 
 
DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - tisdag 19 augusti 2014 
 
 
VÄDER 
Molnig natt och vinden ökande sedan 18-tiden i går. Under 
måndagskvällen var det nära  
normalt vattenstånd men under natten till i dag stigande med 35 cm.  
Vattenståndet fortsatte stiga och kulminerade med +63 cm efter 
lunch. 
Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen slutade fungera vid 14-
tiden.  
Omstart av routern i röda huset tycktes inte fungera. 
 
02:00: Medelvind VSV 16 m/s, byvind 20 m/s, +14,9 C, vattenstånd 
+39 cm, 993 hPa, god sikt 
05:00: Medelvind SV 16 m/s, byvind 21 m/s, +15,1C, vattenstånd 
+48 cm, 993 hPa, kort regnskur 
08:00: Medelvind SV 16 m/s, byvind 21 m/s, +14,7C, vattenstånd 
+53 cm, 995 hPa, god sikt 
11:00: Medelvind SV 17 m/s, byvind 21 m/s, +14,9C, vattenstånd 
+53 cm, 996 hPa, måttlig sikt 
14:00: Medelvind SV 19 m/s, byvind 25 m/s, +15,3C, vattenstånd 
+63 cm, måttlig sikt 
17:00: Medelvind SV 15 m/s, byvind 21 m/s, +15,4C, vattenstånd 
+48 cm, måttlig sikt 
20:00: Medelvind SV 16 m/s, byvind 22 m/s, +14,7C, vattenstånd 
+42 cm, nedsatt sikt i regn 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 05:49 och ned 20:42. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Per Arne Lindgren. 
 
 
VERKSAMHET 
* Vattenståndsvarningen (Ringhals +50 cm), som funnits på Ocean 
Web ett par dagar,  
gjorde att Per Arne och Johan lyfte upp alla vadarburarna högt på 



stranden ovanför  
Kausan och Playan i går kväll. 
* 20 burar i Kausan 08:00-19:00. 
* Sträckobservationer i lä av nya fyren 05:40-07:40 samt från 
gårdstunet 07:50-09:50  
och 10:00-10:30. 
Därefter sporadisk bevakning, dock med fina obsar under e.m!  
Bättre bevakning från stationens gårdstun klockan 18-20. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 15 ex av 4 arter: 
större strandpipare 2, kärrsnäppa 11, drillsnäppa 1 och skärpiplärka 1. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 402 ex och detta år 6 052 ex. 
 
 
KONTROLLER 
Egna kärrsnäppor. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget uppdragsjobb i dag. 
 
 
BESÖKARE 
De två hantverkarna stannar veckan ut. Nå, ingen kan ta sig hit eller 
härifrån  
över detta hav i uppror! 
Dagens summa blir därmed 5 besökare.  
 
 
ÖVRIGT 
* Johan har lagt in aktuell märkning på Fagel 2 och ringm art-
/dagssummor 
från 1987 på Svalan. 
* Den grova baksjön har gjort om Playans platå av tång till berg och 
dalar, vilket 
omöjliggör en vettig placering av vadarburarna. 
* Renoveringen tog sig i dag oväntade proportioner. Hantverkarna sa 
att de var  
tvungna att ta bort alla fönstren till sovrummen, även Nidingens 
vänners fönster,  
trots halv storm.  
Vi förhandlade oss fram till att de skulle komplettera byggplasten 
med skivor,  
så att lite värme blir kvar i fågelstationens rum. Fågelstationens kök, 
som blev  
utan fönster på vindsidan i morse, är redan svalt  
 
 
 
VID DATORN  
Göran Andersson 

 

Temperatur:    +15 C°  Vind:    SV, hård vind (14-19 m/s) 



Molnighet:    Molnigt (6-7/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DEL 2 - de viktigaste observationerna (se del 1 för övrig 
dagbokstext!) 
 
 
DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - tisdag 19 augusti 2014 
 
 
OBSERVATIONER 
 
KRICKA - tre ex landade vid Nordstranden. 
 
STORMFÅGEL - summa 148 ex mot S klockan 05:40-09:50 (tio min 
obspaus 07:40-07:50).  
Åter ökande sträckaktivitet efter klockan 18:30. Dagens total landar 
på minst 320 ex. 
 
OB. LIRA - tre sträckte mot norr 09:18, 15:16, 15:48 och två 
tillsammans mot söder  
17:34-17:35. Samtliga fem var troligen av arten mindre lira. 
 
MINDRE LIRA - ett ex mot NV klockan 08:22-08:24. 
 
GULNÄBBAD LIRA? - klockan 13:40 mot söder utanför 
Klockfotsrevet. 
 
HAVSSULA - en 4K-sula, med rött nylonrep intrasslat i näbben, flög 
utmed Nordstranden.  
För övrigt minst 45 adulter och sju 4K. 
 
STÖRRE STRANDPIPARE - dunungen (pulli!) på Playan 
ringmärktes. 
 
LJUNGPIPARE - en oktett rastade. 
 
MYRSPOV - 5+14 mot SV. 
 
SMÅSPOV - ett ex rastande - mestadels på Västudden. 
 
KUSTLABB av mörk fas - en 1K på födosök norr om Nidingen vid 
några tillfällen. 
 
KUSTLABB av ljus fas två individer, en äldre (3K?) och en yngre 
(1K?),  
sträckte S 08:42-08:44. 
 
FJÄLLABB - en ad och en 1K lojt tillsammans en bit utanför 
Nordstranden i höjd  
med Fotogenboden klockan 18:40-18:44.  
Plötsligt började den äldre sträcka SV och ungfågeln hakade först på 
men la sig  
på vattnet. Klockan 18:55-19:05 sågs den igen, men nu tillsammans 
med FS-tärnor.  
Slutligen drog den unga fjällabben på låg höjd söderut. 



 
STORLABB - minst sju sträckande och födosökande i dag: 05:42-
05:55, 06:47,  
08:08, två ex 15:21-15:23 och ytterligare två storlabbar 19:10. 
 
KENTSK TÄRNA - ett magnifikt sträck från gryning till skymning. 
En uppskattning  
landar på omkring 600 kentor! T.ex. bokfördes minst 177 
sydväststräckande under  
morgonen längs Nordstranden. Flyttningen fortsatte, inte i samma 
omfattning  
under dagen men under sena eftermiddagen och kvällen åter ökande 
SV-sträck. 
 
TORNSEGLARE - tre ex sträckande. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
VID DATORN för del 2 av den långa dagboken 
 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 2 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 11 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 2 ex i par Stationär (Västudden.) 
      Kricka 3 ex Rast (Fällde vid Nordstranden.) 
      Gräsand 4 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 9 ex str S 
      Svärta 1 3K+ hane str S 
      Stormfågel 320 ex str S (148 ex mot S klockan 05:40-09:50 (tio 

min obspaus 07:40-07:50). Åter ökande sträckaktivitet efter 
klockan 18:30. Dagens total landar på minst 320 ex.) 

      Gulnäbbad lira? 1 ex str S (Klockan 13:40 mot söder utanför 
Klockfotsrevet.) 

      Mindre lira 1 ex str NV (Ett ex mot NV klockan 08:22-08:24.) 
      Ob. lira 5 ex str S (Tre sträckte mot norr 09:18, 15:16, 15:48 och 

två tillsammans mot söder 17:34-17:35. Samtliga fem var troligen 
av arten mindre lira.) 

      Havssula 45 5K+ str SV 
      Havssula 7 4K+ str SV (En 4K-sula, med rött nylonrep intrasslat i 

näbben, flög utmed Nordstranden. Attackerades av trutar, som 
kanske trodde att det röda var mat.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Förbifl. 
      Strandskata 1 ex Rast 
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      Större strandpipare 25 ex Rast 
      Större strandpipare 1 pull Pulli/nyligen flygga (Ringmärktes på 

Playan. Kan ha kläckts i början av augusti.) 
      Ljungpipare 8 ex Rast (Nordstranden och Västudden.) 
      Kustsnäppa 2 2K+ Rast 
      Kärrsnäppa 50 ex Rast 
      Brushane 1 1K hona Rast 
      Myrspov 19 ex str SV (5+14) 
      Småspov 1 ex Rast 
      Storspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa - ex Rast 
      Rödbena - ex Rast 
      Roskarl 6 ex Rast (4+2) 
      Kustlabb av ljus fas 2 ex str S (Två individer, en äldre (3K?) och 

en yngre (1K?), sträckte S klockan 08:42-08:44.) 
      Fjällabb 1 ad str SV (Klockan 18:40-18:44 tillsammans med en 

1K, först hovrande och lekande, men lämnade den unga fjällabben 
och drog iväg mot SV.) 

      Fjällabb av mörk fas 1 1K Rast (Klockan 18:40-18:44 
tillsammans med en ad fjällabb, som drog iväg mot SV. Unglabben 
sågs igen 18:55-19:05 norr om Västudden innan den flög söderut.) 

      Storlabb 7 ex str S (Minst sju sträckande och födosökande 
storlabbar i dag: 05:42-05:55, 06:47, 08:08, två ex 15:21-15:23 
och ytterligare två storlabbar 19:10.) 

      Dvärgmås 1 1K Str 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 80 2K++4 1K str S 
      Silvertärna 200 ex str SV (Minst 200 sträckande.) 
      Fisktärna 50 ex str SV 
      Kentsk tärna 50 ex Stationär (Västudden. Svårräknade p.g.a. 

högvatten som gjorde att de satt dolda bland större stenar.) 
      Kentsk tärna 600 ex str SV (Sträck från gryning till skymning. En 

uppskattning landar på minst 600 kentor! T.ex. bokfördes minst 
177 sydväststräckande under morgonen längs Nordstranden. 
Måttlig flyttning under dagen men klockan 18-20 åter ökande 
antal.) 

      Sillgrissla 1 ex Str N 
      Ob. sillgrissla/tordmule 2 ex Str N 
      Tobisgrissla 4 2K+ Födosökande 
      Tobisgrissla 1 1K Förbifl. 
      Tornseglare 1 ex str O 
      Tornseglare 2 ex Sträckförsök 
      Ladusvala 1 ex Förbifl. 
      Hussvala 6 ex Rast (Uppsökte bona på östgaveln för att 

övernatta.) 
      Trädpiplärka 1 ex Förbifl. 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 2 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 3 1K+ honfärgad Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast 
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ONSDAG 20 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Göran Andersson, Per Arne 
Lindgren 

 

 Temperatur:    +17 C°  Vind:    V, hård vind (14-19 m/s) 
Molnighet:    Halvklart (3-5/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - onsdag 20 augusti 2014 
 
VÄDER 
Mulen natt och gryning, uppehåll och god sikt. Framåt lunch lättande 
molntäcke och soligt. 
Vacker eftermiddag och kväll. 
 
02:00: Medelvind SV 13 m/s, byvind 18 m/s, +15,0 C, vattenstånd 
+35 cm, 997 hPa 
05:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 15 m/s, +15,1C, vattenstånd +39 
cm, god sikt 
08:00: Medelvind VSV 12 m/s, byvind 16 m/s, +15,2C, vattenstånd 
+33 cm, god sikt 
11:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 15 m/s, +16,4C, vattenstånd +21 
cm, soldis, 999 hPa 
14:00: Medelvind VSV 14 m/s, byvind 17 m/s, +17,2C, vattenstånd 
+28 cm, 1001 hPa 
17:00: Medelvind VSV 14 m/s, byvind 19 m/s, +16,8C, vattenstånd 
+26 cm, god sikt 
20:00: Medelvind VSV 13 m/s, byvind 16 m/s, +16,0C, vattenstånd 
+20 cm, 1003 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 05:51 och ned 20:40. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Per Arne Lindgren. 
 
 
VERKSAMHET 
Åtta nät klockan 10:00-12:00 och 18 vadarburar på Playan 12:00-
19:00. 
Sträckobservationer från gårdstunet klockan 05:45-08:45, 15:00-
15:45 och 16:05-17:05.  
Däremellan sporadiska sträckobsar samt en kvällstimme. 
 
 
OBSERVATIONER 
 
SMÅLOM - en yngre individ sträckte söderut 06:15. 
 
STORMFÅGEL - under morgonens tretimmarspass 05:45-08:45 
sträckte minst 42 ex söderut.  



Dagens totalsumma landar på omkring 290 ex, varav 25 norrut under 
e.m. och 160 söderut  
under kvällen. 
 
MINDRE LIRA - ett ex mot norr 16:48.  
 
OB. LIRA - en trolig mindre lira mot N klockan 10:13 och dito 15:12 
ger oss två ob. liror i dag. 
 
TOPPSKARV - två fiskade utanför Nordstranden. 
 
PILGRIMSFALK - en äldre hanne gästade Nidingen under jakt vid 
08:30-tiden.  
Stöttes sen vid elvatiden från Hamnudden. 
 
LJUNGPIPARE - minst 55 sträckande i mindre flockar. 
 
KUSTPIPARE - under e.m. en vacker flock med elva kustpipare och 
tre kustsnäppor. 
KUSTSNÄPPA - en rastande förutom de tre ovannämnda på sträck. 
 
MYRSPOV - fyra sträckande. 
SMÅSPOV - fem ex rastande neråt Ostudden. 
 
KUSTLABB av mörk fas - mobbade trut och tärnor väster om 
Nidingen 06:50 och  
en stund framåt. 
 
FJÄLLABB - klockan 05:53-05:54 kom en adult fjällabb glidande 
över Nordstranden  
och Strandoxeln med sina läckra och långa stjärtspröt!  
Efter att ha tvärat över Västudden och stegrat helt kort över Kausan, 
fortsatte den  
söderut via Hamnudden.  
 
STORLABB - tre mot söder och två mot norr i dag. 
 
KENTSK TÄRNA - minst 180 sydväststräckande 05:45-08:45, i dag 
en bit norr om Nidingen.  
Vissa flyttningsrörelser under resten av dagen och framåt kvällen i 
större flockar.  
Summan blir minst 330. 
 
SILLGRISSLA - en mot S, en mot N. 
TORDMULE - en mot syd. 
 
TORNSEGLARE - en sträckande. 
 
GULÄRLA - tydligt sträck i dag med minst 100 flyttande och ett par 
rastande flockar. 
 
SVARTVIT FLUGSNAPPARE - en 1K+ honfärgad. Senast arten 
noterades på Nidingen var 5 juni! 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  



En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka  
på länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 4 ex av 3 arter: 
drillsnäppa 1, trädgårdssångare 1 och lövsångare 2. 
Antalet märkta fåglar denna månad 406 ex och detta år 6 056 ex. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Per Arne gjorde smärre arbeten på Stora bryggan i hamnen och höjde 
därmed säkerheten  
på densamma (0,5 tim). 
 
 
BESÖKARE 
De två hantverkarna och stationspersonalen ger summa 5 besökare.  
 
 
ÖVRIGT 
* Johan har lagt in aktuell märkning på Fagel 2 och ringm art-
/dagssummor 
från 1987 på Svalan. 
* En sorgmantel och en amiral var dagens fjärilsarter. 
* Världens största containerfartyg, Marie Maersk, passerade Nidingen 
klockan 10:30 
http://www.gp.se/ekonomi/1.1893333-monsterbaten-snart-har 
 
 
VID DATORN  
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 2 ex Stationär (Omkring Kruthuset.) 
      Gräsand 4 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Smålom 1 1K+ str S 
      Stormfågel 265 ex str S (Under morgonens tretimmarspass 

05:45-08:45 sträckte minst 42 ex söderut. Dagens totalsumma 
landar på omkring 290 ex, varav 25 norrut under e.m. och 160 
söderut under kvällen.) 

      Stormfågel 25 ex Str N 
      Mindre lira 1 ex Str N (Ett ex mot norr 16:48) 
      Ob. lira 2 ex Str N (En trolig mindre lira mot N klockan 10:13 

och dito 15:12 – ger oss två ob. liror i dag.) 
      Havssula 1 1K Födosökande (Säsongens första (?) 1K-sula?) 
      Havssula 7 2K str S 
      Havssula 1 3K str V 
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      Havssula 60 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Rast 
      Gråhäger 3 ex str SV (En trio kämpade hårt i motvinden klockan 

07:35.) 
      Gråhäger 1 ex Rast 
      Pilgrimsfalk 1 3K+ hane Rast 
      Strandskata 12 ex Rast 
      Större strandpipare - ex Rast 
      Ljungpipare 5 ex Rast 
      Ljungpipare 55 ex str SV 
      Kustpipare 11 ex str SV (Under e.m. en vacker 

sommardräktsflock med elva kustpipare och tre kustsnäppor. En 
kustpipare rastande på Playan.) 

      Kustpipare 1 ex Rast 
      Kustsnäppa 3 ex str SV (Ingick i en elvaflock kustpipare.) 
      Kustsnäppa 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa - ex Rast 
      Myrspov 4 ex str SV 
      Småspov 5 ex Rast (Utåt Ostudden.) 
      Drillsnäppa 10 ex Rast 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 25 ex Rast 
      Roskarl 15 ex Rast 
      Kustlabb av mörk fas 1 ex Födosökande 
      Fjällabb 1 ad str S (Klockan 05:53-05:54 kom en adult fjällabb 

glidande längs Nordstranden med sina långa stjärtspröt! Tvärade 
över Västudden och längs Kausan ner till hamnen och drog 
söderut.) 

      Storlabb 3 ex str S 
      Storlabb 2 ex Str N 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex str S 
      Tretåig mås 2 ad Rast 
      Silvertärna - ex str SV 
      Fisktärna - ex str SV 
      Kentsk tärna 50 ex Stationär (Västudden) 
      Kentsk tärna 330 ex str SV (Minst 180 sydväststräckande 05:45-

08:45, i dag en bit norr om Nidingen. Vissa flyttningsrörelser 
under resten av dagen och framåt kvällen i större flockar. Summan 
blir minst 330.) 

      Sillgrissla 1 ex str S 
      Sillgrissla 1 ex Str N 
      Tordmule 1 ex str S 
      Tobisgrissla 3 2K+ Födosökande 
      Tobisgrissla 1 ad Förbifl. 
      Tobisgrissla 1 1K Rast 
      Tornseglare 1 ex str SV 
      Ladusvala 2 ex Str 
      Hussvala 5 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
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      Gulärla 30 ex Rast 
      Gulärla 100 ex str SV 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 2 ex Rast 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 5 ex Rast 
      Svartvit flugsnappare 1 1K+ honfärgad Rast (Senast arten 

noterades på Nidingen var 5 juni!) 
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TORSDAG 21 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Göran Andersson, Per Arne 
Lindgren 

 

 Temperatur:    +16 C°  Vind:    V, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Halvklart (3-5/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - torsdag 21 augusti 
2014 
 
VÄDER 
Under natten lättande molntäcke men i gryningen åter mulnande. 
Förmiddagen ganska solig,  
med ett fantastiskt ljus för sträckobservationer. Vackert väder under 
e.m. med en del daller  
över havet men runt ön, på avstånd, skurmoln och en tromb långt i 
söder.  
Strax innan solnedgången regn med tillfälligt hårda vindbyar. 
 
02:00: Medelvind VSV 13 m/s, byvind 17 m/s, +14,5 C, vattenstånd 
+18 cm, 1005 hPa 
05:00: Medelvind SV 14 m/s, byvind 17 m/s, +14,2C, vattenstånd 
+25 cm, god sikt 
08:00: Medelvind VSV 14 m/s, byvind 17 m/s, +14,0C, vattenstånd 
+22 cm, god sikt 
11:00: Medelvind VSV 13 m/s, byvind 16 m/s, +14,9C, vattenstånd 
+16 cm, 1007 hPa 
14:00: Medelvind VSV 13 m/s, byvind 16 m/s, +15,8C, vattenstånd 
+18 cm, 1008 hPa 
17:00: Medelvind VSV 10 m/s, byvind 13 m/s, +17,0C, vattenstånd 
+26 cm, mkt god sikt 
20:00: Medelvind VSV 6 m/s, byvind 10 m/s, +15,8C, vattenstånd 
+21 cm, regnskurar 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 05:53 och ned 20:37. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Per Arne Lindgren. 
 
 
VERKSAMHET 
13 vadarburar i Kausan 13:00-21:00. 
Sträckobservationer från gårdstunet klockan 05:40-10:40 därefter 
sporadisk  
verksamhet följt av bevakning 13:30-14:30 och 15:00-15:30. 
 
 
OBSERVATIONER 



 
STORMFÅGEL - 80 mot söder och 31 mot N. 
 
MINDRE LIRA - ett ex S väster om Nidingen 08:31. 
 
HAVSSULA - ovanlig åldersfördelning i dag. Under morgonen och 
f.m. sträckte 21 adulter  
men hela 26 ex 2K-sulor! Summa sulor totalt blev nästan 90 ex. 
 
TOPPSKARV - två ex, en adult och en 1K, fiskade utanför 
Nordstranden. 
 
VATTENRALL - ungfågelpipande hördes från buskaget strax söder 
om nät 13 C. 
 
LJUNGPIPARE - 44 mot SV. 
 
KUSTSNÄPPA - ca 30 + 14 mot SV. 
SVARTSNÄPPA - ett ex S.  
 
MYRSPOV - en trio, två hannar och en hona, sträckte SV. 
SMÅSPOV - två ex rastande. 
 
KUSTLABB av mörk fas - en ungfågel vilade utanför Nordstranden. 
Ett ex sträckte. 
STORLABB - två ex sträckte söderut 05:44 och 05:49. 
 
DVÄRGMÅS - en sextett adulter 06:20 och tre 1K senare under f.m. 
Samtliga mot V. 
 
KENTSK TÄRNA - minst 300 sträckande. Klockan 06:25 började ett 
glest sträck  
norr om Nidingen mot väster. Liksom i går pågick flyttningen ett par 
hundra meter  
ut från Nordstranden och på lite bredare front än 19-20.8.  
De här tre dagarnas kentska tärnsträck hade behövt ett par personer 
avdelade  
som räknare. Det hade blivit intressant! 
 
SMÅTÄRNA - ett ex sträckte västerut 09:56. 
 
SVARTVIT FLUGSNAPPARE - en 1K+ honfärgad på Torget. 
Troligen samma som i går. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka  
på länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 8 ex av 2 arter: 
kärrsnäppa 7 och lövsångare 1, som togs i vadarbur. 
Antalet märkta fåglar denna månad 414 ex och detta år 6 064 ex. 
 



 
KONTROLLER 
Egna kärrsnäppor. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
- 
 
 
BESÖKARE 
Stefan kom ut vid 18-tiden med sju personer för ett par kvällstimmar.  
Tillsammans med de två hantverkarna och stationspersonalen, blir det 
13 besökare.  
 
 
ÖVRIGT 
Johan har fortsatt, för tredje dagen i rad, datalägga aktuell märkning 
på Fagel 2  
och dessutom ringmärkningens art-/dagssummor från år 1987 på 
Svalan.  
Sedan lär det bara vara 1988-89 kvar att lägga in - därefter ska det 
mesta vara  
sökbart på nätet. 
Hortonomen Johan :) har också hunnit med att ansa bland 
slånbuskarna och kan 
samtidigt ha funnit två nya lövträdsarter på ön. Fortsättning följer. 
 
 
VID DATORN  
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 7 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 2 ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 9 ex str S (3+3+2+1) 
      Stormfågel 80 ex str S 
      Stormfågel 31 ex Str N 
      Mindre lira 1 ex str S (Klockan 08:30-08:31 väster om Nidingen.) 
      Havssula 49 5K++4 4K+10 3K+27 2K str SV 
      Havssula 1 1K Födosökande 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Födosökande (En adult och en 1K.) 
      Vattenrall 1 1K Pulli/nyligen flygga (Ungfågelpipande hördes 

från buskaget strax sydost om nät 13 C bakom Fotogenboden.) 
      Strandskata 2 ex Stationär 
      Strandskata 3 ex str SV 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Ljungpipare 44 ex str SV 
      Ljungpipare 2 ex Rast 
      Kustpipare 1 ex Rast 
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      Kustsnäppa 45 ex str SV (Ca 30 ex 07:40 och 14 ex 08:55.) 
      Kärrsnäppa 25 ex Stationär 
      Brushane 2 ex str S (En tillsammans med två gluttsnäppor och en 

i kölvattnet efter en svartsnäppa.) 
      Myrspov 2 2K+ hane+1 2K+ hona str SV 
      Småspov 3 ex Rast 
      Drillsnäppa - ex Rast 
      Drillsnäppa 1 ex Str (Hördes sträcka över ön 03:50.) 
      Svartsnäppa 1 ex str S (Tillsammans med en brushane.) 
      Gluttsnäppa 2 ex str S (En brushane hade hakat på gluttarna.) 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Rast 
      Ob. stor-/bredstjärtad labb 1 1K+ str V (Klockan 06:35-06:37) 
      Kustlabb av mörk fas 1 1K Rast 
      Kustlabb av mörk fas 1 ex str S 
      Storlabb 2 ex str S (Klockan 05:44 och 05:49.) 
      Dvärgmås 3 1K str V (Två unga klockan 09:32 och en ung 10:38. 

Dessutom sex äldre västerut 06:20.) 
      Dvärgmås 6 2K+ str V (En äldre sextett mot väster klockan 

06:20. Dessuom tre 1K senare under f.m.) 
      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 4 ad Stationär (Besökte bona i Sjömärket.) 
      Tretåig mås 10 2K+ str S 
      Småtärna 1 2K+ str V (Klockan 09:56) 
      Silvertärna - ex str SV 
      Fisktärna - ex str SV 
      Kentsk tärna 50 ex Stationär (Västudden) 
      Kentsk tärna 300 ex str SV (06:25 började ett glest sträck norr 

om Nidingen mot väster. Liksom i går pågick flyttningen ett par 
hundra meter ut från Nordstranden och på lite bredare front än 
19-20.8.) 

      Sillgrissla 1 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 1 ex str S 
      Tobisgrissla 1 2K+ Födosökande 
      Hussvala 3 ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla - ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 2 1K Rast 
      Lövsångare 5 ex Rast 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Rast 
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FREDAG 22 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Göran Andersson, Per Arne 
Lindgren 

 

 Temperatur:    +15 C°  Vind:    SV, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - fredag 22 augusti 2014 
 
 
VÄDER 
Halvmulen natt, mycket god sikt. Från 11-tiden svarta regnmoln i 
söder in mot kusten  
och från 13:30 träffade hårt regn även Nidingen i en knapp 
halvtimme.  
Vinden vred under lunchen till SSO och ökade vid fyratiden till S 11-
17 m/s med regn  
i luften. En dryg timme senare var det solsken igen. 
 
 
02:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +13,5 C, vattenstånd +5 
cm, 1008 hPa 
05:00: Medelvind SV 11 m/s, byvind 13 m/s, +14,2C, vattenstånd 
+15 cm, mkt god sikt 
08:00: Medelvind SSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,8C, vattenstånd 
+11 cm, god sikt 
11:00: Medelvind SSV 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,2C, vattenstånd +6 
cm, regn i söder 
14:00: Medelvind SSO 8 m/s, byvind 12 m/s, +14,4C, vattenstånd +3 
cm, regnskurar 
17:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 15 m/s, +15,5C, vattenstånd +15 
cm, 1005 hPa 
20:00: Medelvind SSV 10 m/s, byvind 15 m/s, +15,2C, vattenstånd 
+10 cm, vxl molnighet 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 05:55 och ned 20:34. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Per Arne Lindgren 
 
 
VERKSAMHET 
13 vadarburar i Kausan 04:30-08:00, 18 burar 08:00-21:00  
samt 10 nät 05:00-07:30, 14 nät 07:30-13:00. 
Sporadiska sträckobservationer från gårdstunet klockan 05:40-09:30. 
 
 
OBSERVATIONER 
 



HAVSSULA - två 5K+ och vardera en i åldrarna 4K, 3K och 2K. 
 
TOPPSKARV - två 1K-toppar anlände med Skarvpendeln från 
Hallands Svartskär  
under tidig morgon. 
 
VATTENRALL - några grisskrik hördes bakom Hönshuset 
välkommen till livet på landet! 
 
KUSTSNÄPPA - 2+3+5 mot SV. 
SMÅSPOV - tre rastande. 
 
KUSTLABB av mörk fas - sträckte SV under morgonen. 
KUSTLABB av mörk fas - ett ex jagade tillsammans med en kustlabb 
av intermediär fas. 
 
KUSTLABB av intermediär fas - jagade tillsammans med en kustlabb 
av mörk fas. 
 
KUSTLABB av ljus fas - en sträckte mot NV och en annan individ 
mot SV. 
KUSTLABB av ljus fas - två födosökande norr om ön under 
morgonen. 
 
SKRÄNTÄRNA - en 1K-skräna rundade Västudden och sträckte 
söderut klockan 05:50.  
Enligt Svalan var dagens observation fynd nr 20 för Nidingen sedan 
1981.  
Observationer i juli är vanligast, följt av augusti. 
 
HUSSVALA - våra fågelstationssvalor är inne på fastlandet om 
dagarna, men kommer  
hem till fyrbyn till kvällen för att övernatta i sina bon! 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka  
på länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 27 ex av 8 arter: 
kärrsnäppa 3, rödbena 1, drillsnäppa 1, skärpiplärka 1, trädpiplärka 1, 
stenskvätta 1,  
lövsångare 18, svartvit flugsnappare 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 441 ex och detta år 6 091 ex. 
 
Drillsnäppan togs bakom Fotogenboden, i nät 13A. 
 
 
KONTROLLER 
Egna kärrsnäppor, skärpiplärkor och lövsångare. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  



Tömning och städning av gästtoaletten nere vid hamnen (0,5 tim). 
 
 
BESÖKARE 
Stefan kom ut ensam vid 11-tiden för bl.a. vattenprover.  
Tillsammans med de två hantverkarna och personalen, blir det sex 
besökare på Nidingen i dag.  
 
 
ÖVRIGT 
* Johan har fortsatt lägga in aktuell märkning på Fagel 2 och 
dessutom ringmärkningens  
art-/dagssummor från 1988 på Svalan. 
* Han har också fortsatt med röjningen av slån. 
* Fönstren i sovrummen och köket är tillbaka efter tre dagar. 
Byggplast i all ära nu ser vi  
bra ut och kan börja vårda våra förkylningar! 
 
 
NIDINGENS BRUNNSÅL ÄR DÖD 
Per Arne och Johan kollade vattennivån i brunnen i dag. Nivån var 
låg men där låg också  
en död ÅL och flöt.  
Inplastad och infryst väntar den nu på åldersbestämning. 
 
sv.wikipedia.org/wiki/Branteviksålen 
Se även youtube: Mitt i Naturen - Ålen i brunnen 
 
 
VID DATORN  
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 3 ex Ringm 
      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Lövsångare 18 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 1 ex Förbifl. (Ev en av Nidingens kanadicker.) 
      Gräsand 5 1K+ honfärgad Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Havssula 2 5K++1 4K+1 3K+1 2K Förbifl. 
      Storskarv 19 ex str SV 
      Toppskarv 7 ex Födosökande 
      Toppskarv 2 1K Förbifl. (Insträckande med Skarvpendeln från 

Hallands Svartskär på morgonen.) 
      Vattenrall 1 ad Spel/sång (Öster om Fotogenboden eller 

Hönshuset populärt kallat.) 
      Strandskata - ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
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      Ljungpipare 1 ex Rast 
      Kustpipare 1 ex Rast (Playan) 
      Kustsnäppa 10 ex str SV (2+3+5) 
      Kärrsnäppa - ex Stationär 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Drillsnäppa - ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 7 ex Rast (Fyra på Playan och tre i Kausan.) 
      Kustlabb av ljus fas 1 3K+ str SV 
      Kustlabb av ljus fas 1 3K+ str NV 
      Kustlabb av ljus fas 2 3K+ Födosökande (Minst två, troligen tre 

mobbande klabbar av ljus fas runt Nidingen under morgonen.) 
      Kustlabb av mörk fas 1 1K+ str SV 
      Kustlabb av mörk fas 1 1K Födosökande (Jagade tillsammans 

med en kustlabb av intermediär fas.) 
      Kustlabb av intermediär fas 1 1K Födosökande (Jagade 

tillsammans med en kustlabb av mörk fas. Intressant att se de två 
olika nyanserna av brunt :-D när labbarna låg intill varandra på 
vattnet!) 

      Skrattmås - ex Rast 
      Fiskmås - ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 2 ad Rast (Besökte årets bon på sjömärket.) 
      Skräntärna 1 1K str S 
      Silvertärna - ex str SV 
      Fisktärna - ex str SV 
      Kentsk tärna - ex Stationär 
      Tobisgrissla 1 1K Rast 
      Hussvala - ex Rast (Våra hussvalor är inne på fastlandet om 

dagarna men kommer hem till sina bon för att övernatta.) 
      Trädpiplärka 5 ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla - ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Stenskvätta 4 1K Rast 
      Lövsångare 20 ex Rast 
      Svartvit flugsnappare 1 1K Rast 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840294&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840295&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840296&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840297&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840298&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840300&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840299&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840301&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840305&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840306&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840307&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840302&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840303&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840304&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840308&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840309&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840310&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840311&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840312&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840313&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840314&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840317&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840316&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840315&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840318&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840319&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840320&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840321&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840322&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840323&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840324&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840325&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33840326&mode=obsbok','ObsAndra');


LÖRDAG 23 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Johan Frölinghaus, Daniel 
Hedenbo, Göran Andersson, Per Arne Lindgren, Lars Hellberg 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 23 augusti 2014 
 
VÄDER 
Halvklar natt och gryning med god sikt. Mulnande morgon men 
framåt dagen riktigt fint och som vanligt drog regnmolnen förbi i norr 
och söder på behörigt avstånd :-D  
 
02:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,7 C, vattenstånd +4 
cm, 1003 hPa 
05:00: Medelvind VSV 6 m/s, byvind 9 m/s, +14,0C, vattenstånd +15 
cm, mkt god sikt 
08:00: Medelvind VSV 7 m/s, byvind 9 m/s, +14,2C, vattenstånd +18 
cm, god sikt 
11:00: Medelvind VSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +14,5C, vattenstånd 
+14 cm, soligt och fint 
14:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,4C, vattenstånd 
+15 cm, 1005 hPa 
17:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,5C, vattenstånd +13 
cm, 1005 hPa 
20:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,0C, vattenstånd +9 
cm,  
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 05:57 och ned 20:32. 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Johan Frölinghaus och Per Arne Lindgren avlöstes 
under finfikat och lunchen av Anders Melin, Marianne Bäckvall, 
Daniel Hedenbo och Lars Hellberg.  
Transporten sköttes av Tommy Järås och båtsmannen Patrik Rydén 
Järås med stationens båt. 
 
 
VERKSAMHET 
18 vadarburar i Kausan 04:30-21:00 och 11 nät 05:00-10:00. 12 nät 
15:00-19:00. 
Sporadiska sträckobservationer från gårdstunet klockan 05:45-07:45. 
 
OBSERVATIONER 
KRICKA ett ex rundade Västudden och hamnen. 
BRUN KÄRRHÖK en 1K sträckte SV över fyrbyn 07:23. 
SPARVHÖK minst två på ön under morgonen. En av dem ev på 
sträck. 
VATTENRALL en ungfågel pep mellan nätplats 13 och vresrosorna 
på strandängen norr om. 
SMÅSPOV ett ex flög hysteriskt fnittrande längs Nordstranden, åt 
Ostudden till. 



KUSTLABB av ljus fas - 06:23 en 3K+ rövade en tobis från en 
kentsk tärna norr om ön. 
KUSTLABB av mörk fas - 06:28 en 1K jagade utanför Västudden 
och innanför Klockfotsrevet. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka  
på länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 15 ex av 7 arter: 
kärrsnäppa 3, rödbena 1, roskarl 2, skärpiplärka 1, rödstjärt 1, 
stenskvätta 2, lövsångare 5,  
Antalet märkta fåglar denna månad 456 ex och detta år 6 106 ex. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
- 
 
BESÖKARE 
Stationspersonal (av- och pågående styrka), skeppare med gast samt 
de två hantverkarna,  
Stefan kom med 10 st övernattare, Ante kom och hämtade dom 2 
litauerna som kommer tillbaks nästa år detta gav summan 25 besökare 
på Nidingen i dag.  
 
 
ÖVRIGT 
En tumlare, en fullvuxen individ, sågs accelerera via tre ovanligt höga 
hopp mot väster klockan 07:16, endast hundra meter utanför 
Nordstranden.  
Det mycket speciella kryssningsfartyget CLUB MED II sågs vid 08-
tiden stäva norrut. Fartyget har fem höga master ovanpå den 
traditionella konstruktionen och sågs sätta segel rakt väster om 
Nidingen. 
Se foton på fartyget:  
http://www.fleetmon.com/en/vessels/Club_Med_Ii_43731 
Satt upp nytt nät gata 6B  
Lagt in alla nymärkningar från 1/8 fram till idag. 
 
 
Ej tidigare rapporterade fel 
Fönsterruta trasig i stora rummet fotboll???  
Ringmärkartång i labb var trasig, gått av vid storlek 0,5  
Skåplucka i köket ovan kyl nertagen, pga. trasigt gångjärn 
 
 
VID DATORN  
Göran Andersson och Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 3 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Roskarl 2 ex Ringm 
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      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 2 ex Ringm 
      Lövsångare 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kricka 1 ex Förbifl. (Rundade Västudden och hamnen.) 
      Gräsand 7 ex Stationär (Västudden) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 3 ex str S 
      Storskarv 26 ex str SV (En flock med 26 ex norr om Nidingen.) 
      Brun kärrhök 1 1K str SV (Klockan 07:23 på måttlig höjd över 

fyrbyn.) 
      Sparvhök 1 1K+ Födosökande (08:15 fick den upp minst 60 

kentor över Västudden.) 
      Sparvhök 1 1K+ Förbifl. (Klockan 07:20 mot SV genom fyrbyn. 

Ev var den på sträck.) 
      Vattenrall 1 1K Pulli/nyligen flygga (Ungfågelläte hördes strax 

norr om nätplats 13, utåt vresrosorna på strandängen.) 
      Strandskata 2 ex Stationär 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustpipare 1 ex Förbifl. 
      Kärrsnäppa - ex Stationär 
      Småspov 3 ex Förbifl. (Flög hysteriskt fnittrande längs 

Nordstranden åt Ostudden till.) 
      Drillsnäppa - ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Stationär 
      Kustlabb av ljus fas 1 3K+ Födosökande (Klockan 06:23 norr om 

Nidingen.) 
      Kustlabb av mörk fas 1 1K Födosökande (Klockan 06:28 utanför 

Västudden och innanför Klockfotsrevet.) 
      Skrattmås - ex Förbifl. 
      Fiskmås - ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 2 ad Rast (Satt i bona på sjömärket: - Borta bra men 

hemma bäst!) 
      Kentsk tärna 100 ex Stationär (Västudden) 
      Trädpiplärka 3 ex+2 ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 10 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 1 ex Födosökande 
      Stenskvätta 5 1K Rast (Omärkt individ i fyrbyn) 
      Lövsångare - ex Rast 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852337&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852338&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852339&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852340&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852300&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852301&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852302&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852303&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852304&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852305&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852306&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852307&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852308&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852309&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852310&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852311&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852312&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852313&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852315&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852314&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852316&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852317&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852318&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852319&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852320&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852321&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852322&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852323&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852324&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852325&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852326&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852328&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852327&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852329&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852330&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852331&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852332&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=33852333&mode=obsbok','ObsAndra');


SÖNDAG 24 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Daniel Hedenbo, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 24 augusti 2014 
 
VÄDER 
Halvklar natt och gryning med god sikt. Mulnande morgon men 
framåt dagen riktigt fint eftermiddag och kväll bjöd på regn och åska 
samt strömavbrott 
 
04:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,7 C, vattenstånd +16 
cm 
07:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +14,0C, vattenstånd 
+18 cm 
Data försvann vid strömavbrott men det ´har varit ungefär samma 
väder hela dan 
21:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 17 m/s, +14,5C, vattenstånd +14 
cm,  
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
Solen upp 05:59 och ned 20:29. 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Marianne Bäckvall, Daniel Hedenbo och Lars 
Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
18 vadarburar i Kausan 05:00-21:00 och 12 nät 05:00-13:00. 12 nät 
18:00-19:00. 
 
OBSERVATIONER 
En rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka  
på länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 41 ex av 9 arter: 
SMÅSNÄPPA 1 
KÄRRSNÄPPA 7 
större strandpipare 1 
RÖDBENA 1 
BUSKSKVÄTTA 1 
ÄRTSÅNGARE 1 
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 1 
LÖVSÅNGARE 26 
GRÅ FLUGSNAPPARE 2 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 497 ex och detta år 6 147 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
- 
BESÖKARE 



Stationspersonal samt 10 övernattande gäster som hämtades av Stefan 
vid 12-tiden.  
Detta ger summan 15 besökare på Nidingen i dag.  
 
 
ÖVRIGT 
Påbörjat renovering av ringmärkarplats med hyllor i labbet. 
 
VID DATORN  
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Småsnäppa 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 7 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 26 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär (Västudden) 
      Ejder - ex Stationär 
      Stormfågel 1 ex Str N 
      Havssula 1 ex Födosökande 
      Storskarv - ex str SV 
      Toppskarv 2 ex Rast 
      Sparvhök 1 1K+ Str N 
      Vattenrall 1 1K Pulli/nyligen flygga (Ungfågelläte hördes strax 

norr om nätplats 13, utåt vresrosorna på strandängen.) 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Ljungpipare 1 ex Förbifl. (hörd) 
      Småsnäppa 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa - ex Stationär 
      Enkelbeckasin 1 ex Förbifl. 
      Småspov 2 ex Rast 
      Drillsnäppa - ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 2 ex Stationär 
      Kustlabb av ljus fas 2 3K+ Födosökande 
      Skrattmås - ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Kentsk tärna 100 ex Stationär (Västudden) 
      Hussvala 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 1 ex Födosökande 
      Buskskvätta 1 ex Rast 
      Stenskvätta 5 1K Rast 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
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      Törnsångare 1 ex Rast 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast 
      Lövsångare - ex Rast 
      Grå flugsnappare 2 ex Rast 
      Kråka 1 ex Rast 
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MÅNDAG 25 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Daniel Hedenbo, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 25 augusti 2014 
 
VÄDER 
Halvklar natt och gryning med god sikt. Mulnande morgon men 
framåt dagen riktigt fint eftermiddag och kväll bjöd på regn igen och 
endast ett strömavbrott  
04:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +13,7 C, vattenstånd +17 
cm 
13:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,6C, vattenstånd +28 cm 
19:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 12 m/s, +13,5C, vattenstånd +32 
cm,  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
Solen upp 06:01 och ned 20:24. 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Marianne Bäckvall, Daniel Hedenbo och Lars 
Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
18 vadarburar i Kausan 05:00-21:00 och 12 nät 05:00-16:00.  
 
OBSERVATIONER 
En ung HÖKSÅNGARE ringmärktes. 
 
En rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka  
på länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 37 ex av 10 arter: 
STÖRRE STRANDPIPARE 1 
KÄRRSNÄPPA 21 
RÖDBENA 1 
ROSKARL 2 
HÖKSÅNGARE 1 
RÖDHAKE 1 
RÖRSÅNGARE 1 
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 1 
LÖVSÅNGARE 7 
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 1 
 
 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 534 ex och detta år 6 184 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
- 
BESÖKARE 
Stationspersonalen var ensamma idag 



Detta ger summan 4 personer på Nidingen i dag.  
 
ÖVRIGT 
Fortsatt renovering av ringmärkarplats med hyllor i labbet. 
Gårdagen var lite snurrig pga strömavbrott och datorhaveri m.m. När 
datorn väl var omstartad så gick strömmen igen Detta hände 4 gånger, 
därefter gav vi upp. 
Bytt ut näten vid kruthuset samt 5E, 6A och 6C  
 
VID DATORN  
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 21 ex Ringm 
      Rödbena 1 ex Ringm 
      Roskarl 2 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Höksångare 1 1K Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 7 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kricka 3 ex Förbifl. 
      Gräsand - ex Stationär (Västudden) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 3 ex Förbifl. 
      Svärta 3 ex Förbifl. 
      Storlom 1 ex Rast 
      Stormfågel 3 ex str S 
      Havssula 5 ex Födosökande 
      Storskarv - ex 
      Gråhäger 2 ex Förbifl. 
      Sparvhök 1 1K Förbifl. 
      Vattenrall 1 1K Stationär (Ungfågelläte hördes strax norr om 

nätplats 13, utåt vresrosorna på strandängen.) 
      Strandskata 4 ex Rast 
      Större strandpipare - ex 
      Kärrsnäppa - ex 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Småspov 2 ex Rast 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex 
      Roskarl 8 ex 
      Kustlabb av mörk fas 4 ex Förbifl. 
      Skrattmås - ex 
      Fiskmås 2 ex 
      Silltrut - ex 
      Gråtrut - ex 
      Havstrut - ex 
      Tretåig mås 1 ex str S 
      Kentsk tärna 100 ex (Västudden) 
      Hussvala 1 ex 
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      Skärpiplärka - ex 
      Sädesärla - ex 
      Rödhake 1 ex 
      Rödstjärt 1 ex 
      Stenskvätta 5 ex 
      Rörsångare 1 ex 
      Höksångare 1 1K Rast 
      Trädgårdssångare 1 ex 
      Lövsångare 10 ex 
      Svartvit flugsnappare 2 ex 
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TISDAG 26 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Daniel Hedenbo, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 26 augusti 2014 
 
VÄDER 
Solig och vindstilla morgon, dimman kom in över ön vid 8-tiden. 
Solen kom tillbaka efter 10. Vinden ökade mot kvällen och det 
mulnade till.  
05:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,7 C, vattenstånd +25 
cm 
10:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +12,6C, vattenstånd +12 
cm 
16:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 9 m/s, +16,5C, vattenstånd +6 
cm,  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
Solen upp 06:03 och ned 20:27 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Marianne Bäckvall, Daniel Hedenbo och Lars 
Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
38 vadarburar i Kausan 05:00-21:00 och 22 nät 05:30-15:00.  
 
OBSERVATIONER 
SPARVHÖKAR 
TORNFALKAR. 
 
En rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka  
på länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 48 ex av 16 arter: 
STÖRRE STRANDPIPARE 1 
KÄRRSNÄPPA 1 
TRÄDPIPLÄRKA 1 
SKÄRPIPLÄRKA 2 
RÖDHAKE 3 
RÖDSTJÄRT 11 
BUSKSKVÄTTA 2 
ÄRTSÅNGARE 3 
TÖRNSÅNGARE 2 
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 1 
LÖVSÅNGARE 14 
KUNGSFÅGEL 2 
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 2 
TÖRNSKATA 1 
PILFINK 1 
BOFINK 1 
 



Antalet märkta fåglar denna månad 582 ex och detta år 6 232 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
- 
BESÖKARE 
Stationspersonalen fick besök av Jerker och en man till samt 
potatisGunnar  
Detta ger summan 7 personer på Nidingen i dag.  
 
ÖVRIGT 
16 grader i vattnet lockade till ett bad. 
Marianne lagade till smarriga bruna små bollar vilka avnjöts på 
gårdstunet i strålande solsken 
 
VID DATORN  
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Rödhake 3 ex Ringm 
      Rödstjärt 11 ex Ringm 
      Buskskvätta 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 3 ex Ringm 
      Törnsångare 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 14 ex Ringm 
      Kungsfågel 2 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 2 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 1 ex Förbifl. 
      Kanadagås 10 ex Förbifl. (Hörda på natten) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex 
      Toppskarv 3 ex 
      Gråhäger 1 ex Förbifl. 
      Brun kärrhök 1 ex Förbifl. 
      Sparvhök 12 ex Förbifl. 
      Fiskgjuse 1 ex Förbifl. 
      Tornfalk 2 ex 
      Vattenrall 1 ex Stationär (Ungfågel sågs och hördes) 
      Strandskata 2 ex Rast 
      Större strandpipare - ex 
      Tofsvipa 3 ex 
      Kärrsnäppa - ex 
      Småspov 8 ex Rast 
      Storspov 4 ex 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
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      Rödbena - ex 
      Roskarl 8 ex 
      Skrattmås - ex 
      Fiskmås 4 ex 
      Silltrut - ex 
      Gråtrut - ex 
      Havstrut - ex 
      Kentsk tärna 100 ex 
      Ladusvala 30 ex 
      Hussvala 30 ex 
      Trädpiplärka 2 ex 
      Skärpiplärka - ex 
      Gulärla 20 ex 
      Sädesärla - ex 
      Rödhake 2 ex 
      Rödstjärt 15 ex 
      Buskskvätta 2 ex 
      Stenskvätta 4 ex 
      Ärtsångare 4 ex 
      Törnsångare 1 ex 
      Trädgårdssångare 1 ex 
      Lövsångare 15 ex 
      Kungsfågel 2 ex 
      Svartvit flugsnappare 2 ex 
      Törnskata 1 ex 
      Pilfink 2 ex 
      Bofink 1 ex 
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ONSDAG 27 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Daniel Hedenbo, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 27 augusti 2014 
 
VÄDER 
Solig och klar morgon, soligt hela dagen. ökade vind mot kvällen. 
05:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,7 C, vattenstånd +2 cm 
11:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,6C, vattenstånd +3 cm 
16:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +17,5C, vattenstånd +8 
cm,  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
Solen upp 06:05 och ned 20:21 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Marianne Bäckvall, Daniel Hedenbo och Lars 
Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
38 vadarburar i Kausan 05:00-21:00 och 27 nät 05:30-10:30. 19 nät 
från10:30-11:30 
 
OBSERVATIONER 
En rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka  
på länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 23 ex av 6 arter: 
KÄRRSNÄPPA 1 
SKÄRPIPLÄRKA 1 
RÖDSTJÄRT 11 
LÖVSÅNGARE 6 
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 1 
TÖRNSKATA 1 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 605 ex och detta år 6 255 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Samtliga gräsmattor klippta och nätgator m.m. trimmade. 8 timmar 
 
BESÖKARE 
En dagsbesökare + en man övernattar i sin båt vid bryggan 
Pontus Grönvall och Per Schillander med 2 kollegor kom med ut 
Stefan o Annica för konferens och övernattning.  
2 man kom också och tätade fyrlanterninerna. Kördes iland vid 
femtiden. 
Detta ger summan 14 personer på Nidingen i dag.  
 
ÖVRIGT 
Lasse snickrat ihop en ny skohylla i farstun 
 



 
VID DATORN  
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 11 ex Ringm 
      Lövsångare 6 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
      Törnskata 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 94 ex Förbifl. 
      Gräsand 2 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 6 ex Stationär 
      Sparvhök 1 ex Förbifl. 
      Fiskgjuse 1 ex Förbifl. 
      Tornfalk 2 ex Str 
      Vattenrall 1 ex Stationär (Ungfågel sågs och hördes) 
      Strandskata 8 ex Str 
      Större strandpipare - ex Stationär 
      Kustsnäppa 2 ex Rast 
      Kärrsnäppa 10 ex Födosökande 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Småspov 2 ex Rast 
      Storspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 8 ex Födosökande 
      Skrattmås 15 ex Str 
      Fiskmås 4 ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Hussvala 22 ex Födosökande 
      Trädpiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 2 ex Str 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 11 ex Födosökande 
      Buskskvätta 1 ex Rast 
      Stenskvätta 2 ex Stationär 
      Törnsångare 1 ex Födosökande 
      Lövsångare 6 ex Födosökande 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Födosökande 
      Törnskata 1 ex Födosökande 
      Kråka 1 ex Födosökande 
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TORSDAG 28 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Daniel Hedenbo, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 28 augusti 2014 
 
VÄDER 
Blåsig morgon, avtagande på fm. soligt hela dagen. 
05:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,7 C, vattenstånd +3 
cm 
13:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 7 m/s, +17,6C, vattenstånd +1 cm 
17:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +18,5C, vattenstånd +1 cm,  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
Solen upp 06:07 och ned 20:19 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Marianne Bäckvall, Daniel Hedenbo och Lars 
Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
38 vadarburar i Kausan 05:00-21:00 och  
14 nät 05:30-06:30.  
27 nät från 06:30-11:30.  
20 nät från 11:30-15:30 
 
OBSERVATIONER 
En rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka  
på länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 43 ex av 10 arter: 
KÄRRSNÄPPA 2 
SILLTRUT 1 
SKÄRPIPLÄRKA 3 
RÖDHAKE 1 
RÖDSTJÄRT 20 
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 2 
LÖVSÅNGARE 10 
KUNGSFÅGEL 1 
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 2 
ENKELBECKASIN 1  
 
Antalet märkta fåglar denna månad 648 ex och detta år 6 298 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget 
 
BESÖKARE 
Båten med övernattaren lämnade bryggan vid 7-tiden. 
En stor snipa med 4 personer ombord stannade några timmar.  
Pontus Grönvall och Per Schillander med 2 kollegor for iland med 
Stefan. 



2 kajaker landade på playan vid 18-tiden 
Stefan kom med ett nytt konferensgäng på 11 personer. 
Ytterligare en båt från Onsala herrgård kom med 8 personer på 
snabbvisit. 
Detta ger summan 32 personer på Nidingen i dag.  
 
ÖVRIGT 
Pontus Grönvall och Per Schillander var och plockade fågel med på 
morgonen. 
 
VID DATORN  
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 2 ex Ringm 
      Enkelbeckasin 1 ex Ringm 
      Silltrut 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 20 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 10 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 12 ex Förbifl. 
      Gräsand 3 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 4 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 2 ex Stationär 
      Brun kärrhök 1 ex Förbifl. 
      Vattenrall 1 ex Stationär (Ungfågel sågs och hördes) 
      Strandskata 1 ex Str 
      Större strandpipare 2 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 10 ex Födosökande 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena - ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Födosökande 
      Skrattmås 10 ex Str 
      Fiskmås 2 ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Kentsk tärna 4 ex Rast 
      Tobisgrissla 1 1K Rast 
      Ladusvala 2 ex Förbifl. 
      Hussvala 5 ex Födosökande 
      Trädpiplärka 1 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 50 ex Str 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 ex Rast 
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      Svart rödstjärt 1 ex Rast 
      Rödstjärt 30 ex Födosökande 
      Buskskvätta 1 ex Rast 
      Stenskvätta 6 ex Stationär 
      Trädgårdssångare 2 ex Rast 
      Lövsångare 10 ex Födosökande 
      Kungsfågel 1 ex Rast 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast 
      Svartvit flugsnappare 2 ex Födosökande 
      Pilfink 3 ex Födosökande 
      Hämpling 1 ex Födosökande 
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FREDAG 29 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Daniel Hedenbo, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 29 augusti 2014 
 
VÄDER 
Lugn morgon, soligt hela dagen. Mulnande på eftermiddagen och ett 
regnväder kom in vid 17-tiden 
05:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 4 m/s, +13,7 C, vattenstånd -8 cm 
12:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,6C, vattenstånd -7 cm 
17:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 5 m/s, +18,1C, vattenstånd -7 cm,  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
Solen upp 06:09 och ned 20:16 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Marianne Bäckvall, Daniel Hedenbo och Lars 
Hellberg.  
 
VERKSAMHET 
38 vadarburar i Kausan 05:00-21:00 och  
27 nät 05:30-11:30.  
17 nät från 11:30-16:30.  
 
OBSERVATIONER 
En rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka  
på länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 58 ex av 8 arter: 
STÖRRE STRANDPIPARE 1 
TRÄDPIPLÄRKA 1 
SKÄRPIPLÄRKA 4 
RÖDHAKE 7 
RÖDSTJÄRT 10 
LÖVSÅNGARE 32 
KUNGSFÅGEL 1 
TRÄDKRYPARE 2 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 706 ex och detta år 6 356 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Demontering av fågelholk på bagarstugan (samt bättringsmålat 
bakom) enligt order från Anders Ejedal (Statens Fastighetsverk) efter 
kontraorder från Hans S återuppsattes holken igen 
Guidning av besökare en timma. 
 
BESÖKARE 
Stefan for iland med sina gäster på fm. Ante kom ut med 8 personer 
från Fastighetsverket m.m.  
En liten RIB-båt med tre personer samt Stefans nya gäster 10 st.  
Detta ger summan 33 personer på Nidingen i dag.  



 
ÖVRIGT 
Stefan sponsrade med äpple och vaniljvisp, Marianne fixade ihop 
äpple och päronpajer som avnjöts med (irish)kaffe. Till lunch blev det 
marulk med färskpotatis och mumsig sås 
Alla märkningar och kontroller inlagda till dags datum. 
Tömt turisttoan som var full till brädden... 
 
VID DATORN  
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Större strandpipare 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Rödhake 7 ex Ringm 
      Rödstjärt 10 ex Ringm 
      Lövsångare 32 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Trädkrypare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Bläsand 7 ex Förbifl. 
      Gräsand 5 ex Stationär 
      Ejder - ex+- ex Stationär 
      Sjöorre 25 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär 
      Sparvhök 5 ex Förbifl. 
      Tornfalk 3 ex Förbifl. 
      Stenfalk 1 ex Rast 
      Vattenrall 1 ex Stationär (Ungfågel sågs och hördes) 
      Strandskata 1 ex Str 
      Större strandpipare 14 ex Stationär 
      Kustsnäppa 8 ex Rast 
      Kärrsnäppa 8 ex Födosökande 
      Småspov 2 ex Rast 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 4 ex Stationär 
      Roskarl 4 ex Födosökande 
      Skrattmås 9 ex Str 
      Fiskmås 2 ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Rast 
      Tobisgrissla 1 1K Rast 
      Ladusvala 2 ex Förbifl. 
      Hussvala 14 ex Födosökande 
      Trädpiplärka 6 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 70 ex Str 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 10 ex Rast 
      Rödstjärt 20 ex Födosökande 
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      Buskskvätta 1 ex Rast 
      Stenskvätta 4 ex Stationär 
      Trädgårdssångare 2 ex Rast 
      Lövsångare 40 ex Födosökande 
      Kungsfågel 1 ex Rast 
      Trädkrypare 2 ex Rast 
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LÖRDAG 30 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Lars Hellberg 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 30 augusti 2014 
 
VÄDER 
Regnig och blåsig morgon, växlande soligt och mulet till kvällen då 
ett regnväder drog in över ön. 
05:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 13 m/s, +13,9 C, vattenstånd -8 
cm 
12:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 11 m/s, +15,6C, vattenstånd -2 
cm 
17:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 11 m/s, +16,1C, vattenstånd -2 
cm,  
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
Solen upp 06:11 och ned 20:13 
 
PERSONAL 
Inget personalbyte idag pga. väderförhållandena.  
Anders Melin, Marianne Bäckvall och Lars Hellberg kvar på ön. 
Daniel Hedenbo for iland med Stefan. 
 
VERKSAMHET 
38 vadarburar i Kausan 05:00-18:00  
6 nät 07:00-10:00.  
14 nät 10:00-12:00.  
 
OBSERVATIONER 
En rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka  
på länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av 
dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 7 ex av 5 arter: 
RÖDSTJÄRT 1 
BUSKSKVÄTTA 1 
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 2 
LÖVSÅNGARE 2 
GRÅ FLUGSNAPPARE 1 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 713 ex och detta år 6 363 ex. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Lasse har rengjort duschkabinen, handfat och golv i duschrummet (2 
timmar)  
I fortsättningen måste vi även göra rent efter oss där likaväl som i 
huset. 
 
BESÖKARE 
Stefan for iland med sina gäster på fm och Daniel fick följa med 
iland. Morgan hämtade Daniel i Gottskär och kör honom till bilen i 
Vässingsö.  



Detta ger summan 16 personer på Nidingen i dag.  
 
ÖVRIGT 
Marianne var sysslolös och satte igång med att rengöra lådorna i 
köket. 
 
 
VID DATORN  
Anders Melin 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Storskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 5 ex Förbifl. 
      Stenfalk 1 ex Rast 
      Strandskata 1 ex Str 
      Större strandpipare 10 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 3 ex Födosökande 
      Småspov 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 1 ex Stationär 
      Roskarl 3 ex Födosökande 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 10 ex Rast 
      Rödstjärt 20 ex Födosökande 
      Buskskvätta 2 ex Rast 
      Stenskvätta 4 ex Stationär 
      Trädgårdssångare 2 ex Rast 
      Lövsångare 2 ex Födosökande 
      Grå flugsnappare 1 ex Födosökande 
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SÖNDAG 31 Augusti 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Anders Melin, Marianne Ohlander, Mikael Hake, 
Kerstin Hirmas, Lars Hellberg, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 31 augusti 2014 
 
VÄDER 
Regnig och blåsig morgon. Regnet upphörde vid 10-tiden och då hade 
det kommit 8,4 mm sedan midnatt. Därefter huvudsakligen mulet, 
men emellanåt små revor i molntäcket. Efter regnet mycket god sikt 
resten av dagen. 
02:00: Medelvind OSO 10 m/s, byvind 14 m/s, +14,3 C, vattenstånd 
+2 cm, 1013,9 hPa 
05:00: Medelvind OSO 9 m/s, byvind 13 m/s, +14,0 C, vattenstånd -3 
cm, 1013,9 hPa 
08:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 12 m/s, +13,8C, vattenstånd -3 
cm, 1014,7 hPa 
11:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 12 m/s, +14,2C, vattenstånd +4 
cm, 1015,8 hPa 
14:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 10 m/s, +17,2C, vattenstånd +3 
cm, 1016,2 hPa 
17:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 11 m/s, +17,8C, vattenstånd -2 
cm, 1016,7 hPa  
20:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,3C, vattenstånd -3 
cm, 1017,5 hPa 
23:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,7C, vattenstånd +7 
cm, 1019,2 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:14 och ned 20:11. 
 
PERSONAL 
Anders Melin, Marianne Bäckvall och Lars Hellberg avlöstes vid 
middagstid av Marianne Ohlander, Kerstin Hirmas och Uno Unger. 
Mikael Hake var den som körde stationsbåten.  
 
VERKSAMHET 
16 nät 13:45-20:15. 
38 vadarburar i Kausan 13:30-21:30.  
 
OBSERVATIONER 
SJÖORRE 72 ex sträckande varav 32 mot S och 40 ex mot N. 
TOPPSKARV Ca 35 ex, stod på Klockfotsrevet tillsammans med ca 
55 storskarvar. En av flera årsungar i flocken var ringmärkt med en 
rödorange plastring på vänster fot förutom en metallring på höger fot 
(se nedan). 
SPARVHÖK En 1K hona jagade över ön under eftermiddagen. 
FISKGJUSE 1 ex sträckte västerut 11:04 och 1 ex drog mot SO vid 
16-tiden. Båda gjusarna passerade rakt över ön och orsakade rejält 
trutuppflog. 
SANDLÖPARE 1 ex, troligen en årsunge, rastade kortvarigt på 
sydsidan. 



SMÅSNÄPPA En årsunge rastade kortvarigt i Kausan under 
eftermiddagen. 
SMÅSPOV 2 ex stöttes upp av sparvhöken vid Kruthuset under 
eftermiddagen. 
ROSKARL 5 ex rastade på Ostudden och 1 ex på Västudden. 
Samtliga var årsungar.  
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 6 ex av 4 arter. 
Skärpiplärka 1, rödhake 1, lövsångare 2 och kungsfågel 2.  
Antalet märkta fåglar denna månad 719 ex och detta år 6 369 ex. 
 
KONTROLLER 
En främmande kontroll av en toppskarv, som märktes som bounge på 
Väderöarna i norra Bohuslän tidigare i år. Den ingick i en flock på 55 
storskarvar och 35 toppskarvar på Klockfotsrevet under 
eftermiddagen. Dessutom en egen kontroll av en 1K skärpiplärka. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim) och strandstädning (0,5 
tim). 
 
BESÖKARE 
Totalt 7 besökare. Avgående och ny personal uppgick till 6 personer 
och dessutom Mikael Hake som var skeppare på vår båt. 
 
ÖVRIGT 
Lars tog med sig iland ett av fönstren i stora rummet för att byta en 
trasig ruta. Tills vidare sitter en täckskiva på berörd plats.  
 
VID DATORN  
Anders Melin och Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 5 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 72 ex Str (40 ex mot N och 32 ex mot S.) 
      Storskarv 55 ex Stationär (Ca 55 ex, stod på Klockfotsrevet 

tillsammans med ca 35 toppskarvar.) 
      Toppskarv 35 ex Stationär (Ca 35 ex, stod på Klockfotsrevet 

tillsammans med ca 55 storskarvar. En av flera årsungar i flocken 
var ringmärkt med en rödorange plastring på vänster fot förutom 
en metallring på höger fot. Denna ungfågel ringmärktes på 
Väderöarna i norra Bohuslän i år.) 

      Sparvhök 1 1K hona Rast (Den jagade över ön under 
eftermiddagen.) 
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      Fiskgjuse 2 ex Str (1 ex sträckte västerut 11:04 och 1 ex drog mot 
SO vid 16-tiden. Båda gjusarna passerade rakt över ön och 
orsakade rejäla uppflog för alla trutar.) 

      Strandskata 2 ex str V (De sträckte västerut vid 11:00-tiden.) 
      Strandskata 1 1K Stationär (Den höll mestadels till på tångvallen 

i Kausan.) 
      Större strandpipare 1 ex Rast 
      Sandlöpare 1 ex Rast (Troligen 1K, sågs en kort stund under 

eftermiddagen.) 
      Småsnäppa 1 1K Rast (Den rastade en stund tillsammans med en 

juvenil kärrsnäppa.) 
      Kärrsnäppa 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
      Småspov 2 ex Stationär (De flög upp vid Kruthuset när en ung 

sparvhökhona passerade.över dem.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 1 1K Rast (Den stod en stund på Hamnudden.) 
      Roskarl 6 1K Rast (Ett ex på Västudden och 5 ex i en blandflock 

med kärrsnäppor på Ostudden.) 
      Skrattmås 1 1K Rast 
      Fiskmås 1 1K Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Kentsk tärna 4 ex Stationär (Både adulta och årsungar, flög 

omkring runt ön på eftermiddagen-kvällen) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En ringmärktes och en egen kontroll, 

båda 1K honor.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Stenskvätta 2 ex Rast 
      Lövsångare 3 ex Rast (3 ex varav 2 ringmärktes (1 1K och 1 

2K+).) 
      Kungsfågel 2 1K Rast (Hane + hona ringmärktes.) 
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MÅNDAG 1 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Marianne Ohlander, Kerstin Hirmas, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 1 september 
2014 
 
VÄDER 
Uppklarnande under natten och i gryningen helt molnfritt. Under tidig 
eftermiddag lite cirrusmoln i väster och mindre cumulusmoln öster 
om ön, men solen värmde gott några timmar eftersom det nästan var 
stiltje ett tag och bleke på havet. Sikten mycket god hela dagen.  
02:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,3 C, vattenstånd +5 
cm, 1020,0 hPa 
05:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +13,1 C, vattenstånd -1 
cm, 1020,4 hPa 
08:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +13,4C, vattenstånd -4 cm, 
1020,6 hPa 
11:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 8 m/s, +17,4C, vattenstånd +7 
cm, 1021,6 hPa 
14:00: Medelvind SO 1 m/s, byvind 3 m/s, +18,9C, vattenstånd +7 
cm, 1021,8 hPa 
17:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 4 m/s, +18,7C, vattenstånd -1 cm, 
1021,6 hPa  
20:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,9C, vattenstånd -5 
cm, 1021,5 hPa 
23:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 3 m/s, +16,5C, vattenstånd +2 cm, 
1022,3 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:16 och ned 20:08. 
 
PERSONAL 
Marianne Ohlander, Kerstin Hirmas och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
22 nät 05:30-12:00. 
38 vadarburar i Kausan 05:00-21:00.  
 
OBSERVATIONER 
SPARVHÖK Minst 10 ex rastade/sträckte över ön idag. 
TORNFALK 1 ungfågel flög mot SV över Västudden under 
förmiddagen. 
STENFALK 1 ex flög mot SO över fyrområdet 12:20, varvid den 
använde sig av den trastlika flykten. 
KUSTSNÄPPA 1 årsunge rastade ensam på Hamnudden under 
eftermiddagen och sågs därefter även i sällskap med roskarlar på 
Ostudden.  
SMÅSPOV 2 ex kvar hela dagen. 
ROSKARL 7 ex rastade på Ostudden. Samtliga var årsungar.  
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 



 
RINGMÄRKNING 
Totalt 10 ex av 8 arter. 
Vattenrall 1, trädpiplärka 2, rödhake 1, rödstjärt 2, trädgårdssångare 
1, lövsångare 1, kungsfågel 1 och svartvit flugsnappare 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 10 ex och detta år 6 379 ex. 
 
KONTROLLER 
En främmande kontroll av en 1K havstrut, som märktes med en svart 
plastring JZ309 som dununge på den danska ön Knogen vid Laesö i 
Kattegatt den 2/7 tidigare i år. Dessutom egna kontroller av en 1K 
hona skärpiplärka och 1 1K rödhake. Vidare noterades i fält följande 
årsungar av silltrut med blåa färgringar: 4I, 8S, 4E, 7N, 8A, 3W och 
3J, samtliga med V.W framför angiven kod. En annan udda egen 
kontroll gjordes när undertecknad grävde upp ett kok potatis i 
trädgårdslandet. Där hittades en lös och osliten ring, som hade satts 
på en dununge av fiskmås av undertecknad 13/7 1992, alltså för drygt 
22 år sedan! 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Totalt 28 besökare, varav 3 utgjordes av fågelstationens personal. I 
övrigt besökte ön av 9 personer i tre privatbåtar. Vidare kom Stefan 
inkl. 2 båtförare och 2 rib-båtar med ett sällskap med 13 personer för 
ett kortare besök under eftermiddagen.  
 
ÖVRIGT 
Äntligen har vi lyckats fånga den första vattenrallen på Nidingen i år. 
Det började med att en hane spelade under tiden 8-22/5. Därefter 
hördes den bara grymta sporadiskt under sommaren, men tydligen 
hade den lyckats locka till sig en hona utan vår kännedom. Per Arne 
Lindgren lyckades nämligen den 18/8 konstatera att häckning ägt 
rum, då han hörde födotiggande ungar och såg två halvvuxna 
ungfåglar i en av nätgatorna bakom hönshuset. Därefter har 
mattiggandet hörts nästan dagligen och idag fångade vi till vår 
överraskning en helt färdigvuxen ungfågel vid vinkelnätet runt den 
största fläderbusken, där den hade gått in i nedersta nätvåden.Det 
visade sig på måtten vara en hane (hanar är tydligt mindre än honor). 
Den bar ännu sin juvenila dräkt och hade ännu inte påbörjat sin 
postjuvenila ruggning. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Vattenrall 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 11 ex Stationär (De lyfte från Dammen och stranden 
därintill och flög ut och lade sig utanför nordstranden.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 55 ex Stationär (Ca 55 ex.) 
      Toppskarv 35 ex Stationär (Ca 35 ex.) 
      Sparvhök 10 ex Rast (Minst 10 ex rastande/sträckande under 

morgon/förmiddag.) 
      Tornfalk 1 1K Str (Den flög mot SV över Västudden under 

förmiddagen.) 
      Stenfalk 1 ex Str (Den flög mot SO över fyrområdet 12:20, varvid 

den använde sig av den trastlika flykten.) 
      Vattenrall 1 1K Stationär (Den fångades i nedre våden på nät 

14A vid stora fläderbusken och ringmärktes. Trots att vi tidigare 
konstaterat att arten har häckat på Nidingen denna sommar och 
fått ungar, så var detta första fångade rallen i år.) 

      Strandskata 1 1K Stationär 
      Större strandpipare 3 ex Rast (1 ad + 2 juv.) 
      Kustsnäppa 1 1K Rast (Den rastade ensam på Hamnudden under 

eftermiddagen och sågs därefter även i sällskap med roskarlar på 
Ostudden.) 

      Kärrsnäppa 11 ex Rast 
      Småspov 2 ex Stationär 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (Den höll bl.a. till uppe på ön vid 

Kruthuset.) 
      Rödbena 1 1K Rast (Den stod bl.a. längst ut på Ostudden.) 
      Roskarl 7 1K Rast (De rastade på Ostudden. Samtliga var 

årsungar.) 
      Silltrut - ex Stationär (7 årsungar med blåa färgringar avlästes på 

nordstranden.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär (En främmande kontroll bestående av en 

årsunge på Svacken med en svart plastring JZ309 visade sig vara 
märkt som dununge på den danska ön Knogen på Laesö i 
Kattegatt den 2/7 tidigare i år.) 

      Kentsk tärna 8 ex Stationär 
      Trädpiplärka 2 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 9 ex str S 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Rödstjärt 2 1K Rast (1 hane + 1 hona, båda ringmärktes.) 
      Stenskvätta 2 ex Rast 
      Trädgårdssångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 2 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 1 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
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TISDAG 2 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Marianne Ohlander, Kerstin Hirmas, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 2 september 2014 
 
VÄDER 
I gryningen mulet till . Sikten ganska god under dagen. Från sen 
förmiddag lättade molntäcket alltmer och under eftermiddagen lyste 
solen mestadels från en molnfri himmel.  
02:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 2 m/s, +16,0 C, vattenstånd +4 cm, 
1023,0 hPa 
05:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,1 C, vattenstånd -2 
cm, 1023,5 hPa 
08:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,1C, vattenstånd -7 
cm, 1024,5 hPa 
11:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,6C, vattenstånd -2 
cm, 1025,9 hPa 
14:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,3C, vattenstånd -1 
cm, 1026,5 hPa 
17:00: Medelvind SSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,4C, vattenstånd -5 
cm, 1026,5 hPa  
20:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +16,6C, vattenstånd -9 
cm, 1026,6 hPa 
23:00: Medelvind SSV 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,0C, vattenstånd -2 
cm, 1027,8 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:18 och ned 20:05. 
 
PERSONAL 
Marianne Ohlander, Kerstin Hirmas och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
21 nät 05:30-10:00. 
38 vadarburar i Kausan 05:00-12:00. Under tiden 12:00-21:00 hade vi 
30 burar kvar i Kausan medan 8 burar i stället ställdes för fångst på 
Playan närmast O om Lilla bryggan. 
 
OBSERVATIONER 
SPARVHÖK 1 årsung hona fångades och ringmärktes vid 11-tiden. 
LJUNGPIPARE 1 ex hördes vid upprepade tillfällen under dagen och 
på eftermiddagen hittades en juvenil fågel på Ostudden. 
ROSKARL 3 juvenila fåglar rastade på Ostudden under 
eftermiddagen.  
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 16 ex av 8 arter. 
Ejder 1, sparvhök 1, skärpiplärka 4, rödhake 1, trädgårdssångare 1, 
lövsångare 6, kungsfågel 1 och grönfink 1. 



Antalet märkta fåglar denna månad 26 ex och detta år 6 395 ex. 
 
KONTROLLER 
En ny främmande kontroll av en 1K havstrut med en svart plastring 
JZ297 märktes som dununge på den danska ön Knogen vid Laesö i 
Kattegatt den 2/7 tidigare i år. Dessutom egna kontroller av vardera 
en årsung ejder, skärpiplärka, rödhake resp. trädgårdssångare. En 2K 
hane av skärpiplärka, som ringmärktes som 1K 18/9 förra året, 
kontrollerades idag efter fångst i Kausan. Inga kontroller dessförinnan 
av sistnämnda fågel tyder på att den inte häckat på Nidingen i år.  
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Totalt 9 besökare varav 3 utgjordes av fågelstationens personal. 
Övriga 6 personer bestod av Stefan och Annika med en 
konferensgrupp om 4 personer som stannar tills imorgon.  
 
ÖVRIGT 
En ny makaonfjärilslarv hittades på samma persiljeplanta i 
trädgårdsfållan där en annan upptäcktes redan 7/8. Den tidigare larven 
flyttades till ett persiljebestånd vid fyrmästarhuset, så det kan 
knappast vara den som krupit tillbaka till sin ursprungliga värdväxt. 
Dagens konferensgrupp hade med sig kastspön. Åtminstone två i 
gruppen hade turen med sig och fick ett par öringar, när de i 
vadarbyxor stod en liten bit ut på revet från Hamnudden ut mot 
Klockfotsrevet.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 ex Ringm 
      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 6 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 7 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär (En årsung ejder som ringmärktes 10/8 

hittades död idag på Playan. En egen kontroll av en ungfågel som 
ringmärktes 26/7. Vidare nymärktes en helt utväxt ungfågel efter 
fångst i en vadarbur i Kausan.) 

      Storskarv 80 ex Stationär (Ca 80 ex. Under eftermiddagen 
räknades som mest ca 130 skarvar på Klockfotsrevet varav ca 80 
utgjordes av storskarvar och resten toppskarvar.) 

      Toppskarv 50 ex Stationär (Ca 50 ex. Under eftermiddagen 
räknades som mest ca 130 skarvar på Klockfotsrevet varav ca 50 
utgjordes av toppskarvar och resten storskarvar.) 

      Sparvhök 1 1K hona Rast (Ringmärktes efter fångst i vadarbur i 
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Kausan.) 
      Strandskata 1 1K Stationär (Den höll till i Kausan under 

morgonen.) 
      Större strandpipare 2 1K Rast (De stod bl.a. längst ut på 

Ostudden tillsammans med 7 kärrsnäppor.) 
      Ljungpipare 1 1K Rast (Den hördes vid upprepade tillfällen 

under dagen och på eftermiddagen hittades den på Ostudden.) 
      Kärrsnäppa 7 1K Rast (De stod bl.a. längst ut på Ostudden.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 4 1K Rast (De stod bl.a. längst ut på Ostudden.) 
      Roskarl 3 1K Rast (De höll till på Ostudden under 

eftermiddagen.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut 50 ex Stationär (Ca 50 ex. Flertalet, både adulta och 

yngre fåglar, stod på Klockfotsrevet. En årsunge, som stod längst 
ut på Ostudden, hade en svart plastring JZ297 och var ringmärkt 
som pullus på den danska ön Knogen på sydöstra delen av Läsö 
2/7 i somras.) 

      Kentsk tärna 5 ex Stationär (De hördes eller sågs flyga omkring 
till och från under dagen.) 

      Skärpiplärka - ex Stationär (4 årsungar ringmärktes. En 2K hane 
av skärpiplärka, som ringmärktes som 1K 18/9 förra året, 
kontrollerades idag efter fångst i Kausan. Inga kontroller 
dessförinnan av sistnämnda fågel tyder på att den inte häckat på 
Nidingen i år.) 

      Gulärla 9 ex str S (En flock passerade över fyrområdet 09:57.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödhake 2 1K Rast (1 ex ringmärktes, dessutom en egen kontroll 

av en fågel som ringmärktes 29/8.) 
      Stenskvätta 3 ex Rast (Minst 3 ex.) 
      Trädgårdssångare 1 1K Rast (1 ex ringmärktes, dessutom en 

egen kontroll av en fågel som ringmärktes 1/9.) 
      Lövsångare 6 ex Rast (1 2K+ hane och 5 årsungar ringmärktes.) 
      Kungsfågel 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Grönfink 1 1K hane Rast (Ringmärktes. Den var ännu helt i 

juvenil dräkt.) 
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ONSDAG 3 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Marianne Ohlander, Kerstin Hirmas, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 3 september 
2014 
 
VÄDER 
Svaga vindar och huvudsakligen molnfritt under natten, vilket 
fortsatte även under morgonen och resten av dagen. Endast en del 
tunna slöjor av cirrusmoln. Ganska god sikt under morgonen, vilken 
blev bättre fram på dagen.  
02:00: Medelvind SSV 3 m/s, byvind 3 m/s, +16,0 C, vattenstånd +6 
cm, 1028,1 hPa 
05:00: Medelvind SSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,2 C, vattenstånd +2 
cm, 1028,7 hPa 
08:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 4 m/s, +16,4C, vattenstånd -5cm, 
1029,5 hPa 
11:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,3C, vattenstånd -5 
cm, 1030,5 hPa 
14:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +18,5C, vattenstånd 0 cm, 
1030,0 hPa 
17:00: Medelvind NV 1 m/s, byvind 2 m/s, +18,7C, vattenstånd -4 
cm, 1029,2 hPa  
20:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 3 m/s, +17,1C, vattenstånd -14 cm, 
1028,7 hPa 
23:00: Medelvind NO 1 m/s, byvind 2 m/s, +16,2C, vattenstånd -14 
cm, 1028,8 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:20 och ned 20:03. 
 
PERSONAL 
Marianne Ohlander, Kerstin Hirmas och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
24 nät 05:30-07:30 och 27 nät 07:30-13:30. 
30 vadarburar i Kausan och 8 burar på Playan nära Lilla bryggan 
06:00-20:00.  
 
OBSERVATIONER 
SPARVHÖK 1 ex rastade på ön under morgonen. 
LJUNGPIPARE 1 juv rastade på ön under morgonen. 
ROSKARL 3 juvenila fåglar kvar på Ostudden under eftermiddagen.  
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 62 ex av 14 arter. 
Ejder 1, ängspiplärka 3, skärpiplärka 2, sädesärla 2, rödhake 12, 
rödstjärt 16, stenskvätta 2, lövsångare 15, kungsfågel 2, grå 
flugsnappare 1, svartvit flugsnappare, trädkrypare 1, pilfink 1 och 



brunsiska 3. 
Antalet märkta fåglar denna månad 88 ex och detta år 6 457 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga märkvärdiga kontroller idag utan endast korttidskontroller av en 
kungsfågel från 29/8, två rödhakar, två skärpiplärkor och två 
trädgårdssångare. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Totalt 37 besökare. 3 personer ingick fågelstationens verksamhet. 
Stefan och Annika åkte iland under eftermiddagen med en 
konferensgrupp om 4 personer. Dessutom 10 privatbåtar med 28 
personer inkl. fågelskådarparet Bengt Högström med fru från Onsala. 
 
 
ÖVRIGT 
Vi åt en utsökt fisksoppa till middag med kött från en av gårdagens 
spöfiskade öringar på revet utanför Hamnudden, fiskbitar av både 
havskatt och marulk skänkta av Annika samt småräkor som Kerstin 
tillförde, allt kokat med små potatisbitar i en fond av vitvin och 
kryddor. Det blev så mycket soppa så det räcker även till lunch i 
morgon.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

Ängspiplärka 3 ex Rast  (De burfångades i Kausan och ringmärktes. 
Det var höstens första av arten.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ejder 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Sädesärla 2 ex Ringm 
      Rödhake 12 ex Ringm 
      Rödstjärt 16 ex Ringm 
      Stenskvätta 2 ex Ringm 
      Lövsångare 15 ex Ringm 
      Kungsfågel 2 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 
      Brunsiska 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 3 ex Stationär (De simmade omkring vid SO-udden 
vid middagstid.) 

      Ejder - ex Stationär (1 årsunge burfångades i Kausan och 
ringmärktes.) 

      Storskarv 80 ex Stationär (Ca 80 ex.) 
      Toppskarv 50 ex Stationär (Ca 50 ex.) 
      Sparvhök 1 ex Rast (Den rastade på ön under morgonen.) 
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      Strandskata 1 1K Stationär (I Kausan.) 
      Större strandpipare 5 ex Rast 
      Ljungpipare 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa 7 1K Rast (På Ostudden.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Rödbena 7 1K Rast (De stöttes vid Lilla bryggan i gryningen.) 
      Roskarl 3 1K Rast (På Ostudden.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Kentsk tärna 5 ex Stationär (De flög österut S om ön under 

kvällen.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (2 årsunga honor ringmärktes.) 
      Gulärla 3 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär (2 ringmärktes, 1 2K+ hona och 1 årsung 

hane.) 
      Rödhake - ex Rast (Ca 15 ex varav 2 egna kontroller och 12 som 

ringmärktes.) 
      Rödstjärt 16 ex Rast (Ringmärktes, förutom 14 årsungar märktes 

även 1 ad hona och 1 ad hane.) 
      Stenskvätta 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 2 årsungar ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 2 1K Rast (Två egna kontroller från de 

närmast föregående dagarna.) 
      Lövsångare 15 ex Rast (Av totalt 15 ringmärkta så var det 2 

adulta och 13 årsungar.) 
      Kungsfågel 3 1K Rast (2 ringmärktes, en hane och en hona, 

dessutom en egen kontroll av en 1K hona som märktes 29/8.) 
      Grå flugsnappare 2 ex Rast (2 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Trädkrypare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Pilfink 2 ex Rast (2 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Brunsiska 3 1K Rast (Samtliga ringmärktes, två av dem hade 

ruggat till postjuvenil dräkt medan den tredje ännu bar sin 
juvenila dräkt.) 
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TORSDAG 4 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Marianne Ohlander, Kerstin Hirmas, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 4 september 
2014 
 
VÄDER 
Under efternatten, morgonen och förmiddagen helt molnfritt. Först 
sent på eftermiddagen bildades det några moln som täckte av himlen. 
Mycket god sikt. 
02:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +14,9 C, vattenstånd 0 cm, 
1028,9 hPa 
05:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,4 C, vattenstånd -4 
cm, 1028,5 hPa 
08:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,9C, vattenstånd -16 
cm, 1028,7 hPa 
11:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +16,1C, vattenstånd -20 
cm, 1028,9 hPa 
14:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +17,5C, vattenstånd -6 cm, 
1027,9 hPa 
17:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 6 m/s, +17,9C, vattenstånd -8 cm, 
1026,4 hPa  
20:00: Medelvind SO 1 m/s, byvind 2 m/s, +17,0C, vattenstånd -20 
cm, 1025,2 hPa 
23:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 4 m/s, +16,6C, vattenstånd -20 
cm, 1024,8 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:22 och ned 20:00. 
 
PERSONAL 
Marianne Ohlander, Kerstin Hirmas och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
27 nät 05:30-10:45. 
29 vadarburar i Kausan och 7 burar på Playan nära Lilla bryggan 
06:00-20:00. 2 burar uppburna till fågelstationen för reparation.  
 
OBSERVATIONER 
ROSKARL 5 juvenila fåglar kvar på Ostudden under kvällen.  
TURKDUVA 1 ex kom troligen västerifrån och satte sig högst upp i 
SMHI:s väderstationsmast 06:45. Efter drygt 5 minuter lyfte den och 
sträckte mot NO. 
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA. Efter burfångst i Kausan kunde 
fågelstationens tredje ringmärkta exemplar sedan starten 1980 
bokföras. De två tidigare fångade fåglarna ringmärktes 31/5 1983 
resp. 30/8 1992. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 



RINGMÄRKNING 
Totalt 39 ex av 12 arter. 
Trädpiplärka 1, rödstrupig piplärka 1, skärpiplärka 4, gulärla 1, 
sädesärla 4, rödhake 1, rödstjärt 6, stenskvätta 1,ärtsångare 2, 
lövsångare 13, kungsfågel 4 och brunsiska 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 127 ex och detta år 6 496 ex. 
 
KONTROLLER 
Förutom egna kontroller av nyligen ringmärkta fåglar såsom 
ängspiplärka (2), rödhake (1), rödstjärt (2), trädgårdssångare 
(1),kungsfågel (2) och brunsiska (1) kunde följande årsunga silltrutars 
blåa plastringar avläsas på nordstranden från Ostudden till Västudden: 
3P, 8K, 8N, 4T, 8S, 0S, 4K och 3M. 
Dessutom en främmande kontroll bestående av en 1K havstrut med 
svart plastring JZ297 som stod på nordstranden 17:00. Den är märkt 
som unge på boplatsen på ön Knogen, Laesö den 2/7 2014 och sågs 
även häromdagen på Nidingen. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Totalt 20 besökare. 3 personer ingick fågelstationens verksamhet. 
Därutöver besöktes ön av 7 båtar med 17 personer. 
 
ÖVRIGT 
Två personer från SLU besökte Nidingen med egen båt. De var här 
för den årliga blåmussleinsamlingen för ett 
miljöövervakningsprogram. Önskvärt är att de skall samla in 200 
musslor, men enligt vad de sade har det blivit allt svårare att få ihop 
ett tillräckligt antal och idag fick de lämna ön med endast 100 
insamlade musslor. 
Dagens fågel alla kategorier får man utse den rödstrupiga piplärkan 
till. Det var en art som stod bland de högsta på undertecknads 
önskelista att någon gång få hålla i handen och ringmärka. Åtskilliga 
tusen piplärkor har passerat mina händer i letandet efter den första 
rödstrupiga och tänka sig idag hände det. Det första jag reagerade på 
var att denna trädpiplärka verkar skum, den har för långa bakklor. 
Grejen var att benen var rosatonade snarare än gulaktiga som på en 
ängspiplärka. Sedan gav det ena det andra. Grova slankstreck och 
tydligt streckad ovansida och till sist spiken i kistan den brett 
pilformade svarta fläcken på längsta undre stjärttäckaren. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Rödstrupig piplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Gulärla 1 ex Ringm 
      Sädesärla 4 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 6 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
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      Ärtsångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 15 ex Ringm 
      Kungsfågel 2 ex Ringm 
      Brunsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 5 ex Stationär (De flög upp från Ostudden under 
eftermiddagen.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Stationär (Den hördes vid Hönshuset.) 
      Strandskata 1 1K Stationär (Den sågs både i Kausan och på 

Ostudden.) 
      Kärrsnäppa 5 1K Rast (På Ostudden.) 
      Småspov 1 ex Rast (Den stöttes på Playan under eftermiddagen.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (Den höl till vid SO-udden.) 
      Rödbena 1 ex Rast (Den hördes under morgonen.) 
      Roskarl 5 1K Rast (De höll till på Ostudden.) 
      Skrattmås 1 1K Rast (Den låg på vattnet utanför nordstranden.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär (Den hördes under kvällen.) 
      Turkduva 1 ex Rast (Den kom troligen västerifrån och satte sig 

högst upp i SMHI:s väderstationsmast 06:45. Efter drygt 5 
minuter lyfte den och sträckte mot NO.) 

      Trädpiplärka 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Ängspiplärka 2 1K Rast (I Kausan, kontroller från gårdagens 

ringmärkning.) 
      Rödstrupig piplärka 1 1K Rast (Efter burfångst i Kausan kunde 

fågelstationens tredje ringmärkta exemplar sedan starten 1980 
bokföras. De två tidigare fångade fåglarna ringmärktes 31/5 1983 
resp. 30/8 1992.) 

      Skärpiplärka - ex Stationär (4 årsungar ringmärktes.) 
      Gulärla 5 ex Rast (Ca 5 ex rastande/sträckande under morgonen. 

En 2K+ hona ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Rast (4 årsungar ringmärktes.) 
      Rödhake 2 1K Rast (En nymärning och en egen kontroll.) 
      Rödstjärt 8 ex Rast (8 ex varav 3 adulta och 3 årsungar 

ringmärktes.) 
      Stenskvätta 10 ex Rast (Ca 10 ex varav en 1K ringmärktes.) 
      Ärtsångare 2 ex Rast (1 adult (2K+) och 1 årsunge (1K) 

ringmärktes.) 
      Trädgårdssångare 1 1K Rast (En egen kontroll från i förrgår.) 
      Lövsångare 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 3 2K+ och 10 1K 

ringmärktes.) 
      Kungsfågel 6 1K Rast (6 ex varav 4 1K ringmärktes och 2 egna 

kontroller.) 
      Brunsiska 2 1K Rast (En nymärkning och en egen kontroll från 

igår.) 
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FREDAG 5 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Marianne Ohlander, Kerstin Hirmas, Uno Unger 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 5 september 2014 
 
VÄDER 
Under efternatten och morgonen helt molnfritt. Vid 08:00-tiden drog 
det in dimmoln från kusten och därefter var det helmulet fram till 
middagstid. Sikten under morgonen god, men senare i samband med 
mulnandet sämre, men i alla fall med sikt in till fastlandet. Under 
eftermiddagen och kvällen åter molnfritt och ganska god sikt. 
02:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,3 C, vattenstånd -3 
cm, 1024,2 hPa 
05:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,2 C, vattenstånd 0 
cm, 1023,0 hPa 
08:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 7 m/s, +12,4C, vattenstånd -8 cm, 
1021,7 hPa 
11:00: Medelvind ONO 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,3C, vattenstånd -13 
cm, 1021,5 hPa 
14:00: Medelvind SV 1 m/s, byvind 2 m/s, +16,3C, vattenstånd -2 
cm, 1019,8 hPa 
17:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,4C, vattenstånd +1 cm, 
1018,2 hPa  
20:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 3 m/s, +17,2C, vattenstånd -6 cm, 
1017,3 hPa 
23:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +17,7C, vattenstånd -11 
cm, 1017,3 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:24 och ned 19:57. 
 
PERSONAL 
Marianne Ohlander, Kerstin Hirmas och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
27 nät 05:30-13:45. 
29 vadarburar i Kausan och 7 burar på Playan nära Lilla bryggan 
06:00-20:00. Två dåliga nät på plats 5C och 5D byttes ut mot nya 
japanska dito. 
 
OBSERVATIONER 
SPARVHÖK En årsung hane fångades och ringmärktes. Dessutom 
sträckte 1 ex mot SO mitt på dagen. 
GÄRDSMYG En 1K fångades och ringmärktes, vilket utgjorde den 
första för hösten. 
BERGFINK En 1K hona fångades och ringmärktes, vilket utgjorde 
den första för hösten. 
KUSTSNÄPPA 2 årsungar rastade på SO-udden vid 18-tiden. 
MYRSPOV En årsunge rastade på Ostudden vid 18-tiden.  
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 



 
RINGMÄRKNING 
Totalt 33 ex av 16 arter. 
Sparvhök 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka 3, skärpiplärka 8, gulärla 1, 
sädesärla 1, gärdsmyg 1, rödhake 1, rödstjärt 1, stenskvätta 1, 
lövsångare 4, kungsfågel 4, grå flugsnappare 3, svartvit flugsnappare 
1, bofink 1 och bergfink 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 160 ex och detta år 6 529 ex. 
 
KONTROLLER 
Förutom egna kontroller av nyligen ringmärkta årsungar såsom 
rödhake (1), rödstjärt (2), ärtsångare (1), trädgårdssångare (1), 
lövsångare (1) och kungsfågel (5) kunde följande årsunga silltrutars 
blåa plastringar avläsas på nordstranden från Ostudden till Västudden: 
8U, 8K, 4E, 4T, 3J, 8P, 4C, 3M, 7H, 1R, , 3W, 8A, 4X och 3V. 
Dessutom en främmande adult silltrut med gul färgring V2PK på 
nordstranden 19:00. 
Vidare en främmande kontroll av en 1K havstrut med svart plastring 
JT337, som stod på nordstranden 18:45, och som är märkt i Danmark. 
Till sist skall nämnas att vi såg en 2K toppskarv med en orange 
färgring med inskriptionen B5 på Ostudden 18:00, vilken är märkt 
som bounge på Väderöarna. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
3 personer på fågelstationen. Därutöver besöktes ön av Patrik 
Stenberg och Stefans dotter Amanda, som hade med sig 8 personer, 
som hade en konferens över dagen. Vidare 3 privatbåtar med 
sammanlagt 7 personer och en vattenskoter med 2 personer. Totalt 
alltså 22 personer idag. 
 
ÖVRIGT 
Två nätter i rad har ljusfångst på fyrmästarhusets NV-vägg bedrivits. 
Det är betydligt färre nattfjärilar som flyger nu jämfört med 
förhållandena i juli och början av augusti. Dock har under båda dessa 
nätter en brunsprötad skymningsvärmare besökt det under lampan 
upphängda lakanet.  
Under dagen fick vi besök av Magnus Salmi med sonen Teo, som 
kom ut till Nidingen på en vattenskoter. Magnus vana trogen hade 
han med sig ett smarrigt färskt bakverk, som vi alla tillsammans 
inmundigade till eftermiddagsfikat. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 8 ex Ringm 
      Gulärla 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
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      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 
      Kungsfågel 4 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 3 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 2 ex Stationär (De låg utanför nordstranden.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Storlom 1 ex str S (Den sträckte söderut V om ön vid 14-tiden.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Märkt (Vid 18:00-tiden stod en 2K toppskarv med 

en orange färgring med inskriptionen B5 på Ostudden, vilken 
märktes som bounge på Väderöarna.) 

      Sparvhök 2 ex Rast (En 1K hane ringmärktes. Dessutom sträckte 
1 ex mot SO mitt på dagen.) 

      Vattenrall 2 ex Stationär (De grymtade i duett i slånbuskagen 
mellan Fotogenboden och Kruthuset.) 

      Strandskata 1 1K Stationär (Den höll fortfarande till i Kausan 
större delen av dagen.) 

      Större strandpipare 2 ex Rast (De höll till på Playan O om 
Playastenen.) 

      Kustsnäppa 2 1K Rast (De rastade på SO-udden vid 18-tiden.) 
      Kärrsnäppa 5 1K Rast (De höll till på Ostudden vid 18-tiden.) 
      Myrspov 1 1K Rast (Den höll till på Ostudden vid 18-tiden.) 
      Småspov 1 ex Rast (Den höll till på nordstranden strax O om 

Östra rännan.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 2 1K Rast 
      Roskarl 4 1K Rast (De höll till på Ostudden vid 18-tiden.) 
      Silltrut - ex Stationär (15 årsungar avlästes längs nordstranden 

med avseende på deras blåa färgringar. Dessutom hittades en 
adult fågel med en gul färgring V2PK.) 

      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut 75 ex Stationär (Ca 75 ex, övervägande adulta fåglar, 

stod på Klockfotsrevet under kvällen.) 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär (Den sågs eller hördes vid ett par 

tillfällen under dagen.) 
      Trädpiplärka 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Ängspiplärka 3 ex Rast (En 2K+ och 2 1K ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (8 årsungar ringmärktes.) 
      Gulärla 1 ex Rast (Minst 1 ex, en årsunge ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Rast (En årsunge ringmärktes.) 
      Gärdsmyg 1 1K Rast (Den första för hösten, ringmärktes.) 
      Rödhake 2 1K Rast (En ringmärktes och en egen kontroll från i 

förrgår.) 
      Rödstjärt 3 1K Rast (En 1K hona ringmärktes. Dessutom 2 egna 

kontroller, hane + hona, från 3/9.) 
      Stenskvätta 10 ex Rast (Minst 10 ex varav en 1K ringmärktes.) 
      Ärtsångare 1 1K Rast (Egen kontroll från igår.) 
      Trädgårdssångare 1 1K Rast (Egen kontroll från 2/9.) 
      Lövsångare 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 nymärkningar (1 2K+ 
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och 3 1K) och en egen kontroll från igår.) 
      Kungsfågel 9 1K Rast (Minst 9 ex varav 4 nymärkningar och 5 

egna kontroller från den 29/8 och senare.) 
      Grå flugsnappare 3 ex Rast (En 2K+ och 2 1K ringmärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Bofink 1 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Bergfink 1 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
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LÖRDAG 6 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Marianne Ohlander, Johan Frölinghaus, Per Arne 
Lindgren, Kerstin Hirmas, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 6 september 2014 
 
VÄDER 
Växlande molnighet på efternatten och hela förmiddagen, därefter 
uppklarnande och solsken större delen av dagen. God sikt. 
02:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +16,5 C, vattenstånd -5 
cm, 1017,1 hPa 
05:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,4 C, vattenstånd +4 
cm, 1016,4 hPa 
08:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,0C, vattenstånd -3 cm, 
1016,1 hPa 
11:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 8 m/s, +18,7C, vattenstånd -12 
cm, 1015,9 hPa 
14:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +19,8C, vattenstånd -11 cm, 
1015,5 hPa 
17:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 2 m/s, +19,4C, vattenstånd -1 cm, 
1014,4 hPa  
20:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 2 m/s, +18,1C, vattenstånd -6 
cm, 1014,2 hPa 
23:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,9C, vattenstånd -14 
cm, 1014,5 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:26 och ned 19:54. 
 
PERSONAL 
Marianne Ohlander, Kerstin Hirmas och Uno Unger. De två 
förstnämnda avlöstes vid middagstid av Johan Frölinghaus och Per 
Arne Lindgren medan Uno Unger stannar kvar tills vidare. Morgan 
Johansson skötte transporten med stationsbåten.  
 
VERKSAMHET 
27 nät 06:00-13:30. 
29 vadarburar i Kausan och 7 burar på Playan nära Lilla bryggan 
06:00-20:00. Johan körde med trimmer i de 17 av 19 nätgator där nät 
suttit uppe för fångst idag, dock inte vid Grindoxeln. Kvar att trimma 
är nätgatorna vid Kruthuset, Strandoxeln, vresrosen på Västudden och 
vid nya fyren. Insättning av lagat fönster på östra gaveln av vårt hus 
efter reparation i land.  
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA En 2K strök söderut nära Västudden 11:08. 
SPARVHÖK Troligen en hona, sträckte efter ett tag söderut 09:45. 
TORNFALK 1 ex sågs flygande över ön vid 18-tiden.  
STENFALK Den lyfte från Västudden och flög mot SO vid 14:30-
tiden. 
KUSTSNÄPPA 2 årsungar rastade på Hamnudden vid 14-tiden. 
SANDLÖPARE En årsunge rastade en stund på Hamnudden vid 14-



tiden tillsammans med 2 kustsnäppor och två större strandpipare. 
MYRSPOV En årsunge rastade på Ostudden under eftermiddagen. 
ROSKARL 4 juvenila fåglar kvar på Ostudden under eftermiddagen. 
TUMLARE Det var nästan vindstilla under ett par timmar på 
eftermiddagen och därför kunde vi leta upp ett par grupper tumlare N 
och NO om Nidingen. Totalt såg vi minst 9 ex.  
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 11 ex av 5 arter. 
Skärpiplärka 1, gulärla 1, rödstjärt 3, trädgårdssångare 1 och 
lövsångare 5. 
Antalet märkta fåglar denna månad 171 ex och detta år 6 540 ex. 
 
KONTROLLER 
Endast några egna kontroller av nyligen ringmärkta årsungar såsom 
rödhake (1), rödstjärt (2), ärtsångare (1) och kungsfågel (3).  
 
UPPDRAGSARBETE  
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
Totalt 39 personer idag. 5 personer på fågelstationen och Morgan som 
körde vår båt. Därutöver besöktes ön av Patrik Stenberg med familj (5 
personer), vilka övernattade. Ytterligare en familj på 4 personer 
övernattade i Nidingens vänners rum. Vidare 8 privatbåtar med 
sammanlagt 24 personer.  
 
ÖVRIGT 
Idag kom Anders Magnusson med sonen Pelle på besök och det var 
första gången jag träffat Anders sedan han på försommaren kom hem 
från sin tre år långa vistelse i Kina. Han hade dessutom föredömligt 
med sig färskt kaffebröd som både vi och den avgående 
fågelstationspersonalen kunde njuta av.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gulärla 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 4 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 3 ex str S (1 hane + 2 honfärgade sträckte förbi utanför 

Västudden 17:27.) 
      Havssula 1 2K str S (Den strök söderut nära Västudden 11:08.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Märkt 
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      Sparvhök 1 ex Rast (Troligen en hona, sträckte efter ett tag 
söderut 09:45.) 

      Tornfalk 1 ex Rast (Den sågs flygande över ön vid 18-tiden.) 
      Stenfalk 1 ex Rast (Den lyfte från Västudden och flög mot SO vid 

14:30-tiden.) 
      Vattenrall - ex Stationär (Både adult och tiggande ungfågel 

hördes.) 
      Strandskata 1 1K Stationär (En sedan tidigare ringmärkt 

ungfågel, har senaste veckan mestadels hållit till i Kausan.) 
      Större strandpipare 3 1K Rast 
      Kustsnäppa 2 1K Rast (De stod på Hamnudden vid 14-tiden.) 
      Sandlöpare 1 1K Rast (Den stod på Hamnudden vid 14-tiden.) 
      Kärrsnäppa 1 1K Rast (Den höll till på Ostudden.) 
      Myrspov 1 1K Rast (Den höll till på Ostudden under 

eftermiddagen.) 
      Drillsnäppa 4 ex Rast 
      Gluttsnäppa 1 ex Rast (Den rastade en kort stund på Hamnudden 

vid 14-tiden.) 
      Roskarl 4 1K Rast (De födosökte på tångvallarna på SO- resp. 

Ostudden. En var ringmärkt.) 
      Fiskmås 3 ex Förbifl. (2 ad + 1 1K, flygande N om ön.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Kentsk tärna 5 ex Stationär (De sågs flygande ute vid 

Klockfotsrevet under eftermiddagen.) 
      Ängspiplärka 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (En 1K ringmärktes.) 
      Gulärla 1 ex Rast (En 1K ringmärktes.) 
      Sädesärla - ex Rast 
      Rödhake 1 1K Rast (En egen kontroll.) 
      Rödstjärt 3 ex Rast (Minst 5 ex varav 3 ringmärkta och 2 egna 

kontroller.) 
      Stenskvätta 10 ex Rast (Minst 10 ex.) 
      Ärtsångare 1 1K Rast (En egen kontroll.) 
      Trädgårdssångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 1K och 1 2K+ 

ringmärktes.) 
      Kungsfågel 3 1K Rast (Egna kontroller.) 
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SÖNDAG 7 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 7 september 
2014 
 
VÄDER 
Efternatten och morgonen var molnfri med undantag av en del tunna 
slöjmoln. Efterhand mera cirrusmoln och successivt mulnande. 
Helmulet från middagstid och tidvis knappt mätbart regn. På kvällen 
mellan 22:00 och midnatt föll det 7 mm regn. Ganska god sikt på 
morgonen men sämre på eftermiddagen. 
02:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 11 m/s, +16,1 C, vattenstånd -9 
cm, 1014,3 hPa 
05:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 8 m/s, +14,9 C, vattenstånd +5 
cm, 1013,7 hPa 
08:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 8 m/s, +14,1C, vattenstånd +1 cm, 
1013,1 hPa 
11:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,5C, vattenstånd -4 
cm, 1013,7 hPa 
14:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 8 m/s, +17,6C, vattenstånd -3 
cm, 1013,3 hPa 
17:00: Medelvind SSO 3 m/s, byvind 5 m/s, +17,4C, vattenstånd +6 
cm, 1013,0 hPa  
20:00: Medelvind SSO 2 m/s, byvind 3 m/s, +17,2C, vattenstånd +1 
cm, 1012,3 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:28 och ned 19:52. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
27 nät 06:00-12:00. 
29 vadarburar i Kausan och 7 burar på Playan nära Lilla bryggan 
06:00-20:00.  
 
OBSERVATIONER 
STORLOM 1 ex mot S öster om ön mitt på dagen. 
GRÅHAKEDOPPING 1 ex sträckte mot S nära öster om Lilleland 
14:33. 
SJÖORRE 1 hane rastade V om ön 13:30. 
HAVSSULA En ad sträckte mot S öster om ön 07:10. 
SPARVHÖK 1 ex rastade under förmiddagen vid Kruthuset. 
TORNFALK 4 ex sträckande under dagen.  
STENFALK Vid 13-tiden gjorde ett ex en misslyckad jakt över 
nordstranden och fortsatte. Efter en kort rast fortsatte den sedan mot 
SO. 
KUSTSNÄPPA 1 ad + 2 årsungar sträckte söderut V om ön under 
förmiddagen. 



MYRSPOV En årsunge rastade på Ostudden även idag under 
eftermiddagen. 
ROSKARL 4 juvenila fåglar kvar på Ostudden under eftermiddagen. 
En av dem är ringmärkt. 
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA 1 ex flög omkring/rastade i fyrområdet 
under förmiddagen. 
FORSÄRLA 1 ex hördes förbisträckande under förmiddagen. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 15 ex av 4 arter. 
Ängspiplärka 3, skärpiplärka 8, gulärla 1 och kungsfågel 3. 
Antalet märkta fåglar denna månad 186 ex och detta år 6 555 ex. 
 
KONTROLLER 
Några egna kontroller av nyligen ringmärkta årsungar, nämligen 
rödstjärt (1), trädgårdssångare (1) och bergfink (1).  
Avlästa färgringmärkta årsungar av silltrut: 0A, 1K, 2F, 2S, 2Y, 3H, 
3J, 3K, 3W, 4A, 4E, 4K, 5X, 7N, 8A, 8C, 8K, 8N, 8R, 8U. 
Den årsunga havstruten JZ297 från Laesö sågs igen och stod på 
nordstranden mitt på dagen. Till sist kan nämnas att  
 
UPPDRAGSARBETE  
Gräsklippning (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
Totalt 14 personer idag. Fågelstationen bemannad med 3 personer. 
Två familjer på 4 +5 personer övernattade och de hade sina båtar 
bryggan över natten. Anders Magnusson och Olle Hydén på kort 
fikapaus vid 09:30-tiden efter fisketur.  
 
ÖVRIGT 
Ovan nämnda Anders och Olle var ute och pilkade N om Nidingen 
under förmiddagen. De fick en del makrill, fjärsing, torsk och gråsej. 
Efter att vi haft kaffefika tillsammans fick vi ett par fina torskar och 
gråsejar för att steka till middag innan de for vidare på fiske inåt 
Malön. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 8 ex Ringm 
      Gulärla 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 14 ex Stationär (En flock på 14 ex blev uppskrämda från 
Västudden.) 

      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 1 ad hane Rast (1 hane rastade V om ön 13:30.) 
      Storlom 1 ex str S 
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      Gråhakedopping 1 ex str S (Den sträckte mot S nära öster om 
Lilleland 14:33.) 

      Havssula 1 ad str S (Den sträckte O om Nidingen 07:10.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär (En 2K-fågel med orange plastring på 

vänster ben stod under eftermiddagen på Klockfotsrevet.) 
      Gråhäger 1 ex str S (Den passerade på lite höjd 06:56.) 
      Sparvhök 1 ex Rast (Den rastade under förmiddagen vid 

Kruthuset.) 
      Tornfalk 4 ex Str (De sågs sträckande under dagen.) 
      Stenfalk 1 ex Rast (Vid 13-tiden gjorde ett ex en misslyckad jakt 

över nordstranden och fortsatte. Efter en kort rast fortsatte den 
sedan mot SO.) 

      Vattenrall 1 ex Stationär (Minst 1 ex hördes under dagen.) 
      Strandskata 1 1K Stationär 
      Större strandpipare 1 1K Rast (På Playan.) 
      Kustsnäppa 3 ex str S (1 ad + 2 årsungar sträckte söderut V om 

ön under förmiddagen.) 
      Kärrsnäppa 1 1K Rast (Den höll till på SO-udden tillsammans 

med 4 roskarlar.) 
      Enkelbeckasin 2 ex Rast (En rastande och en förbisträckande.) 
      Myrspov 1 1K Rast (Den födosökte i tångvallen mellan SO-udden 

och Ostudden.) 
      Småspov 1 ex Rast (Den höll till på nordstranden O om Östra 

rännan.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast (På SO-udden.) 
      Gluttsnäppa 3 ex Rast (De rastade en stund på ön vid 13-tiden.) 
      Rödbena 1 ex Rast (Hördes ett par gånger under dagen..) 
      Roskarl 4 1K Rast (På SO-udden.) 
      Skrattmås 1 ad Rast (På Klockfotsrevet.) 
      Skrattmås 3 ex str S (De passerade V om ön 06:57.) 
      Fiskmås 2 ex str S 
      Silltrut - ex Stationär (20 olika färgringmärkta årsungar kunde 

avläsas.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär (Den unga havstruten med svart färgring 

JZ297 stod idag på nordstranden. Den är märkt som pullus på 
Knogen, Laesö 2/7 denna sommar.) 

      Kentsk tärna 9 ex Stationär (4 ad + 5 1K-fåglar, rastade under 
kvällen ute på Klockfotsrevet.) 

      Ladusvala 3 ex str S 
      Ängspiplärka 50 ex Rast (Ca 50 ex sträckande/rastande varav 3 

årsungar ringmärktes.) 
      Rödstrupig piplärka 1 ex Rast (Ett ex flög omkring/rastade i 

fyrområdet under förmiddagen.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (8 årsungar ringmärktes.) 
      Gulärla 20 ex Rast (Ca 20 ex sträckande/rastande varav 1 1K 

hane ringmärktes.) 
      Forsärla 1 ex Str (Den hördes förbisträckande under 

förmiddagen.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Rödstjärt 1 1K hane Rast (En egen kontroll från igår.) 
      Stenskvätta 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Trädgårdssångare 1 1K Rast (En egen kontroll från den 2/9.) 
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      Lövsångare 1 ex Rast (Den höll till vid Kabelskylten O om Östra 
rännan.) 

      Kungsfågel 3 1K Rast (3 ex ringmärktes.) 
      Bergfink 1 1K hona Rast (En egen kontroll från i förrgår.) 
      Brunsiska 1 1K Rast (En redan ringmärkt fågel höll till i den 

höga vegetationen innanför Kausan.) 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34013465&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34013466&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34013467&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34013468&mode=obsbok','ObsAndra');


MÅNDAG 8 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 8 september 
2014 
 
VÄDER 
Från gryningen växlande molnighet av huvudsakligen medelhöga 
moln, med tidvis ganska mycket sol. Sikten sämre än närmast 
föregående dagar men man såg i alla fall in till kusten. Det mulnade 
alltmer vid middagstid och från 14:00 regnade det till och från fram 
till 19:00 (1,5 mm), därefter åter växlande molnighet. Mellan 21:00 
och midnatt föll ytterligare 2 mm regn. 
02:00: Medelvind VNV 5 m/s, byvind 10 m/s, +15,7 C, vattenstånd -2 
cm, 1011,9 hPa 
05:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,1 C, vattenstånd +4 cm, 
1012,7 hPa 
08:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 4 m/s, +14,6C, vattenstånd +4 cm, 
1012,7 hPa 
11:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,7C, vattenstånd -5 
cm, 1013,1 hPa 
14:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,9C, vattenstånd -7 
cm, 1012,1 hPa 
17:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +14,6C, vattenstånd -1 
cm, 1011,2 hPa  
20:00: Medelvind SSV 11 m/s, byvind 14 m/s, +15,0C, vattenstånd 
+9 cm, 1009,2 hPa 
23:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 13 m/s, +12,6C, vattenstånd 
+11 cm, 1008,9 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:30 och ned 19:49. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
27 nät 06:00-12:30. 
29 vadarburar i Kausan 06:00-20:00 och 7 burar på Playan nära Lilla 
bryggan 06:00-15:30.  
 
OBSERVATIONER 
STORMFÅGEL 1 ex strök tätt inpå Västudden när den drog söderut 
innanför Klockfotsrevet 10:46. 
HAVSSULA Två ad sträckte mot S väster om ön under förmiddagen. 
STENFALK Den gjorde ett jaktutfall O om Fotogenboden, men 
fortsatte österut längs Playan 10:03. 
MYRSPOV Två årsungar höll till på Ostudden under eftermiddagen. 
En av dem stod och sov på Hamnudden redan under morgonen. 
ROSKARL 2 juvenila ex stod längst ut på Hamnudden under 
morgonen. 



RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA 1 ex rastade på Västudden vid 08:45-
tiden men drog ganska snart österut. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 59 ex av 14 arter. 
Drillsnäppa 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka 3, skärpiplärka 17, 
rödhake 6, rödstjärt 13, stenskvätta 2, trädgårdssångare 1, lövsångare 
5, grå flugsnappare 3, svartvit flugsnappare 2, bofink 1, brunsiska 1 
och sävsparv 3. 
Antalet märkta fåglar denna månad 245 ex och detta år 6 614 ex. 
 
KONTROLLER 
Några kontroller av oss nyligen ringmärkta årsungar, nämligen 
trädgårdssångare (1) och kungsfågel (3). Dessutom hittades en död 
årsunge av ejder i Kausan, som märktes den 6/8.  
 
UPPDRAGSARBETE  
Gräsklippning (1 tim). Johan städade på eldningsplatsen och samlade 
ihop allt metallskrot där (2 tim). 
 
BESÖKARE 
Endast fågelstationens 3 personer befann sig på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT 
En småtrevlig dag med lite fångst i näten igen efter ett par dåliga 
dagar. Trevligt att skärpiplärkan gått till lite grand, vilket visar att 
höststräcket har kommit igång för den arten. 17 fångade och 
ringmärkta skärpiplärkor är hittills årsbästa. Det verkar även vara god 
omsättning på skärpiplärka senaste dagarna, då vi inte haft några egna 
kontroller sedan den 3/9.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Drillsnäppa 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 17 ex Ringm 
      Rödhake 6 ex Ringm 
      Rödstjärt 13 ex Ringm 
      Stenskvätta 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 5 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 3 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 2 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Brunsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 17 ex Stationär (I Kausan under kvällen.) 
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      Ejder - ex Stationär (En egen kontroll av en årsunge som hittades 
död i Kausan.) 

      Stormfågel 1 ex str S (Den strök tätt inpå Västudden när den drog 
söderut innanför Klockfotsrevet 10:46.) 

      Havssula 2 ad str S (De passerade tillsammans under 
förmiddagen.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Stenfalk 2 ex Rast (Den första gjorde ett jaktutfall O om 

Fotogenboden, men fortsatte snart österut längs Playan 10:03. 
Därefter sträckte 1 ex mot S.) 

      Vattenrall 2 ex Stationär (Både ad och juv hördes i buskagen NO 
om fyrområdet.) 

      Strandskata 1 1K Stationär 
      Större strandpipare 2 1K Rast 
      Ljungpipare 1 ex str O (Den flög österut tillsammans med 2 

gluttsnäppor 07:25.) 
      Kustpipare 1 ex Str (Den hördes förbisträckande 09:52.) 
      Kärrsnäppa 1 1K Str (Den hördes förbisträckande.) 
      Myrspov 2 1K Rast (De höll till på Ostudden under 

eftermiddagen. En av dem stod och sov på Hamnudden redan 
under morgonen.) 

      Småspov 1 ex Rast (Den hördes under eftermiddagen.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast (Minst 2 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Gluttsnäppa 2 ex Rast (De flög österut tillsammans med en 

ljungpipare 07:25.) 
      Roskarl 2 1K Rast (De stod och vilade sig längst ut på 

Hamnudden under morgonen. Under eftermiddagen sågs 1 ex på 
Ostudden.) 

      Fiskmås 2 ad Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Kentsk tärna 2 ex Stationär 
      Ängspiplärka 50 ex Rast (Minst 50 ex varav 3 årsungar 

ringmärktes..) 
      Rödstrupig piplärka 1 ex Rast (Den rastade på Västudden vid 

08:45-tiden men drog ganska snart österut.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (17 årsungar ringmärktes.) 
      Gulärla 20 ex Rast (Minst 20 ex rastande/sträckande.) 
      Sädesärla - ex Stationär 
      Järnsparv 1 ex Str (Den hördes förbisträckande i gryningen.) 
      Rödhake 6 1K Rast (6 årsungar ringmärktes.) 
      Rödstjärt 13 1K Rast (9 hanar och 4 honor ringmärktes.) 
      Stenskvätta 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 2 årsungar 

ringmärktes.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (En tidigare ringmärkt fågel sågs.) 
      Trädgårdssångare 2 ex Rast (En 2K+ ringmärktes och 1 årsunge 

kontrollerades efter märkning 2/9.) 
      Lövsångare 5 1K Rast (5 årsungar ringmärktes.) 
      Kungsfågel 3 1K Rast (Egna kontroller av exemplar märkta 

senaste dagarna.) 
      Grå flugsnappare 3 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Svartvit flugsnappare 2 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Bofink 1 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
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      Bergfink 1 ex Rast (Den hördes under morgonen.) 
      Brunsiska 1 1K Rast (Den ringmärktes, delvis ännu i juvenil 

dräkt.) 
      Sävsparv 3 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
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TISDAG 9 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 9 september 2014 
 
VÄDER 
Huvudsakligen mulet från midnatt men inga mätbara mängder regn. 
Ganska god sikt. Under förmiddagen en del mindre regnskurar. Under 
eftermiddagen växlande molnighet med en del sol.  
02:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 12 m/s, +13,6 C, vattenstånd 
+5 cm, 1008,6 hPa 
05:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,6 C, vattenstånd 
+14 cm, 1008,0 hPa 
08:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +14,0C, vattenstånd +19 
cm, 1008,2 hPa 
11:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 8 m/s, +15,3C, vattenstånd +6 
cm, 1009,0 hPa 
14:00: Medelvind VNV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,1C, vattenstånd +4 
cm, 1009,8 hPa 
17:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +15,5C, vattenstånd +13 
cm, 1009,9 hPa  
20:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,1C, vattenstånd +18 
cm, 1010,7 hPa 
23:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 10 m/s, +15,1C, vattenstånd +8 
cm, 1012,0 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:32 och ned 19:46. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
11 nät 10:00-11:30 och 12 nät 11:30-14:45. 
I Kausan 29 burar 06:00-12:00 och 36 burar 12:00-20:00.  
 
OBSERVATIONER 
KUSTSNÄPPA 1 årsunge stod en stund på Hamnudden under 
eftermiddagen. 
MYRSPOV Två årsungar höll till på Ostudden även idag. 
ROSKARL De 4 exemplaren från tidigare i veckan är fortfarande 
kvar. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 60 ex av 7 arter. 
Trädpiplärka 1, ängspiplärka 26, skärpiplärka 26, sädesärla 1, 
järnsparv 2, rödhake 2 och lövsångare 2.  
Antalet märkta fåglar denna månad 305 ex och detta år 6 674 ex. 



 
KONTROLLER 
Några kontroller av oss nyligen ringmärkta årsungar, nämligen 
skärpiplärka (3), rödstjärthanar (2), bergfinkhona (1) och brunsiska 
(1). Dessutom en egen kontroll av en adult skärpiplärka som märktes 
på Nidingen som pullus 23/6 2013. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Gräsklippning (1,5 tim).  
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 3 personer kom Stefan och 2 båtförare på 
inhyrd rib-båt från Vågbrytarna på kort besök med 19 gäster.  
Alltså totalt 24 personer på Nidingen idag. 
 
ÖVRIGT 
Det började dåligt med blåst och regn så några nät kom inte upp 
förrän 10:00. Vi nätfångade i alla fall höstens första järnsparvar. 
Burfångsten av piplärkor i Kausan gick dock betydligt bättre och där 
blev det årsbästa för både skärpiplärka och ängspiplärka. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 26 ex Ringm 
      Skärpiplärka 26 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 15 ex Stationär (Minst 15 ex.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 1 honfärgad Stationär (Den låg vid SO-udden, första 

obsevationen hittills i september.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Vattenrall 1 ex Stationär (Minst 1 ex hördes.) 
      Strandskata 3 ex Stationär (Den ungfågeln som setts några dagar 

var kvar. Senare sågs 3 ex rastande på Hamnudden. Ovisst om 3 
eller 4 ex totalt.) 

      Större strandpipare 4 1K Rast 
      Kustsnäppa 1 1K Rast (Den rastade en kort stund på Hamnudden 

under eftermiddagen.) 
      Kärrsnäppa 2 1K Rast (På Playan.) 
      Myrspov 2 1K Rast (På Ostudden.) 
      Småspov 1 ex Rast (Den höll till längs nordstranden.) 
      Drillsnäppa 3 ex Rast (Minst 3 ex.) 
      Roskarl 4 1K Rast (De stod bl.a. på Rävehalla intill Hamnudden. 

En av dem är ringmärkt.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
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      Havstrut - ex Stationär 
      Kentsk tärna 1 ex Stationär (Den hördes på Ostudden.) 
      Trädpiplärka 2 ex Rast (Minst 2 ex varav 1 årsunge 

ringmärktes.) 
      Ängspiplärka 100 ex Rast (Minst 100 ex varav 26 ringmärktes.) 
      Skärpiplärka 100 ex Stationär (Minst 100 ex varav 26 

ringmärktes. Dessutom kontroll av en 2K+ hane och 3 årsungar..) 
      Gulärla 3 ex Rast 
      Sädesärla - ex Stationär (Minst 20 ex varav 1 årsunge 

ringmärktes.) 
      Järnsparv 2 1K Rast 
      Rödhake 2 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Rödstjärt 5 ex Rast (Ca 5 ex varav egna kontroller av två nyligen 

märkta 1K hanar.) 
      Stenskvätta 10 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Kungsfågel 1 ex Rast (Minst 1 ex.) 
      Bofink 1 hona Rast 
      Bergfink 1 ex Rast (En egen kontroll av en som märktes 5/9.) 
      Brunsiska 1 1K Rast (En egen kontroll av en som märktes igår.) 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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ONSDAG 10 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 10 september 
2014 
 
VÄDER 
Natten till idag med uppklarnande himmel och i gryningen bara några 
avlägsna molnbankar i SV och SO, vidare ganska god sikt. Vid 
07:30-tiden rullade det in dimmoln österifrån och omgav Nidingen 
delvis. Först vid 10:00-tiden lättade dimman igen och resten av dagen 
blev riktigt solig.  
02:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,4 C, vattenstånd +1 
cm, 1012,9 hPa 
05:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,1 C, vattenstånd +7 
cm, 1013,6 hPa 
08:00: Medelvind NNO 5 m/s, byvind 8 m/s, +11,8C, vattenstånd +11 
cm, 1015,0 hPa 
11:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,8C, vattenstånd +1 cm, 
1016,3 hPa 
14:00: Medelvind N 7 m/s, byvind 10 m/s, +18,0C, vattenstånd -6 cm, 
1016,8 hPa 
17:00: Medelvind NNO 8 m/s, byvind 12 m/s, +18,7C, vattenstånd 0 
cm, 1017,1 hPa  
20:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 12 m/s, +17,1C, vattenstånd +5 
cm, 1019,0 hPa 
23:00: Medelvind NNO 7 m/s, byvind 9 m/s, +15,6C, vattenstånd -9 
cm, 1020,4 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:34 och ned 19:43. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
27 nät 06:00-12:15. 
36 burar i Kausan 06:00-20:00.  
 
OBSERVATIONER 
STORLOM 2 ex sträckte mot S rakt över ön. 
BRUN KÄRRHÖK 1 årsunge sträckte österut S om ön 17:15. 
STENFALK 2 ex sträckte söderut över ön. Dessutom ringmärktes en 
årsung hona (se nedan). 
MYRSPOV Två årsungar höll till på Ostudden även idag, stod ofta 
och sov. 
SMÅSPOV Fortfarande är 1 ex kvar på ön. 
ROSKARL En ungfågel kvar på Ostudden. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 



 
RINGMÄRKNING 
Totalt 113 ex av 14 arter. 
Stenfalk 1, trädpiplärka 2, ängspiplärka 11, skärpiplärka 23, sädesärla 
4, gärdsmyg 4, järnsparv 19, rödhake 14, rödstjärt 3, taltrast 1, 
kungsfågel 21, bofink 6, grönsiska 1 och sävsparv 3.  
Antalet märkta fåglar denna månad 418 ex och detta år 6 787 ex. 
 
KONTROLLER 
Några kontroller av oss nyligen ringmärkta årsungar, nämligen ejder 
(1), ängspiplärka (1), skärpiplärka (3), järnsparv (1), rödstjärt (2) och 
ärtsångare (1).  
 
UPPDRAGSARBETE  
Gräsklippning (2,5 tim).  
 
BESÖKARE 
Idag endast fågelstationens 3 personer. 
 
ÖVRIGT 
Det blev höstens hittills bästa ringmärkningsdag och första gången 
tresiffrigt sedan 4 juni, då en del sent anländande sångare främst 
trädgårdssångare och lövsångare slog till. Den var tydligen den något 
kalla och nordliga vinden som satte fart på nattflyttarna och när de 
sedan delvis mötte dimma ute över havet så blev det ett litet nedfall 
av bl.a. rödhakar och kungsfåglar. 
Dagens mest remarkabla händelse fick undertecknad uppleva när jag 
vid 18-tiden satt och ringmärkte en av dagens sista skärpiplärkor med 
öppen dörr till ringmärkarlabbet. Rätt som det var blev det full 
kalabalik när en ängspiplärka flög in i labbet med en stenfalk 
jagandes i hasorna. Piplärkan lyckades flyga upp och sätta sig på 
hyllan längst in, medan falken nästan gjorde en volt i luften en meter 
från mig och vidare mot det lilla fönstret intill dörren. Jag stoppade 
kvickt in piplärkan, som jag hade i handen, i en av fågelboxarna och 
lyckades greppa falken över ryggen. Den märktes i vederbörlig 
ordning och visade sig vara en årsung hona. Det var vidare årets 
första märkta på Nidingen. Den jagade piplärkan fångades in i den 
upphängda nätvåden i taket och visade sig ha blivit märkt av mig vid 
11-tiden. Den hade dock klarat sig utan skador från det vådliga 
äventyret och kunde flyga iväg till synes lyckligt kvittrande.  
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Stenfalk 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 11 ex Ringm 
      Skärpiplärka 23 ex Ringm 
      Sädesärla 4 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Järnsparv 19 ex Ringm 
      Rödhake 14 ex Ringm 
      Rödstjärt 3 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
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      Kungsfågel 21 ex Ringm 
      Bofink 6 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 1 ex str V (Den passerade över ön 08:51.) 
      Kanadagås 62 ex str SV (10 + 29 + 23.) 
      Gräsand 16 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär (En egen kontroll av en årsunge från 12/7.) 
      Storlom 2 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex str O (Den passerade österut S om ön 07:06.) 
      Brun kärrhök 1 1K str O (Den passerade österut S om ön 17:15.) 
      Sparvhök 1 ex str S 
      Sparvhök 1 1K hona Rast 
      Tornfalk 1 ex Str (Den flög mot SV över Västudden 06:54 men 

vände och drog österut.) 
      Stenfalk 1 1K hona Rast (Den fångades och ringmärktes efter att 

ha jagat en ängspiplärka in i ringmärkarlabbet. Första märkta i 
år.) 

      Stenfalk 2 ex str S (En passerade rakt över fyrområdet och en 
över Ostudden.) 

      Vattenrall 2 ex Stationär (Minst 2 ex hördes.) 
      Strandskata 2 1K Rast 
      Större strandpipare 3 1K Rast (De höll till på sandstranden på 

Playan.) 
      Större strandpipare 8 ex Förbifl. 
      Ljungpipare 1 1K Rast (En flög runt ett tag och rastade även vid 

09-tiden.) 
      Kärrsnäppa 6 1K Rast (På Ostudden under kvällen. Dessförinnan 

3 ex på Playan.) 
      Myrspov 2 1K Rast (De höll till på SO-udden under dagen.) 
      Småspov 1 ex Rast (Den höll till på nordstranden och Västudden.) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Roskarl 1 1K Rast (Den höll till på Ostudden.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Ladusvala 120 ex str O (Ca 120 ex.) 
      Trädpiplärka 20 ex Rast (Ca 20 ex sträckande/rastande varav 2 

ringmärktes.) 
      Ängspiplärka - ex Rast (11 ex ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (23 ex ringmärktes.) 
      Gulärla 10 ex Str (Ca 10 ex.) 
      Sädesärla - ex (Bl.a. ca 50 sträckande. 4 årsungar ringmärktes.) 
      Gärdsmyg 4 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Järnsparv 25 ex Rast (Minst 25 ex varav 19 ringmärktes.) 
      Rödhake 15 ex Rast (Minst 15 ex varav 14 ringmärktes.) 
      Rödstjärt 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 2 ringmärktes och 3 egna 

kontroller .) 
      Stenskvätta 5 ex Rast (Ca 5 ex.) 
      Taltrast 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 1 1K Rast (Egen kontroll från 4/9.) 
      Lövsångare 1 ex Rast 
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      Kungsfågel 21 ex Rast (5 hanar + 16 honor ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär (De gjorde ett besök på ön mitt på 

dagen.) 
      Bofink 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 6 ringmärktes.) 
      Bergfink 5 ex Str (Ca 5 ex hördes översträckande under 

morgonen.) 
      Grönsiska 1 1K Rast (En 1K ringmärktes, första märkta i år.) 
      Brunsiska 1 1K Rast (En tidigare ringmärkt flög omkring i 

fyrområdet.) 
      Sävsparv 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 3 honor (1 2K+ och 2 1K) 

ringmärktes.) 
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TORSDAG 11 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 11 september 
2014 
 
VÄDER 
En molnfri natt och dito morgon med sikt in till fastlandet men 
ganska disigt. Solsken hela dagen men tidvis en del stackmoln. 
02:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,6 C, vattenstånd -
16 cm, 1021,1 hPa 
05:00: Medelvind NNO 4 m/s, byvind 6 m/s, +13,7 C, vattenstånd -10 
cm, 1021,6 hPa 
08:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,8C, vattenstånd -4 
cm, 1022,4 hPa 
11:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 6 m/s, +16,1C, vattenstånd -9 
cm, 1023,3 hPa 
14:00: Medelvind NO 1 m/s, byvind 3 m/s, +18,9C, vattenstånd -16 
cm, 1023,4 hPa 
17:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +17,5C, vattenstånd -8 
cm, 1023,1 hPa  
20:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,9C, vattenstånd -5 
cm, 1023,4 hPa 
23:00: Medelvind NNV 3 m/s, byvind 6 m/s, +16,7C, vattenstånd -12 
cm, 1024,4 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:36 och ned 19:41. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
22 nät 06:00-09:30 och 24 nät 09:30-13:15. 
36 burar i Kausan 06:00-20:00. 
Ringmärkningsområdet rensades från slån som breder ut sig och 
nätgator trimmades.  
 
OBSERVATIONER 
BLÄSAND 8 ex sträckande mot S 11:00. 
STORLOM 1 ex sträckte mot S. 
STENFALK 1 ex sågs vid ett par tillfällen jagande över ön. 
KUSTSNÄPPA En årsunge stod tillsammans med 2 myrspovar på 
SO-udden under kvällen. 
SANDLÖPARE En årsunge tillsammans med några kärrsnäppor 
rastade en kort stund i Kausan. 
MYRSPOV Två årsungar höll till på Ostudden även idag. 
SMÅSPOV Fortfarande är 1 ex kvar på ön. 
ROSKARL En ungfågel kvar på SO-udden. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 



*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 50 ex av 16 arter. 
Kärrsnäppa 1, ängspiplärka 3, skärpiplärka 3, gärdsmyg 3, järnsparv 
7, rödhake 6, rödstjärt 5, rörsångare 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 
1, kungsfågel 10, grå flugsnappare 1, trädkrypare 2, bofink2, bergfink 
2 och sävsparv 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 468 ex och detta år 6 837 ex. 
 
KONTROLLER 
Några kontroller av oss nyligen ringmärkta fåglar, nämligen järnsparv 
(3), rödhake (1) taltrast (1), kungsfågel (1) och grönsiska (1). 
Dessutom en 1K silltrut med blå färgring 3P på Ostudden. Till sist 
skall nämnas att vi även kontrollerade en norskmärkt 1K järnsparv. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 3 personer kom Stefan och Annika ut till 
Nidingen med 9 konferensdeltagare, som stannar tills i morgon. 
Vidare två båtar med sammanlagt 7 personer. Totalt alltså 21 
personer på ön idag.  
 
ÖVRIGT 
Potatis-Gunnar var på besök och tog upp lite potatis i trädgårdsfållan. 
Hans vana trogen hade han naturligtvis med sig dagens Metro. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Kärrsnäppa 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Järnsparv 7 ex Ringm 
      Rödhake 6 ex Ringm 
      Rödstjärt 5 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 10 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Trädkrypare 2 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 1 ex Stationär (Den stod och kacklade S om Prästens 
grav under någon timma på morgonen.) 

      Bläsand 8 ex str S (De passerade över Ostudden 11:00 
tillsammans med en skarvflock.) 
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      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storlom 1 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 2 ex str O (De passerade österut över ön 07:34.) 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Stenfalk 1 ex Rast (Den sågs vid ett par tillfällen jagande över 

ön.) 
      Vattenrall 2 ex Stationär (De hördes både från 5:ans och 6:ans 

slånbuskage samtidigt.) 
      Större strandpipare 5 1K Rast (På Playans sandstrand under 

kvällen.) 
      Kustsnäppa 1 1K Rast (På SO-udden tillsammans med 2 

myrspovar under kvällen.) 
      Sandlöpare 1 1K Rast (Rastade kort i Kausan tillsammans med 

kärrsnäppor.) 
      Kärrsnäppa 9 1K Rast (Minst 9 ex varav en ringmärktes.) 
      Myrspov 2 1K Rast (På SO-udden tillsammans med en 

kustsnäppa under kvällen.) 
      Småspov 1 ex Rast (På nordstranden.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (På SO-udden under kvällen.) 
      Roskarl 1 1K Rast (På SO-udden under kvällen.) 
      Silltrut - ex Stationär (En årsunge med blå färgring 3P.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Ladusvala 70 ex str O 
      Trädpiplärka 20 ex Str 
      Ängspiplärka 300 ex Str (Ca 300 sträckande/rastande varav 3 

årsungar ringmärktes.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (3 ex ringmärktes.) 
      Gulärla 15 ex Str (Ca 15 sträckande/rastande.) 
      Sädesärla 50 ex Str (Ca 50 sträckande/rastande.) 
      Gärdsmyg 3 1K Rast (3 årsungar ringmärktes.) 
      Järnsparv 20 ex Rast (Ca 20 ex sträckande/rastande varav 7 

ringmärktes. Dessutom en kontroll av en norskmärkt årsunge.) 
      Rödhake 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 6 ringmärktes.) 
      Rödstjärt 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Stenskvätta 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
      Taltrast 1 1K Rast (Fågeln från igår kontrollerades under 

morgonen.) 
      Rörsångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Ärtsångare 1 1K Rast 
      Trädgårdssångare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 5 ex Rast (Ca 5 ex varav 2 ringmärktes.) 
      Kungsfågel 15 ex Rast (Ca 15 ex varav 10 ringmärktes och en 

egen kontroll från igår.) 
      Grå flugsnappare 1 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Trädkrypare 2 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 2 ex Förbifl. 
      Pilfink 2 ex Rast (De rastade en kort stund i en fläderbuske N om 

fågelstationen.) 
      Bofink 100 ex Str (Ca 100 sträckande/rastande varav 2 

ringmärktes.) 
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      Bergfink 10 ex Str (Ca 10 sträckande/rastande varav 2 
ringmärktes.) 

      Grönsiska 20 ex Str (Ca 20 ex.) 
      Sävsparv 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
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FREDAG 12 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren, Uno 
Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 12 september 
2014 
 
VÄDER 
Åter en molnfri natt och dito morgon med sikt in till fastlandet men 
ganska disigt. Under tiden 07:00-09:30 sveptes Nidingen in i lätta 
dimmoln och sikten in till land blev obefintlig. Därefter gassande 
solsken men tidvis svepte dimmoln över havet och man såg knappt in 
till närmaste fastland. Senare under eftermiddagen något bättre sikt 
och en del höga moln. 
02:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 2 m/s, +15,0 C, vattenstånd -15 
cm, 1024,6 hPa 
05:00: Medelvind N 1 m/s, byvind 2 m/s, +14,6 C, vattenstånd -13 
cm, 1024,3 hPa 
08:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,0C, vattenstånd -10 
cm, 1025,1 hPa 
11:00: Medelvind SV 1 m/s, byvind 2 m/s, +16,3C, vattenstånd -8 
cm, 1025,5 hPa 
14:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,7C, vattenstånd -10 
cm, 1025,5 hPa 
17:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +17,3C, vattenstånd -8 
cm, 1025,0 hPa  
20:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +17,2C, vattenstånd -5 
cm, 1025,1 hPa 
23:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +17,0C, vattenstånd -1 
cm, 1025,9 hPa 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:38 och ned 19:38. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
27 nät 06:00-13:00.  
36 burar i Kausan 06:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
STORLOM 1 ad sträckte mot S. 
HAVSSULA 1 ex sträckte mot S långt ut i motljus 16:05. 
BLÅ KÄRRHÖK 1 honfärgad fågel, troligen årsunge, sträckte mot 
SV 10:41. 
SPARVHÖK 1 ex rastande.  
STENFALK 1 jagade över ön. 
BRUSHANE 2 årsunga honor var i sällskap med 5 rödbenor 06:45 
och stod bl.a. på Hamnudden. 
MYRSPOV Två årsungar höll till på SO-udden även idag. 
ROSKARL En ungfågel kvar på SO-udden. 



RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA De hördes översträckande en i taget. 
FORSÄRLA Minst 1 ex sågs översträckande. 
TUMLARE Ca 20 ex fördelade på flera familjegrupper sågs både S 
och N om Nidingen. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 104 ex av 14 arter. 
Ängspiplärka 47, skärpiplärka 10, gärdsmyg 3, järnsparv 7, rödhake 
8, rödstjärt 4, gransångare 2, lövsångare 4, kungsfågel 8, grå 
flugsnappare 2, blåmes 2, trädkrypare 2, bofink 4 och sävsparv 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 572 ex och detta år 6 941 ex. 
 
KONTROLLER 
Några kontroller av oss nyligen ringmärkta årsungar, nämligen 
trädpiplärka (1), järnsparv (1), trädgårdssångare (1) och kungsfågel 
(1).  
 
UPPDRAGSARBETE  
Idag rensades de tretåiga måsarnas gamla bobalar bort från 
fönsternischerna på de gamla fyrarna, vilket fågelstationens personal 
gör rutinmässigt efter häckningssäsongen varje år (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
Förutom fågelstationens 3 personer åkte Stefan och Annika iland vid 
middagstid med sina 9 konferensgäster. Vidare besöktes ön av 2 
personer från SLU under förmiddagen. Totalt alltså 16 personer idag. 
 
ÖVRIGT 
För en dryg vecka sedan var 2 personer från SLU och samlade in 
blåmusslor för ett miljöbevakningsprogram som Naturhistoriska 
riksmuseet håller i. De lyckades då bara få tag i 100 musslor av de 
200 som behövdes. Det var därför som de kom tillbaka idag för att 
fullgöra sitt uppdrag. 
 
VID DATORN  
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 47 ex Ringm 
      Skärpiplärka 10 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Järnsparv 7 ex Ringm 
      Rödhake 8 ex Ringm 
      Rödstjärt 4 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 
      Kungsfågel 8 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 2 ex Ringm 
      Blåmes 2 ex Ringm 
      Trädkrypare 2 ex Ringm 
      Bofink 4 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Knölsvan 1 ad Str NO (Den passerade utanför nordstranden 
16:02.) 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 1 ad hane Stationär 
      Storlom 1 ad str S 
      Havssula 1 ex str S (Den passerade långt ut i motljuset 16:05) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Blå kärrhök 1 honfärgad str O (Troligen ungfågel, sträckte rakt 

över Kausan mot SV 10:41.) 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Tornfalk 1 honfärgad str O (Den passerade på lite höjd 11:47.) 
      Stenfalk 1 1K Rast 
      Vattenrall 5 ex Stationär (Troligen ca 5 ex med årets ungar som 

ännu hörs födotiggande emellanåt.) 
      Större strandpipare 5 1K Rast (De höll mestadels till på 

sandstranden S om Kruthuset.) 
      Ljungpipare 1 ex Rast (Den hördes några gånger under 

morgonen.) 
      Kärrsnäppa 6 1K Rast 
      Brushane 2 1K hona Rast (De var i sällskap med 5 rödbenor 

06:15-06:45 och stod bl.a. på Hamnudden.) 
      Myrspov 2 1K Rast (De 2 årsungarna höll till på SO-udden även 

idag.) 
      Drillsnäppa 1 ex Rast (Minst 2 ex på Ostudden.) 
      Rödbena 5 1K Rast (De rastade på Hamnudden 06:45.) 
      Roskarl 1 1K Rast (Den var kvar på Ostudden liksom tidigare 

dagar.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tamduva 1 ex Förbifl. (Den flög österut över ön mitt på dagen.) 
      Ringduva 1 ex Rast (Den stöttes i fyrområdet i gryningen.) 
      Sånglärka 3 ex str SV (2 + 1, sträckte över ön vid 10:30-tiden.) 
      Ladusvala 10 ex str SV (Ca 10 ex.) 
      Trädpiplärka 30 ex Str (En egen kontroll från i förrgår.) 
      Ängspiplärka 700 ex Str (Ca 700 sträckande/rastande varav 47 

ringmärktes.) 
      Rödstrupig piplärka 2 ex Str (De hördes översträckande.) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (10 ex ringmärktes.) 
      Gulärla 40 ex Str (Ca 40 ex sträckande/rastande.) 
      Forsärla 1 ex Str (Minst 1 ex översträckande.) 
      Sädesärla 50 ex Str (Ca 50 ex sträckande/rastande. Dessutom ses 

en och annan kvarstannande häckare.) 
      Gärdsmyg 3 1K Rast (Minst 5 ex varav 3 årsungar ringmärktes.) 
      Järnsparv 20 ex Rast (Ca 20 ex sträckande/rastande varav 7 

ringmärktes.) 
      Rödhake 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 8 ringmärktes.) 
      Rödstjärt 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 årsungar ringmärktes.) 
      Stenskvätta 10 ex Rast (Minst 10 ex.) 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Ärtsångare 1 1K Rast 
      Trädgårdssångare 1 1K Rast (En egen kontroll av en årsunge 
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märkt igår.) 
      Gransångare 2 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Lövsångare 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 8 nymärkningar och en 

egen kontroll från igår.) 
      Grå flugsnappare 2 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Blåmes 2 ex Rast (3 ex varav 2 årsunga honor ringmärktes.) 
      Trädkrypare 2 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Bofink 150 ex Str (Ca 150 sträckande/rastande varav 4 

ringmärktes.) 
      Bergfink 10 ex Str (Ca 10 sträckande/rastande.) 
      Grönsiska 10 ex Str (Ca 10 sträckande/rastande.) 
      Sävsparv 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
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LÖRDAG 13 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Magnus Levin, Johan Frölinghaus, 
Per Arne Lindgren, Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 13 september 
2014 
 
VÄDER 
Natten till idag huvudsakligen mulen och i gryningen växlande 
molniget med en del medelhöga moln. Successivt uppklarnande under 
förmiddagen men ganska disigt. Et tag mitt på dagen åter mulet för att 
klarna upp igen under eftermiddagen och då ganska god sikt. 
02:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,2 C, vattenstånd -5 
cm, 1026,5 hPa 
05:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,1 C, vattenstånd -13 
cm, 1026,6 hPa 
08:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,0C, vattenstånd -13 
cm, 1027,1 hPa 
11:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,2C, vattenstånd -7 
cm, 1028,2 hPa 
14:00: Medelvind NNO 6 m/s, byvind 8 m/s, +19,4C, vattenstånd -12 
cm, 1028,0 hPa 
17:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 8 m/s, +18,5C, vattenstånd -19 
cm, 1027,6 hPa  
20:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 9 m/s, +16,6C, vattenstånd -14 
cm, 1028,6 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:40 och ned 19:35. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Per Arne Lindgren och Uno Unger. Strax efter 
12:00 anlände ny personal bestående av Magnus Levin, Stina 
Andreasson, Patrik Ryden-Järås samt Tommy Järås. Dessutom 
stannar Johan Frölinghaus ytterligare en vecka. 
 
VERKSAMHET 
27 nät 06:00-13:00.  
36 burar i Kausan 06:00-20:00. Dessutom 2 burar i nätgatan 13D för 
försök till vattenrallsfångst 06:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
STORLOM 2 ex sträckte mot S. 
BLÅ KÄRRHÖK 2 honfärgad fågel, varav minst en årsunge, sträckte 
mot SV. 
SPARVHÖK 2 ex sträckande mot SO samtidigt minst en hona 
rastande på ön  
STENFALK 10 sträckande mot S. 
MYRSPOV Två årsungar höll till på SO-udden även idag. 
FORSÄRLA Minst 3 ex sträckande. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 



rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 52 ex av 13 arter. 
Ängspiplärka 14, skärpiplärka 5, gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 1, 
rödstjärt 5, stenskvätta 1, lövsångare 2, kungsfågel 10, blåmes 1, 
trädkrypare 3, bofink 2 och sävsparv 3.  
Antalet märkta fåglar denna månad 624 ex och detta år 6 993 ex. 
 
KONTROLLER 
Några kontroller av oss nyligen ringmärkta årsungar, järnsparv 
(1),rödstjärt (1), skärpiplärka (1), rödhake (2), blåmes (1) och 
kungsfågel (2). Två udda egna kontroller var stenfalken som flög in i 
labbet för tre dagar sedan och togs med händerna där. Idag fastnade 
den i ett nät. En trädgårdssångare som märktes den 25 augusti har inte 
kontrollerats under tiden sedan dess, förrän idag. 
Den danska havstruten JZ297 sågs idag igen samt sju egna silltrutar 
med blåa plastringar från i somras. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Dasstömning 0,5 tim 
 
BESÖKARE 
Fyra båtar med sammanlagt 18 personer, varav 4 stannar i Nidingens 
Vänners rum. Med avgående och tillträdande personal samt vår 
skeppare Lars Hellberg så blir det totalt 26 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Härligt att vara här igen. Varmt och lite sommarkänsla. Gräsmattor 
och annan växlighet har blivit gröna igen efter sommarens 
brunbrända ytor. 
 
VID DATORN  
Uno Unger och Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 14 ex Ringm 
      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 5 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Lövsångare 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 10 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Trädkrypare 3 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 30 ex str SV (En flock passerade 09:57.) 
      Kricka 1 ex Förbifl. (Den flög österut längs nordstranden i 
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sällskap med två småskrakar.) 
      Gräsand 18 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 ex Förbifl. (De flög österut längs nordstranden i 

sällskap med en kricka.) 
      Storlom 2 ex str S (Bl.a. 1 ex O om ön 07:02.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär (Två årsungar med vardera en orange 

färgring på vänster ben.) 
      Gråhäger 6 ex str SV 
      Blå kärrhök 2 honfärgad str S (En årsunge passerade 08:43.) 
      Sparvhök 3 ex Förbifl. 
      Tornfalk 2 ex Rast 
      Stenfalk 10 ex str S (En egen kontroll av en 1K hona märkt den 

10/9.) 
      Vattenrall - ex Stationär (Minst 2 ex hördes.) 
      Större strandpipare 4 ex Rast 
      Kustsnäppa 8 ex Förbifl. 
      Kärrsnäppa 3 1K Rast 
      Myrspov 2 1K Rast 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Fiskmås 1 ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tobisgrissla 1 1K Stationär (Den höll till utanför Västra rännan 

vid 07-tiden.) 
      Ladusvala 3 ex str SV 
      Trädpiplärka 30 ex Str 
      Ängspiplärka 3000 ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 20 ex Str 
      Forsärla 3 ex Str 
      Sädesärla 50 ex Str 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (4 ringmärktes) 
      Järnsparv 5 ex Rast (1 ringmärktes) 
      Rödhake 5 ex Rast (1 ringmärktes) 
      Rödstjärt 10 ex Rast (5 ringmärktes) 
      Stenskvätta 15 ex Rast (11 p.e.g., 1 ringmärktes) 
      Ärtsångare 1 1K Rast 
      Trädgårdssångare 1 1K Rast (En egen kontroll av en fågel som 

ringmärktes redan 25/8 och ej kontrollerad förrän idag.) 
      Lövsångare 2 ex Rast (ringmärktes) 
      Kungsfågel 15 ex Rast (10 ringmärktes) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast 
      Blåmes 30 ex Str 
      Blåmes 3 ex Rast (1 ringmärktes) 
      Trädkrypare 3 1K Rast (Ringmärktes.) 
      Gråkråka 1 ex Stationär 
      Bofink 50 ex Str 
      Grönsiska 60 ex Str 
      Hämpling 2 ex Förbifl. 
      Sävsparv 3 1K Rast (Ringmärktes.) 
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SÖNDAG 14 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Magnus Levin, Johan Frölinghaus 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 14 september 
2014 
 
VÄDER 
Tråkig vind stor del av dagen. Mörka moln i söder som aldrig kom 
fram till ön. Sol under dagen och e.m. 
02:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,4 C, vattenstånd -5 
cm, 1028,6 hPa 
05:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 13 m/s, +13,7 C, vattenstånd -13 
cm, 1028,2 hPa 
08:00: Medelvind NO 10 m/s, byvind 14 m/s, +13,3C, vattenstånd -13 
cm, 1028,0 hPa 
11:00: Medelvind ONO 9 m/s, byvind 13 m/s, +17,2C, vattenstånd -
14 cm, 1027,9 hPa 
14:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 10 m/s, +19,6C, vattenstånd -
14 cm, 1027,6 hPa 
17:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 8 m/s, +19,6C, vattenstånd -19 
cm, 1026,9 hPa  
20:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 7 m/s, +17,9C, vattenstånd -17 
cm, 1027,5 hPa 
23:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,5C, vattenstånd -5 
cm, 1027,8 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:42 och ned 19:32. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Magnus Levin, Stina Andreasson, Patrik Ryden-
Järås samt Tommy Järås.  
 
VERKSAMHET 
27 nät 06:00-13:00.  
36 burar i Kausan 06:00-20:00. Dessutom 2 burar i nätgata 13D för 
försök till vattenrallfångst 06:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV ca 10 ex 
SPARVHÖK 1 ex  
STENFALK 10 sträckande mot S. 
TORNFALK 2 jagande på ön 
STENFALK minst 3 ex jagande på ön 
BRUSHANE 3 ex 
ENKELBECKASIN 1 förbiflygande 
MYRSPOV Två årsungar höll till på SO-udden även idag. 
FORSÄRLA Minst 3 ex sträckande. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 



 
RINGMÄRKNING 
Totalt 64 ex av 14 arter. 
Trädpiplärka 3, ängspiplärka 8, skärpiplärka 3, gärdsmyg 3, järnsparv 
1, rödhake 7, rödstjärt 8, svarthätta 1, trädgårdssångare 3, gransångare 
1, kungsfågel 3, svartvit flugsnappare 1, bofink 19 och bergfink 3.  
Antalet märkta fåglar denna månad 688 ex och detta år 7 057 ex. 
 
KONTROLLER 
Några kontroller av oss nyligen ringmärkta årsungar.  
Den danska havstruten JZ297 sågs idag igen samt sex egna silltrutar 
med blåa plastringar. En dansk silltrutunge stod också på 
nordstranden, V.X2N. Det visade sig att den var ringmärkt i sommar 
på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn. En ny gråtrut lästes också, 
svart ring J4675. Den var ringmärkt i Moss,Norge sommaren 2012 
som 2K fågel 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Slånröjning ca 10 timmar av Johan och Patrik. Dessutom 
grästrimning runt murarna 
 
BESÖKARE 
Fyra Nidingenvänner åkte iland på f.m. och sedan var vi ensamma. 
Summa nio pers. 
 
ÖVRIGT 
En magsjuka slog hårt på undertecknad under e.m. och kväll. Därav 
ingen dagbok i går kväll. Övriga deltagare satt som klistrade vid TV 
och följde valvakan när Sverige fick en ny regering. 
 
VID DATORN  
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 3 ex Ringm 
      Ängspiplärka 8 ex Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 7 ex Ringm 
      Rödstjärt 8 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 3 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 3 ex Ringm 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Ringm 
      Bofink 19 ex Ringm 
      Bergfink 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 20 ex str S 
      Kanadagås 8 ex Rast 
      Gräsand 1 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
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      Storskarv 50 ex Stationär 
      Toppskarv 10 ex Stationär 
      Sparvhök 1 ex str S 
      Tornfalk 2 ex Rast 
      Stenfalk 3 ex str S 
      Större strandpipare 3 ex Rast 
      Brushane 3 ex Rast 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Myrspov 2 ex Rast 
      Fiskmås 1 ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Ringduva 1 ex Förbifl. 
      Ladusvala 20 ex str S 
      Trädpiplärka 25 ex Str 
      Ängspiplärka - ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gulärla 20 ex Str 
      Forsärla 3 ex Str 
      Sädesärla - ex Str 
      Gärdsmyg 3 ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 10 ex Rast 
      Rödstjärt 10 ex Rast 
      Stenskvätta 10 ex Rast 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Trädgårdssångare 3 ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Gransångare 2 ex Rast 
      Kungsfågel 5 ex Rast 
      Svartvit flugsnappare 1 ex Rast 
      Blåmes 2 ex Rast 
      Stare 3 ex Rast 
      Bofink - ex Stationär 
      Bergfink 10 ex Str 
      Grönsiska 50 ex Str 
      Sävsparv 5 ex Rast 
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MÅNDAG 15 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Magnus Levin, Johan Frölinghaus 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 15 september 
2014 
 
VÄDER 
Samma väderläge som under senaste tiden. 
02:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 9 m/s, +14,7 C, vattenstånd -9 cm, 
1028,4 hPa 
05:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 9 m/s, +13,1 C, vattenstånd -15 
cm, 1028,0 hPa 
08:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 10 m/s, +13,0C, vattenstånd -
20 cm, 1027,9 hPa 
11:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 10 m/s, +17,2C, vattenstånd -
15 cm, 1028,0 hPa 
14:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 8 m/s, +19,7C, vattenstånd -12 
cm, 1027,3 hPa 
17:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 5 m/s, +19,3C, vattenstånd -15 cm, 
1026,4 hPa  
20:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, +17,1C, vattenstånd -16 cm, 
1026,5 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:44 och ned 19:30. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Magnus Levin, Stina Andreasson, Patrik Ryden-
Järås samt Tommy Järås.  
 
 
VERKSAMHET 
27 nät 06:00-13:00.  
36 burar i Kausan 06:00-20:00. Dessutom 2 burar i nätgatan 13D för 
försök till vattenrallsfångst 06:00-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
FISKGJUSE 1 sträckande S , öster om ön 
SPARVHÖK 7 ex sydsträckande 
TORNFALK 4 ex sydsträckande 
STENFALK 1 ex jagande på ön 
VATTENRALL 1 unge gick i en bur bakom fotogenboden. Den hade 
bara halvt utväxta pennor. Den kan med andra ord inte tillhöra samma 
kull som den som ringmärktes den 1 sep. 
MYRSPOV 1 ex rastade 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 28 ex av 14 arter. 



Vattenrall 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 4, sädesärla 1, gärdsmyg 2, 
rödhake 3, buskskvätta 1, stenskvätta 2, svarthätta 1, trädgårdssångare 
2, gransångare 2, kungsfågel 5, grå flugsnappare 1, och bergfink 2.  
Antalet märkta fåglar denna månad 716 ex och detta år 7 085 ex. 
 
KONTROLLER 
Några korttidskontroller av oss nyligen ringmärkta fåglar, 
skärpiplärka (1), blåmes (1), bofink (2), kungsfågel (2), rödhake (2) 
och en rödstjärt. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Slånröjning och framför allt bortsläpande av ris ca 11 timmar av 
Johan och Patrik. Dessutom gräsklippning 1 tim. 
 
BESÖKARE 
Stefan var ute med en reparatör till fyrarna. Han tätade i lanterninerna 
och svetsade det trasiga fönstret. Dessutom återkom letterna för 
justering av diverse snickarjobb. 
 
ÖVRIGT 
Den yngre generationen, Patrik och Johan, har på ett imponerande sätt 
röjt slån de senaste dagarna. Mellan fotogenboden och kruthuset 
öppnas nu en äng igen samt norr om näten 13A och 6E så röjs slån 
som växer ut i fiskmåskolonin.  
 
VID DATORN  
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Vattenrall 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Skärpiplärka 4 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Rödhake 3 ex Ringm 
      Buskskvätta 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 2 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 2 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 5 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 1 ex Rast 
      Gräsand 15 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 1 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 7 ex str S 
      Fiskgjuse 1 ex str S 
      Tornfalk 4 ex str S 
      Stenfalk 1 ex str S 
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      Vattenrall 1 ex Stationär 
      Kustsnäppa 2 ex str S 
      Myrspov 1 ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tobisgrissla 2 ex Förbifl. 
      Ladusvala 3 ex str S 
      Trädpiplärka 10 ex Str 
      Ängspiplärka 1000 ex Str 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Sädesärla 10 ex Str 
      Gärdsmyg 2 ex Rast (ringmärkta) 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake 5 ex Rast (3 ringmärkta) 
      Rödstjärt 3 ex Rast 
      Buskskvätta 1 ex Rast 
      Stenskvätta 2 ex Rast 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Trädgårdssångare 5 ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast (ringmärkta) 
      Gransångare 2 ex Rast (ringmärkta) 
      Kungsfågel 10 ex Rast (5 ringmärkta) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (ringmärkta) 
      Blåmes 2 ex Rast 
      Kråka 2 ex Rast 
      Bofink - ex Stationär 
      Bergfink 2 ex Rast (2 ringmärkta) 
      Grönsiska 80 ex Str 
      Hämpling 2 ex Rast 
      Sävsparv 2 ex Rast 
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TISDAG 16 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Magnus Levin, Johan Frölinghaus 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 16 september 
2014 
 
VÄDER 
Samma väderläge som under senaste tiden. 
02:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 8 m/s, +13,6 C, vattenstånd -6 cm, 
1027,0 hPa 
05:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 9 m/s, +12,4 C, vattenstånd -9 cm, 
1026,7 hPa 
08:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 8 m/s, +12,1C, vattenstånd -16 
cm, 1026,8 hPa 
11:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 7 m/s, +15,5C, vattenstånd -16 cm, 
1026,7 hPa 
14:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 5 m/s, +18,7C, vattenstånd -11 
cm, 1025,8 hPa 
17:00: Medelvind 0 m/s, byvind 2 m/s, +20,3C, vattenstånd -16 cm, 
1024,7 hPa  
20:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,8C, vattenstånd -2 
cm, 1024,6 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:47 och ned 19:27. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Magnus Levin, Stina Andreasson, Patrik Ryden-
Järås samt Tommy Järås.  
 
 
VERKSAMHET 
27 nät 06:00-15.30  
36 burar i Kausan 06:00-20:00. Dessutom 2 burar i nätgatan 13D för 
försök till vattenrallsfångst 06:00-20:00. Kontrolläst, rättat och 
skickat in augustis märkningar till RC. Även rättat fångstsiffrorna i 
augusti i dagboken på nätet.  
 
OBSERVATIONER 
STORLOM 4 sydsträckande 
TOPPSKARV minst 24 stående på Klockfotsrevet mitt på dagen, 6 på 
ostudden senare. Den ena ungfågeln på revet hade en orange färgring. 
FISKGJUSE 1 sträckande S , väster om ön 
SPARVHÖK 1 ex jagande på stor del av dagen 
STENFALK 1 ex sträckande 
VATTENRALL Ytterligare en unge gick i en bur bakom 
fotogenboden. Den hade bara halvt utväxta pennor. Borde vara 
kullsyskon med den vi tog igår. 
MYRSPOV 2 ex rastade på SO-udden 
DRILLSNÄPPA 2 ex rastade på SO-udden 
FORSÄRLA 2 sträckande 



RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA 1 sträckande  
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 51 ex av 13 arter. 
Vattenrall 1, ängspiplärka 9, skärpiplärka 3, gärdsmyg 1, rödhake 1, 
järnsparv 2, rödstjärt 2, stenskvätta 1, svarthätta 1, trädgårdssångare 
1, lövsångare 1, kungsfågel 15 och blåmes 13.  
Antalet märkta fåglar denna månad 767 ex och detta år 7 136 ex. 
 
KONTROLLER 
Några korttidskontroller av nyligen märkta på ön, tio individer av sex 
arter med fyra kungsfåglar som mesta art. Elva silltrutungar avlästes. 
Havstruten, JZ297, sågs idag igen, dessutom sågs en annan 
havstrutunge på SO-udden som tyvärr inte kunde avläsas helt. En 
årsunge toppskarv med orange ring, ringmärkt på Väderöarna i 
somras, sågs också. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Idag eldades ett stort berg av slån. Fyra timmar gånger två pers för att 
släpa ihop och elda allt. Nu är bara hälften av det röjda slånet kvar. 
 
BESÖKARE 
Två snickarletter och vi fem blir sju pers. 
 
ÖVRIGT 
Idag har alla fönster justerats, restmålats och fått tätningslister av 
snickarna.  
Malmö förlorade just nu med 2-0 mot Juventus. 
 
VID DATORN  
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Vattenrall 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 9 ex Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 15 ex Ringm 
      Blåmes 13 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 2 ex Rast 
      Kricka 7 ex Rast (västudden) 
      Gräsand 12 ex Stationär 
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      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 5 ex str S 
      Knipa 1 ex str S 
      Storlom 4 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 24 ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Märkt 
      Gråhäger 1 ex str SV 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Fiskgjuse 1 ex str S 
      Stenfalk 1 ex str S 
      Vattenrall 3 ex Stationär (hörda på flera ställen, 1 ringmärkt) 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Myrspov 2 ex Rast (SO-udden) 
      Storspov 1 ex Rast (playan) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast 
      Rödbena 1 ex Förbifl. 
      Fiskmås 3 ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 2 ex Rast 
      Trädpiplärka 2 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Str (9 ringmärkta) 
      Rödstrupig piplärka 1 ex str S 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Forsärla 2 ex Str 
      Sädesärla 10 ex Str 
      Gärdsmyg 1 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Järnsparv 2 ex Rast (2 ringmärkta) 
      Rödhake 5 ex Rast 
      Rödstjärt 2 ex Rast (2 ringmärkta) 
      Stenskvätta 5 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Trädgårdssångare 2 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Svarthätta 1 ex Rast (ringmärkt) 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast (ringmärkt) 
      Kungsfågel 25 ex Rast (15 ringmärkta) 
      Blåmes 20 ex Rast (13 ringmärkta) 
      Kråka 2 ex Rast 
      Bofink 5 ex Rast 
      Grönsiska 70 ex Str 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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ONSDAG 17 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Magnus Levin, Johan Frölinghaus 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 17 september 
2014 
 
VÄDER 
En molnfront kom österifrån vid nio tiden och drog över ön. I 
samband med den blev den rått o kyligt. Vid 12-tiden släppte molnen 
och värmen återkom. 
02:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 9 m/s, +13,8 C, vattenstånd -5 
cm, 1025,3 hPa 
05:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 7 m/s, +12,4 C, vattenstånd -6 cm, 
1024,7 hPa 
08:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,8C, vattenstånd -16 
cm, 1024,5 hPa 
11:00: Medelvind ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +11,8C, vattenstånd -18 
cm, 1024,6 hPa 
14:00: Medelvind ONO 2 m/s, byvind 4 m/s, +17,7C, vattenstånd -8 
cm, 1023,0 hPa 
17:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +18,2C, vattenstånd -9 cm, 
1022,2 hPa  
20:00: Medelvind N 1 m/s, byvind 6 m/s, +16,9C, vattenstånd -21 cm, 
1022,0 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:49 och ned 19:24. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Magnus Levin, Stina Andreasson, Patrik Rydn-
Järås samt Tommy Järås.  
 
 
VERKSAMHET 
27 nät 06:00-14:00, 21 nät 14:00-16:00, 12 nät 16:00-20:00  
36 burar i Kausan 06:00-20:00. Dessutom 2 burar i nätgatan 13B och 
senare 6D för försök till vattenrallsfångst 06:00-20:00.  
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV minst 26 stående på Klockfotsrevet mitt på dagen och i 
stort sett samtidigt 13 på ostudden. Flera sågs med ringar och en 2K 
fågel på ostudden hade en orange färgring. 
SPARVHÖK 5 sträckande samt en jagande på ön. 
TORNFALK 3 sträckande 
PILGRIMSFALK 2 1K sträckande , ena kl 07:00 åt SV och den andra 
kl. 11:00 åt S 
STENFALK 4 ex sträckande och en jagande över ön 
VATTENRALL olika läten har hörts flera gånger på olika ställen, 
gissningsvis minst 4 ex 
KUSTPIPARE 1 ex hördes över havet 
MYRSPOV 2 ex rastade på SO-udden 



DRILLSNÄPPA 2 ex rastade på SO-udden 
FORSÄRLA 3 sträckande 
TRÄDKRYPARE är nu omdöpt till FYRKRYPARE efter dagens 
fångst av fyra ex som alla har klättrat omkring på de gamla fyrarna. 
Fyra ringmärkta är tangerat dagsrekord. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 108 ex av 18 arter. 
Trädpiplärka 1, ängspiplärka 14, skärpiplärka 3, gärdsmyg 10, 
järnsparv 23, rödhake 7, rödstjärt 1, rörsångare 1, gransångare 3 , 
lövsångare 2, kungsfågel 16, grå flugsnappare 1, blåmes 2, 
trädkrypare 4, bofink 12 , bergfink 3, gråsiska 1 och sävsparv 4.  
Antalet märkta fåglar denna månad 875 ex och detta år 7 244 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Endast några egna av märkta de 
senaste dagarna. Tre kungsfåglar, en blåmes, en rödstjärt samt en 
svarthätta. 
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Gräsklippning och grästrimning 1,5 timma. Upplockning av delvis 
synliga stenar i gräsmattor och ifyllning med sand. Allt för att spara 
gräsklippare vid framtida gräsklippning 2 tim. 
 
 
BESÖKARE 
Två snickare, två båtar med fem personer och vi fem blir 12 individer. 
 
ÖVRIGT 
Sällan har det varit en så arbetsvillig personal till övrigt arbete, 
fantastiskt. 
Gårdagskvällen avslutades med äppelpaj och vaniljsås som 
tillverkades av Johan och Stina och ikväll fick vi kladdkaka och 
vispgrädde av Patrik. Mums. 
 
VID DATORN  
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 14 ex Ringm 
      Skärpiplärka 3 ex Ringm 
      Gärdsmyg 10 ex Ringm 
      Järnsparv 23 ex Ringm 
      Rödhake 7 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Rörsångare 1 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 16 ex Ringm 
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      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Blåmes 2 ex Ringm 
      Trädkrypare 4 ex Ringm 
      Bofink 12 ex Ringm 
      Bergfink 3 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 1 ex Rast (stod på prästens grav) 
      Gräsand 19 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 9 ex str S 
      Storskarv 40 ex Stationär 
      Toppskarv 39 ex Stationär (minst 26 på klockfotsrevet och 13 på 

ostudden) 
      Toppskarv 1 ex Märkt (En 2K fågel med orange färgring på 

ostudden ihop med en ringmärkt) 
      Gråhäger 1 ex str O 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Sparvhök 5 ex Str 
      Tornfalk 3 ex Str 
      Stenfalk 4 ex str S 
      Stenfalk 1 ex Rast 
      Lärkfalk 1 1K Str 
      Pilgrimsfalk 2 ex Str (en mot SV kl 7:00 trol ad, en mot S kl 11:00 

trol 1K) 
      Vattenrall 4 ex Stationär (sedda o hörda på olika ställen) 
      Kustpipare 1 ex Förbifl. 
      Myrspov 2 1K Rast (SO-udden) 
      Drillsnäppa 2 ex Rast (SO-udden) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Ladusvala 30 ex Str 
      Trädpiplärka 1 ex Rast (ringmärkt) 
      Ängspiplärka - ex Str (14 ringmärkta) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Forsärla 3 ex Str 
      Sädesärla 20 ex Rast 
      Gärdsmyg 15 ex Rast (10 ringmärkta) 
      Järnsparv - ex Rast (23 ringmärkta) 
      Rödhake - ex Rast (7 ringmärkta) 
      Rödstjärt 2 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Stenskvätta 15 ex Rast 
      Rörsångare 1 ex Rast (ringmärkt) 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast 
      Gransångare 3 ex Rast (3 ringmärkta) 
      Lövsångare 2 ex Rast (ringmärkta) 
      Kungsfågel 25 ex Rast (16 ringmärkta) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (ringmärkta) 
      Blåmes 20 ex Förbifl. (2 ringmärkta) 
      Trädkrypare 4 ex Rast (ringmärkta,tangerat dagsrekord) 
      Kråka 2 ex Rast 
      Stare 1 ex Rast 
      Bofink - ex Rast (12 ringmärkta) 
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      Bergfink - ex Rast (3 ringmärkta) 
      Grönsiska 400 ex Str 
      Gråsiska 1 ex Rast (ringmärkt) 
      Sävsparv - ex Rast (4 ringmärkta) 
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TORSDAG 18 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Magnus Levin, Johan Frölinghaus 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 18 september 
2014 
 
VÄDER 
En kopiering av vädret som de senaste minst tio dagarna. Blåsig 
gryning från ost, mojnande under f.m. och stilla varm sommardag 
under e.m. 
02:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 7 m/s, +13,9 C, vattenstånd -8 cm, 
1022,3 hPa 
05:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +12,7 C, vattenstånd -4 
cm, 1021,1 hPa 
08:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 9 m/s, +12,3C, vattenstånd -13 
cm, 1021,0 hPa 
11:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 8 m/s, +15,6C, vattenstånd -19 
cm, 1021,0 hPa 
14:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 5 m/s, +19,4C, vattenstånd -8 cm, 
1020,2 hPa 
17:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, +19,1C, vattenstånd -5 cm, 
1019,5 hPa  
20:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +17,1C, vattenstånd -14 
cm, 1019,5 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:51 och ned 19:21. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Magnus Levin, Stina Andreasson, Patrik Rydn-
Järås samt Tommy Järås.  
 
 
VERKSAMHET 
27 nät 06:00-14:00, 28 nät 14:00-19:30, 8 nät 19:30-20:30  
36 burar i Kausan 06:00-20:00. Dessutom 2 burar i nätgatan 6D för 
försök till vattenrallsfångst 06:00-20:00.  
 
OBSERVATIONER 
TOPPSKARV En 2K fågel på ostudden med orange färgring. 
SPARVHÖK 2 rastande 
BIVRÅK 1 sydsträckande precis väster om ön. 
STENFALK 1 jagande över ön. Den sågs sittande på en sten öster om 
svacken och då sågs att den var ringmärkt. Troligen den som märktes 
den 10 september, då den självmant flög in i labbet och lät sig fångas 
och ringmärkas. 
KUSTPIPARE 1 ex hördes över havet 
MYRSPOV 1 ex rastade på SO-udden 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 



*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 97 ex av 15 arter. 
Ängspiplärka 5, skärpiplärka 6, gärdsmyg 10, järnsparv 3, rödhake 6, 
rödstjärt 5, gransångare 3, lövsångare 5, kungsfågel 26, grå 
flugsnappare 1, blåmes 19, bofink 2, bergfink 3, gråsiska 1 och 
sävsparv 2.  
Antalet märkta fåglar denna månad 972 ex och detta år 7 341 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Idag lite fler egna kontroller än 
dagarna innan. Totalt 19 individer av nio arter. En av vardera art 
blåmes, bofink, skärpiplärka, ängspiplärka och svarthätta. Två av 
rödhake, fem kungsfåglar och sex järnsparvar.  
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Gräsklippning 1 timma.  
 
 
BESÖKARE 
Snickarna hämtades under förmiddagen. En båt med två personer 
under kvällen. Vi fem och de övriga blir summa nio personer. 
 
ÖVRIGT 
Nätet i labbtaket har flyttats till den gamla platsen igen.  
Ett nytt giftigt nät har satts upp i kausavegetationen bland skräpporna, 
som ett nytt locustellanät. 
 
VID DATORN  
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 5 ex Ringm 
      Skärpiplärka 6 ex Ringm 
      Gärdsmyg 11 ex Ringm 
      Järnsparv 3 ex Ringm 
      Rödhake 5 ex Ringm 
      Rödstjärt 5 ex Ringm 
      Gransångare 3 ex Ringm 
      Lövsångare 5 ex Ringm 
      Kungsfågel 26 ex Ringm 
      Grå flugsnappare 1 ex Ringm 
      Blåmes 19 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 3 ex Ringm 
      Brunsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Storskarv 25 ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
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      Toppskarv 1 2K Märkt (en med orange ring) 
      Bivråk 1 ex Str 
      Sparvhök 2 ex Rast 
      Stenfalk 1 ex Rast (en ringmärkt sågs sittande på en sten öster 

svacken. Sannolikt den som märktes på ön den 10 sep) 
      Vattenrall 2 ex Stationär (hörda) 
      Kustpipare 1 ex Förbifl. 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast (SO-udden) 
      Myrspov 1 ex Rast (SO-udden) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Trädpiplärka 2 ex Str 
      Ängspiplärka - ex Str (5 ringmärkta) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (6 ringmärkta) 
      Gulärla 1 ex Rast 
      Sädesärla 15 ex Rast 
      Gärdsmyg 25 ex Rast (11 ringmärkta) 
      Järnsparv 15 ex Rast (3 ringmärkta) 
      Rödhake 15 ex Rast (5 ringmärkta) 
      Rödstjärt 10 ex Rast 
      Stenskvätta 10 ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Gransångare 5 ex Rast (3 ringmärkta) 
      Lövsångare 5 ex Rast (5 ringmärkta) 
      Kungsfågel 50 ex Rast (26 ringmärkta) 
      Grå flugsnappare 1 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Blåmes 200 ex Str (19 ringmärkta) 
      Trädkrypare 1 ex Död 
      Kråka 2 ex Rast 
      Bofink - ex Rast (2 ringmärkta) 
      Bergfink 10 ex Rast (3 ringmärkta) 
      Grönsiska 200 ex Str 
      Hämpling 10 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Sävsparv 10 ex Rast (2 ringmärkta) 
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FREDAG 19 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Magnus Levin, Johan Frölinghaus 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 19 september 
2014 
 
VÄDER 
Barometern faller så sämre väder är på gång. Annars det samma 
vädret idag som igår, som i förrgår, som Härligt väder. 
02:00: Medelvind ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +14,6 C, vattenstånd -10 
cm, 1019,2 hPa 
05:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +12,9 C, vattenstånd -3 
cm, 1018,1 hPa 
08:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 7 m/s, +12,7C, vattenstånd -7 
cm, 1018,2 hPa 
11:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,1C, vattenstånd -14 
cm, 1018,0 hPa 
14:00: Medelvind NO 1 m/s, byvind 2 m/s, +18,3C, vattenstånd -8 
cm, 1017,0 hPa 
17:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 4 m/s, +19,4C, vattenstånd -2 cm, 
1016,2 hPa  
20:00: Medelvind NNW 4 m/s, byvind 6 m/s, +16,7C, vattenstånd -7 
cm, 1016,2 hPa 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:53 och ned 19:18. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Magnus Levin, Stina Andreasson, Patrik Rydn-
Järås samt Tommy Järås. Mitt på dagen avvek Patrik genom att åka 
iland med Stefan. 
 
 
VERKSAMHET 
28 nät 06:00-19:30,  
36 burar i Kausan 06:00-19:30. Dessutom 2 burar i nätgatan 13C för 
försök till vattenrallsfångst 06:00-20:00.  
 
OBSERVATIONER 
STORLOM 2 ex mot SV 
SPARVHÖK 3 sträckande 
BLÅ KÄRRHÖK 1 1K mot syd kl. 13:00 rakt över Kruthuset 
FISKGJUSE 1 sydsträckande precis väster om ön. 
STENFALK 1 jagande över ön samt 4 sträckande 
KUSTPIPARE 1 ex förbiflygande 
FORSÄRLA 6 sträckande 
SVARTMES 1 Ex. Ny årsart. 
TALGOXE 1 ex. Ny höstart. 
ROSENFINK 1 ex. ringmärktes 
STEGLITS 1 ex. Ny höstart. Senaste obsen 19 april.  
 



Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 113 ex av 21 arter. 
Vattenrall 1, ängspiplärka 5, skärpiplärka 8, sädesärla 1, gärdsmyg 9, 
järnsparv 1, rödhake 3, rödstjärt 1, stenskvätta 2, gransångare 6, 
lövsångare 4, kungsfågel 25, svartmes 1, blåmes 26, talgoxe 1, bofink 
9, bergfink 5, steglits 1, grönsiska 1, rosenfink 1 och sävsparv 2.  
Antalet märkta fåglar denna månad 1085 ex och detta år 7 454 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev 
blåmes 2, järnsparv 4, kungsfågel 8, rödhake 3,skärpiplärka 4 (varav 
ena var märkt i slutet av juli) samt svarthätta 1.  
 
 
UPPDRAGSARBETE  
Slånrensning. Tre personer á 1,5 tim + en pers. i två timmar, summa 
6,5 tim. 
Dasstömning av turisttoan, 0,5 tim. 
 
 
BESÖKARE 
Två mindre båtar med 2 personer i varje vid lilla bryggan. Tre båtar 
vid stora bryggan med en skådare i ena samt en respektive fyra 
vanliga personer i de andra. Två transporter med ribbåt för hotellets 
gäster för övernattning. Ena gruppen åtta personer och andra gruppen 
sex personer från Norrköpings Ornitologiska Förening. Summa 20 
personer med oss. 
 
ÖVRIGT 
Riktigt tumlarväder på e.m. med 1+2 tumlare sedda. 
En dag har tre av personalens stegräknare sammanlagt stannat på 
55000 steg. Det blir några meter man går här under en dag! 
 
VID DATORN  
Tommy Järås 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Vattenrall 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 5 ex Ringm 
      Skärpiplärka 8 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 9 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 3 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 2 ex Ringm 
      Gransångare 6 ex Ringm 
      Lövsångare 4 ex Ringm 
      Kungsfågel 25 ex Ringm 
      Svartmes 1 ex Ringm 
      Blåmes 26 ex Ringm 
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      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Bofink 9 ex Ringm 
      Bergfink 5 ex Ringm 
      Steglits 1 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Rosenfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 1 ex str S 
      Gräsand 10 ex Stationär 
      Ejder 30 ex Stationär 
      Storlom 2 ex str SV 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 3 ex str S 
      Fiskgjuse 1 1K str S 
      Stenfalk 1 ex Rast (jagade på ön, med lyckad utgång för falken) 
      Stenfalk 4 ex str S 
      Vattenrall 4 ex Stationär (minst) 
      Större strandpipare 1 ex Förbifl. 
      Kustpipare 1 ex Förbifl. 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast 
      Drillsnäppa 1 ex Rast 
      Silltrut 100 ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tobisgrissla 1 ex Stationär 
      Ladusvala 30 ex str S 
      Trädpiplärka 1 ex Str 
      Ängspiplärka - ex Str (5 ringmärkta) 
      Skärpiplärka - ex Stationär (8 ringmärkta) 
      Forsärla 6 ex Str 
      Sädesärla - ex Rast (1 ringmärkt) 
      Gärdsmyg 15 ex Rast (9 ringmärkta) 
      Järnsparv 10 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Rödhake 10 ex Rast (3 ringmärkta) 
      Rödstjärt 1 ex Rast (1 ringmärkt) 
      Buskskvätta 1 ex Rast 
      Stenskvätta 5 ex Rast (2 ringmärkt) 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Gransångare 10 ex Rast (6 ringmärkta) 
      Lövsångare 10 ex Rast (4 ringmärkta) 
      Kungsfågel 40 ex Rast (25 ringmärkta) 
      Svartmes 1 ex Rast (ringmmärkt, årets första för ön) 
      Blåmes 100 ex Str (26 ringmärkta) 
      Talgoxe 1 ex Rast (ringmärkt) 
      Kråka 1 ex Rast 
      Bofink - ex Rast (9 ringmärkta) 
      Bergfink - ex Rast (5 ringmärkta) 
      Steglits 1 1K Rast (ringmärkt) 
      Grönsiska - ex Str (1 ringmärkt) 
      Hämpling 15 ex Rast 
      Rosenfink 1 1K Rast (ringmärkt) 
      Sävsparv - ex Rast (2 ringmärkta) 
      Blå kärrhök 1 1K str S 13:00 
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LÖRDAG 20 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Tommy Järås, Magnus Levin, Johan Frölinghaus, 
Uno Unger 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 20 september 
2014 
 
VÄDER 
Barometern faller, så sämre väder är på gång. Annars har vädret varit 
detsamma som igår, som i förrgår, som i (osv.). Underbart höstväder 
alltså, som bjöd på en hel del fåglar, tumlare och turister. 
 
02:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,1 C, vattenstånd -12 
cm, 1015,8 hPa. 
05:00: Medelvind N 1 m/s, byvind 2 m/s, +13,6 C, vattenstånd +1 cm, 
1015,6 hPa. 
08:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 3 m/s, +13,2C, vattenstånd -1 cm, 
1015,2 hPa. 
20:00: Medelvind NW 1 m/s, byvind 1 m/s, +15,6C, vattenstånd -1 
cm, 1012,8 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.  
 
Solen upp 06:55 och ned 19:16. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Magnus Levin, Stina Andreasson samt Tommy 
Järås. 
Vid 11-tiden anlände Mikael Hake, Margareta Wilhelmsson, Kerstin 
Gabre och Git Malcolm 
som bytte av alla utom Johan Frölinghaus som stannar ytterligare en 
vecka. Även Uno Unger hängde med ut en sväng för att hämta 
brunnsålen som numera är världsberömd på hela Nidingen. 
 
VERKSAMHET 
28 nät 06:15-18:00. 
36 burar i Kausan 06:15-19:30. Dessutom 2 burar i nätgatan 13C för 
försök till vattenrallsfångst 06:15-20:00. 
 
OBSERVATIONER 
SPARVHÖK 2 sträckande mot S. 
STENFALK 1 jagande över ön samt 3 ex sträckande mot S. 
FORSÄRLA 2 sträckande och 1 ex. som rastade tillfälligt på Playan. 
SVARTMES 1-2 ex. på ön idag. 
ROSENFINK Gårdagens ringmärkta ex. kvar på ön under dagen. 
STEGLITS samma ex. som ringmärktes igår var idag kvar på ön även 
idag. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 



RINGMÄRKNING 
Totalt 213 ex. av 17 arter. 
Trädpiplärka 1, ängspiplärka 43, skärpiplärka 5, sädesärla 2, 
gärdsmyg 16, järnsparv 10, rödhake 36, rödstjärt 2, gransångare 5, 
kungsfågel 35, blåmes 26, trädkrypare 3, bofink 13, bergfink 2, 
grönsiska 2, gråsiska 1, mindre korsnäbb 1 och sävsparv 2. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 298 ex. och detta år 7 667 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev: 
kungsfågel 10, rödhake 4, ängspiplärka 2, skärpiplärka 3 samt 
rosenfink 1. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Guidning av turister 1 timme. 
 
BESÖKARE 
En hel drös med folk besökte ön under denna underbara höstdag. 
Möjligen det högsta antal som någonsin besökt Nidingen under en 
dag så sent som 20 september. Vi hade svårt att hålla räkningen på 
alla båtar och personer som kom in till och gick ut från Stora 
Bryggan, men vi uppskattade antalet, inklusive vår egen personal (8 
personer), Uno, samt Stefan och hans gäster (23), till ca 70.  
 
ÖVRIGT 
Den nya personalen fick en flygande start. Innan vi kom hit hade ca 
140 fåglar märkts av den avgående personalen. Slutsumman hamnade 
på 213, faktiskt en av årets högsta dagssummor. Vi kom dessutom ut 
till ön och fick möta ett fantastiskt höstväder. Efter att ett högtryck 
dominerat vädret under en längre tid, skall det nu bli lite mer 
lågtrycksbetonat framöver. Vi får se hur detta kommer att påverka 
tillgången på fåglar på ön och våra möjligheter att ha näten uppe. Den 
kallfront som nu sveper ner över Skandinavien kommer säkert att 
göra att många fåglar sätter fart söderut. I övrigt kan man konstatera 
att gänget som ståtar med årets högsta dagssumma is back in town 
 
VID DATORN 
Tommy Järås, Johan Frölinghaus och Mikael Hake. 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Trädpiplärka 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 43 ex Ringm 
      Skärpiplärka 5 ex Ringm 
      Sädesärla 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 16 ex Ringm 
      Järnsparv 10 ex Ringm 
      Rödhake 36 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Gransångare 5 ex Ringm 
      Kungsfågel 35 ex Ringm 
      Blåmes 26 ex Ringm 
      Trädkrypare 3 ex Ringm 
      Bofink 13 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Grönsiska 2 ex Ringm 
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      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Mindre korsnäbb 1 ex Ringm 
      Sävsparv 10 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kricka - ex Rast 
      Gräsand 5 hane Stationär 
      Ejder 52 ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 40 ex Stationär 
      Sparvhök 2 ex str S 
      Stenfalk 1 ex Rast 
      Stenfalk 3 ex str S 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Större strandpipare 2 1K Rast 
      Kustsnäppa 1 1K Rast 
      Kärrsnäppa 4 1K Rast 
      Myrspov 1 1K Rast 
      Skrattmås 2 ex Födosökande 
      Silltrut - ex Stationär (Våra ungfåglar 8K och 8N var kvar på 

nordstranden.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Ob. fisk-/silvertärna 2 ex Rast 
      Sillgrissla 1 ex Rast (I ungfågels- eller vinterdräkt, låg strax NO 

om Lilleland 14:30.) 
      Tobisgrissla 2 ex Rast 
      Ladusvala 6 ex str S 
      Trädpiplärka 1 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Forsärla 2 ex str S 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt 2 ex Rast 
      Stenskvätta 1 2K+ hane Märkt (Den höll till ute på Ostudden.) 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Svartmes 1 ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Kråka 2 ex Rast 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Steglits 1 1K Rast 
      Grönsiska - ex Rast 
      Hämpling 10 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Rast 
      Mindre korsnäbb - ex Rast 
      Rosenfink 1 1K Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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SÖNDAG 21 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Mikael Hake 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 21 september 
2014 
 
VÄDER 
Svaga sydvindar och mulet under morgonen. Vinden vred sedan till 
nordväst och ökade, samtidigt som det klarnade upp. Kvällen bjöd på 
klart-halvklart väder och frisk-hård nordvind. Sent på kvällen kom det 
lite regn och blixtar syntes i väster-nordväst. 
 
03:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +14,0 C, vattenstånd -8 
cm, 1010,4 hPa. 
08:00: Medelvind NW 3 m/s, byvind 6 m/s, +14,9C, vattenstånd +1 
cm, 1008,3 hPa. 
16:00: Medelvind NW 11 m/s, byvind 13 m/s, +15,3C, vattenstånd +3 
cm, 1006,4 hPa. 
19:00: Medelvind NW 12 m/s, byvind 18 m/s, +13,7C, vattenstånd +2 
cm, 1005,9 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. 
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:57 och ned 19:13. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Margareta Wilhelmsson, Kerstin 
Gabre och Git Malcolm. 
 
VERKSAMHET 
28 nät 06:15-06:45, 28 nät 06:45-13:00, 18 nät 13:00-14:00. 
36 burar i Kausan 06:15-19:30. Dessutom 2 burar i nätgatan 13C för 
försök till vattenrallsfångst 06:15-19:30. 
 
OBSERVATIONER 
STORMFÅGEL 2 ex. mot söder, HAVSSULA 23 ex. mot söder, de 
flesta adulta, VATTENRALL grymtade och skrek lite här och var 
som vanligt nuförtiden, STENFALK 1 hanne + 1 hona rastade under 
dagen och bråkade bl.a. om ett byte som honan hade tagit, 
JORDUGGLA 1 rastande ex. sågs jaga i fyrområdet i skymningen. 
Sågs även av ornitologerna från Norrköping under dagen, 
FORSÄRLA 2 ex. som rastade tillfälligt i Kausan, STEGLITS 
samma ex. som ringmärktes i förrgår var kvar även idag, 
LAPPSPARV 1 ex. rastade hos oss under dagen. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 123 ex. av 17 arter. 
Ängspiplärka 20, skärpiplärka 6, gärdsmyg 2, järnsparv 4, rödhake 



34, rödstjärt 9, stenskvätta 1, taltrast 2, ärtsångare 1, trädgårdssångare 
1, svarthätta 3, gransångare 8, lövsångare 3, kungsfågel 19, bofink 2, 
bergfink 1 och sävsparv 7. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 421 ex. och detta år 7 790 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev: 
rödhake 4, ängspiplärka 3, skärpiplärka 1, gärdsmyg 3, järnsparv 5, 
svarthätta 1, gransångare 1, kungsfågel 9, blåmes 5 och gråsiska 1. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Frisering av vresrosen utanför köksfönstret 2 timmar. 
 
BESÖKARE 
8+6 personer kvar över natten. Samtliga kördes hem av Stefan i två 
omgångar. Med stationspersonalen blev det alltså 20 personer på ön 
idag. Inga privatbåtar idag.  
 
ÖVRIGT 
En fin morgon med svaga vindar och goda förhållanden för nätfångst. 
Fågeltillgången blev väl sådär, men med en dagssumma på 123 
känner vi oss trots allt nöjda. Lite motsägelsefull dag när det gäller 
vilka fågelarter som uppträdde här på ön. Dels en del sångare vars 
sträckperiod börjar närma sig sitt slut, dels en del arter som just har 
påbörjat sitt höststräck. När vinden gick över på väst och ökade en 
aning, dök havssulor och stormfåglar upp direkt, något som talar för 
att vi kanske kan få en fin havsfågeldag senare i veckan. Väderläget 
är dock komplicerat, som en väderuppläsare på SMHI inledde sin 
prognos med på radio häromdagen. Detta innebär sannolikt att man, 
som vanligt vid lågtrycksbetonad väderlek, kan strunta i att lyssna på 
prognoser som sträcker sig mer än ett halvt dygn framåt i tiden och 
bara se framtiden an med tillförsikt. 
 
VID DATORN 
Mikael Hake och Johan Frölinghaus. 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 20 ex Ringm 
      Skärpiplärka 6 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Järnsparv 4 ex Ringm 
      Rödhake 34 ex Ringm 
      Rödstjärt 9 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Taltrast 2 ex Ringm 
      Ärtsångare 1 ex Ringm 
      Trädgårdssångare 1 ex Ringm 
      Svarthätta 3 ex Ringm 
      Gransångare 8 ex Ringm 
      Lövsångare 3 ex Ringm 
      Kungsfågel 19 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 7 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 20 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 30 ex str S 
      Stormfågel 2 ex str S 
      Havssula 23 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Stenfalk 2 ex Rast 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Strandskata 1 ex Rast 
      Större strandpipare 2 ex Rast 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Myrspov 1 ex Rast 
      Fiskmås 2 ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Fisktärna 1 ex str S 
      Kentsk tärna 2 ex str S 
      Sillgrissla 2 ex Rast 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Jorduggla 1 ex Rast 
      Trädpiplärka 5 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Forsärla 2 ex Rast 
      Sädesärla 50 ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt 10 ex Rast 
      Buskskvätta 1 ex Rast 
      Stenskvätta 25 ex Rast 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Taltrast - ex Rast 
      Rödvingetrast 2 ex str S 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Trädgårdssångare 1 ex Rast 
      Svarthätta 5 ex Rast 
      Gransångare - ex+10 ex Rast 
      Lövsångare 3 ex Rast 
      Kungsfågel 30 ex Rast 
      Blåmes 10 ex Rast 
      Bofink 100 ex str S 
      Bergfink 20 ex str S 
      Steglits 1 ex Rast 
      Grönsiska 40 ex str S 
      Hämpling - ex Rast 
      Gråsiska 2 ex Rast 
      Lappsparv 1 ex Rast 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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MÅNDAG 22 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Mikael Hake 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 22 september 
2014 
 
VÄDER 
Frisk-hård nordvind i princip under hela dagen. Som mest i byarna 
blåste det drygt 23 m/s! Morgonen började med halvklart-mulet 
väder. Strax norr och nordväst om oss låg skurar med åska, precis 
som sent i gårkväll. Under dagen klarnade det dock upp, och 
eftermiddagen och kvällen blev solig men blåsig. 
 
07:00: Medelvind N 15 m/s, byvind 19 m/s, +10,1 C, vattenstånd -3 
cm, 1006,9 hPa. 
14:00: Medelvind N 14 m/s, byvind 22 m/s, +12,1C, vattenstånd -9 
cm, 1011,5 hPa. 
20:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 12 m/s, +11,8C, vattenstånd +3 
cm, 1015,5 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. 
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 06:59 och ned 19:10. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Margareta Wilhelmsson, Kerstin 
Gabre och Git Malcolm. 
 
VERKSAMHET 
3 nät 08:00-14:30, 5 nät 14:30-19:00. 
36 burar i Kausan 06:30-19:30. Dessutom 2 burar i nätgatan 13C för 
försök till vattenrallsfångst 08:00-19:30. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 2 ex. mot söder och 3 mot norr, BLÅ KÄRRHÖK 1 
juvenil fågel kom in från havet norrifrån, jagade en stund över ön och 
fortsatte sedan söderut, SPARVHÖK 2 ex. mot söder, TORNFALK 5 
ex. mot söder, STENFALK 1 hanne + 1 hona rastade på ön även idag. 
De sågs bland annat jaga tättingar tillsammans. Dessutom sågs 
ytterligare två individer sträcka söderut, STÖRRE HACKSPETT en 
1K-fågel upptäcktes helt plötsligt av Git i Grindoxeln. Den satt sedan 
där och hackade en stund och sågs därefter inte mer. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 18 ex. av 7 arter. 
Ängspiplärka 4, skärpiplärka 1, järnsparv 1, grönsiska 1, gråsiska 1, 
bofink 1 och bergfink 9. 
 



Antalet märkta fåglar denna månad 1 439 ex. och detta år 7 808 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev: 
rödhake 2, ängspiplärka 1, skärpiplärka 2, ärtsångare 1, kungsfågel 4, 
blåmes 1 och gråsiska 1. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag pga den hårda vinden. 
 
BESÖKARE 
Inga. Endast de fem Robinson-deltagarna på ön idag alltså.  
 
ÖVRIGT 
Om vi inte var blåsta tidigare, så är vi det garanterat i kväll. Dagens 
väderlek gjorde att hummerpremiären blev mycket intressant. Kanske 
inte för oss, men förmodligen för besättningarna i de båtar som sågs 
inåt land till Trots den ilskna nordvinden lyckades vi sätta upp fem 
nät som stod någotsånär i lä. Med mer eller mindre ständig passning 
av dessa nät lyckades vi med konststycket att fånga 13 fåglar. Lägg 
därtill att fem piplärkor kutade in i burarna, så kan man inte annat än 
vara nöjd med dagens slutresultat 18 märkta individer av 7 olika arter. 
Vi trotsade även vinden på annat sätt, nämligen genom att försöka 
spana såväl över havet som i luftrummet från de fåtal läplatser vi 
kunde finna. Vi kunde då konstatera att det föregick ett förvånansvärt 
hyggligt sträck av diverse olika arter. Ja, sträck och sträck förresten, 
det var väl mer att fåglarna blåste söderut förbi ön utan att kunna 
hålla emot. Nu får det gärna bli lite lugnare väder igen. Om det trots 
allt nödvändigtvis skall blåsa, så kan det väl åtminstone göra det från 
rätt håll, det vill säga från väst eller sydväst så att liror, labbar och 
framför allt havssulor står som spön i havet 
 
VID DATORN 
Mikael Hake och Johan Frölinghaus. 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 4 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Bergfink 9 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kricka 2 ex str S 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 2 ex str S 
      Sjöorre 1 ad hane Rast 
      Havssula 2 ex str S 
      Havssula 3 ex Str N 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Blå kärrhök 1 1K str S 
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      Sparvhök 2 ex str S 
      Tornfalk 5 ex str S 
      Stenfalk 2 ex Rast 
      Stenfalk 2 ex str S 
      Strandskata 1 ex Rast 
      Större strandpipare 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa 5 ex Rast 
      Fiskmås 2 ex Rast 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 5 ex str S 
      Sillgrissla 1 ex Str N 
      Tordmule 1 ex str S 
      Tobisgrissla 2 ex Förbifl. 
      Ringduva 1 ex str O 
      Större hackspett 1 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Ärtsångare 1 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Kråka 2 ex Rast 
      Bofink - ex str S 
      Bergfink - ex str S 
      Grönsiska - ex str S 
      Gråsiska - ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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TISDAG 23 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Mikael Hake 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 23 september 
2014 
 
VÄDER 
Svag nordostvind och klart under morgonen. Mot middagen vred 
vinden till syd och ökade. Samtidigt mulnade det långsamt. Från 
tidiga kvällen kom det in regn och sydvinden ökade ytterligare. 
 
06:00: Medelvind NE 3 m/s, byvind 6 m/s, +8,4 C, vattenstånd -9 cm, 
1017,6 hPa. 
13:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 6 m/s, +11,2C, vattenstånd -11 cm, 
1017,6 hPa. 
19:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,9C, vattenstånd -6 cm, 
1014,2 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. 
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:01 och ned 19:07. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Margareta Wilhelmsson, Kerstin 
Gabre och Git Malcolm. 
 
VERKSAMHET 
28 nät 06:30-16:30. 
36 burar i Kausan 06:30-19:30. Dessutom 2 burar i nätgatan 13C för 
försök till vattenrallsfångst 06:30-19:30. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA ca 100 ex. mot S när vinden vred mot syd under 
eftermiddagen, TOPPSKARV minst 70 ex. kring ön idag, 
SPARVHÖK 1 ex. rastande, VATTENRALL hörd under dagen, 
STENFALK 1 hanne fångades, STÖRRE HACKSPETT 1K-fågeln 
som sågs igår fångades och ringmärktes, TRÄDKRYPARE efter 
nästan en veckas bortavaro ringmärktes åter 2 ex. av arten, 
ROSENFINK individen som märktes 19 september är uppenbarligen 
kvar, eftersom den kontrollerades idag, LAPPSPARV 1 ex. rastade 
längs Nordstranden. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 144 ex. av 18 arter. 
Stenfalk 1, trädpiplärka 2, ängspiplärka 14, skärpiplärka 2, gärdsmyg 
32, järnsparv 10, rödhake 33, rödstjärt 2, stenskvätta 1, taltrast 3, 
svarthätta 1, gransångare 6, lövsångare 1, kungsfågel 16, trädkrypare 
2, bofink 1, bergfink 5 och sävsparv 12. 



 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 583 ex. och detta år 7 952 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev: 
skärpiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 2, gransångare 1, 
kungsfågel 10, blåmes 5, bergfink 1, gråsiska 1 och rosenfink 1. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Röjning av gräs och slån, ihopsamling av tidigare röjt slån och gräs, 
samt eldning av detta sammanlagt 16 man- och kvinnotimmar. 
 
BESÖKARE 
Stefan kom ut med fyra personer som skulle se till att arbetet med 
fönster och annat på de gamla fyrarna skulle färdigställas. Främst 
målning stod på programmet. En av dessa personer, som skulle utföra 
arbetet, stannade kvar i tvättstugan över natten. Sammanlagt 10 
personer på ön idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
En intressant dag på många sätt. Vi hade hoppats och trott på en 
ganska rejäl morgonstöt. Efter gårdagens vansinnesblåsande var det 
nämligen ganska lugnt under morgonen. Stöten uteblev emellertid, 
men fåglarna droppade sedan in i nät och burar i en jämn ström under 
dagen. När indroppningen avtog under tidiga eftermiddagen blev det 
alltså tid för övriga aktiviteter. Det blev en röjarskiva av sällan skådat 
slag. Allt slån som hade kapats av Johan och Patrik under förra 
veckan samlades ihop och släpades till eldplatsen. Det tog två timmar 
att bara elda upp det hela. När röken hade lagt sig hade vi bränt av 13 
timmars arbete. Johan nöjde sig dock inte med detta. Han drog ut 
trimmern och fortsatte tills mörkret föll. Området mellan Strandoxeln 
och muren nedanför vårt hus ser numera ut som en vacker afrikansk 
grässtäpp. Man bara väntar på att horder av gnuer skall vandra förbi, 
förföljda av geparder och lejon. Kvällen avslutades med mycket tjöt 
och trevlig samvaro. Det bästa och sämsta med dagen var väl att 
taigasångaren uteblev. Det sämsta var att undertecknad fortfarande 
inte har varit i kontakt med arten här på ön. Det bästa var att jag slapp 
bada, något som jag, i ett svagt tillfälle, lovade igår 
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Stenfalk 1 ex Ringm 
      Trädpiplärka 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 14 ex+2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 32 ex+7 ex Ringm 
      Järnsparv 10 ex Ringm 
      Rödhake 33 ex Ringm 
      Rödstjärt 2 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Taltrast 3 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 6 ex+2 ex Ringm 
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      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 16 ex Ringm 
      Trädkrypare 2 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Bergfink 5 ex Ringm 
      Sävsparv 12 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Bläsand 5 ex str S 
      Bläsand 3 ex Rast 
      Gräsand 25 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Havssula 100 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 70 ex Stationär 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Stenfalk 1 ex Rast 
      Lärkfalk 1 ex str SV 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Strandskata 1 ex Rast 
      Större strandpipare 5 ex Rast 
      Ljungpipare 1 ex Förbifl. 
      Fiskmås 2 ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Fisktärna 1 1K str S 
      Sillgrissla 1 ex Rast 
      Tobisgrissla 1 1K Förbifl. 
      Större hackspett 1 ex Rast 
      Trädpiplärka 2 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt 2 ex Rast 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Taltrast 5 ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare 1 ex 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Trädkrypare 2 ex 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Steglits 3 ex str S 
      Hämpling 30 ex Rast 
      Hämpling 20 ex str S 
      Gråsiska - ex Rast 
      Rosenfink 1 1K Rast 
      Lappsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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ONSDAG 24 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Mikael Hake 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 24 september 
2014 
 
VÄDER 
Frisk västvind och mulet under morgonen. Vinden avtog senare under 
dagen och det klarnade delvis upp. Sent på kvällen ökade åter vinden 
från väst. God sikt. 
 
07:00: Medelvind W 8 m/s, byvind 11 m/s, +13,5 C, vattenstånd +1 
cm, 1006,2 hPa. 
12:00: Medelvind W 3 m/s, byvind 6 m/s, +12,9C, vattenstånd - , 
1005,4 hPa. 
19:00: Medelvind W 1 m/s, byvind 3 m/s, +12,2C, vattenstånd - , 
1003,7 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. 
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:03 och ned 19:05. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Margareta Wilhelmsson, Kerstin 
Gabre och Git Malcolm. 
 
VERKSAMHET 
14 nät 06:30-16:30. 
36 burar i Kausan 06:30-19:30. Dessutom 2 burar i nätgata 5E för 
försök till vattenrallsfångst 06:30-16:30. 
 
OBSERVATIONER 
STORMFÅGEL minst 20 ex. mot S, GRÅLIRA 1 ex. mot S ganska 
långt väster om ön, HAVSSULA ca 80 ex. mot S, PILGRIMSFALK 
en 1K hanne rastade en stund på Ostudden och drog sedan vidare mot 
SV, livligt påhejad av de två stenfalkar som har hållit till på ön under 
några dagar, BREDSTJÄRTAD LABB två 1K-fåglar mot S, OB. 
KUSTLABB/BREDSTJÄRTAD LABB likaså två 1K-fåglar mot S, 
FORSÄRLA 1 ex. mot S över ön. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 11 ex. av 3 arter. 
ängspiplärka 2, gärdsmyg 7 och gransångare 2. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 594 ex. och detta år 7 963 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev: 



ejder 1, ängspiplärka 2, skärpiplärka 1, gärdsmyg 3, rödhake 3, 
gransångare 1 och kungsfågel 7. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Krattning av spill från gårdagens röjarskiva 1 timma. 
 
BESÖKARE 
Hantverkaren i tvättstugan kvar. Sammanlagt 6 personer på ön idag 
alltså. 
 
ÖVRIGT 
Delvis blåsigt och få nya fåglar på ön. Lite havsfåglar under 
morgonen trots allt. Stationschefen däckad under 
eftermiddagen/kvällen. Därför läggs detta ut lite sent. Hoppas på 
bättring av allt i morgon. 
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Bläsand 4 ex str S 
      Gräsand 25 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 70 ex str S 
      Småskrake 1 hane Rast 
      Stormfågel 20 ex str S 
      Grålira 1 ex str S (Kl. 07:10.) 
      Havssula 80 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 50 ex Stationär (Troligen betydligt fler.) 
      Gråhäger 1 ex Sträckförsök 
      Stenfalk 1 ex str S 
      Stenfalk 2 ex Rast (Hannen och honan håller fortfarnade till på 

ön. Attackerade bl.a. pilgrimsfalken våldsamt.) 
      Pilgrimsfalk 1 1K hane Rast (Rastade på Ostudden och drog 

sedan vidare mot sydväst.) 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Ljungpipare 1 ex str S 
      Bredstjärtad labb 2 ex str S (Kl. 08:00+09:10.) 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 2 ex str S 
      Fiskmås 1 ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 2 ex str S (1 ad. + 1 1K.) 
      Sillgrissla - ex Str 
      Tordmule - ex Str 
      Tobisgrissla 1 ex Förbifl. 
      Trädpiplärka 1 ex Rast 
      Ängspiplärka 40 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Forsärla 1 ex str S 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174856&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174857&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174858&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174859&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174860&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174861&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174862&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174863&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174864&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174865&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174866&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174867&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174868&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174869&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174870&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174871&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174872&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174873&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174874&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174875&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174876&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174877&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174878&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174879&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174880&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174881&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174882&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174883&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174884&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174885&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174886&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174887&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34174888&mode=obsbok','ObsAndra');


      Rödhake - ex Rast 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Gråsiska - ex Rast 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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TORSDAG 25 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Mikael Hake 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 25 september 
2014 
 
VÄDER 
Frisk västvind och halvklart-mulet under tidiga morgonen. Vinden 
vred dock ganska omgående mot nordväst och det klarnade upp. 
Under kvällen vred vinden tillbaka mot väst. God sikt. 
 
06:00: Medelvind W 11 m/s, byvind 15 m/s, +12,8 C, vattenstånd +6 
cm, 1001,2 hPa. 
13:00: Medelvind NW 10 m/s, byvind 13 m/s, +14,3C, vattenstånd +8 
cm, 1005,6 hPa. 
19:00: Medelvind W 9 m/s, byvind 13 m/s, +14,2C, vattenstånd +15 
cm, 1008,9 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. 
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:05 och ned 19:02. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Margareta Wilhelmsson, Kerstin 
Gabre och Git Malcolm. 
 
VERKSAMHET 
14 nät 06:30-18:30. 
36 burar i Kausan 06:30-19:30. Dessutom 2 burar i nätgatan 5E för 
försök till vattenrallsfångst 06:30-18:30. 
 
OBSERVATIONER 
SPETSBERGSGÅS 15 ex. sågs sträcka mot SV, SJÖORRE 50 ex. 
mot S, STORMFÅGEL ett tiotal ex. sågs sträcka söderut under 
morgonen innan vinden vred mot nordväst. När vinden åter gick ner 
på väst under kvällen sågs en strid ström av stormfåglar sträcka 
söderut, GRÅLIRA 1 ex. mot N under morgonen och 1 ex. mot S 
under kvällen, HAVSSULA ca 50 ex. mot S under morgonen, 
STENFALK det gamla strävsamma paret är kvar här på ön, 
VATTENRALL förutom grymtanden och andra lustiga läten sågs 1 
ex. i nätgata 5B, BREDSTJÄRTAD LABB tre 1K-fåglar mot S under 
morgonen, KUSTLABB/BREDSTJÄRTAD LABB 2 ex. mot S under 
morgonen, STORLABB 7 ex. mot S, de flesta under morgonen, 
SILLGRISSLA 15 ex. mot S, TORDMULE 2 ex. mot S. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 48 ex. av 7 arter. 
Ängspiplärka 38, skärpiplärka 1, gärdsmyg 2, rödhake 2, kungsfågel 



2, bofink 1 och bergfink 2. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 642 ex. och detta år 8 011 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev: 
ängspiplärka 1, gärdsmyg 1 och kungsfågel 4. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Röjning av gräs och slån och ihopkrattning av detsamma sammanlagt 
8 man- och kvinnotimmar. 
 
BESÖKARE 
Stefan kom ut och hämtade den akterseglade hantverkaren. Alles 
inalles sju personer på den blåsiga holmen. 
 
ÖVRIGT 
Blåsigt idag igen, tyvärr från fel håll större delen av dagen. Annars 
började morgonen lovande med frisk västvind och en hel del 
havsfågelsobservationer. Ganska snart vred vinden emellertid upp 
mot nordväst, och fågelaktiviteten över havet dog ut fullständigt. De 
fåtal nät vi kunde sätta upp producerade i stort sett ingenting, och 
under de sena morgontimmarna ställde vi oss faktiskt frågan huruvida 
vi skulle spräcka nollan denna dag. Sedan kom ängspiplärkorna igång 
och räddade dagen. Under sena kvällen vred vinden åter ner mot väst 
och ett otal stormfåglar bågade sig söderut mot den nedåtgående 
solen. Det bådar gott inför morgondagen. I övrigt kan man konstatera 
att vi förmodligen blir kvar här på ön åtminstone till söndag pga 
vinden. Det verkar inte beröra den innevarande personalen nämnvärt. 
I skrivande stund sitter resten av gänget som klistrade framför TV:n 
och obsar Hästmannen, möjligtvis beroende på att Nidingen saknar 
däggdjur och riktiga män eller?...  
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 38 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 2 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Spetsbergsgås 15 ex str SV 
      Gräsand 25 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 50 ex str S 
      Svärta 4 ex str S 
      Småskrake 1 ex Rast 
      Stormfågel 50 ex Förbifl. 
      Grålira 1 ex Str N 
      Grålira 1 ex str S 
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      Havssula 50 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Stenfalk 2 ex Rast 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 20 ex str S 
      Bredstjärtad labb 3 1K str S 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 2 ex str S 
      Storlabb 7 ex str S 
      Fiskmås - ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 15 ex str S 
      Tordmule 2 ex str S 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Gråsiska - ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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FREDAG 26 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Mikael Hake 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 26 september 
2014 
 
VÄDER 
Måttlig-frisk sydvästvind och halvklart-mulet fram till eftermiddagen. 
Vid 15:00 ökade vinden och en front med skurar drev in västerifrån. 
Efter att skurarna hade passerat klarnade det upp och vinden vred till 
väst och ökade till hård. 
 
05:00: Medelvind SW 6 m/s, byvind 9 m/s, +14,3 C, vattenstånd +1 
cm, 1010,4 hPa. 
13:00: Medelvind SSW 10 m/s, byvind 14 m/s, +15,5C, vattenstånd 
+8 cm, 1009,4 hPa. 
19:00: Medelvind W 14 m/s, byvind 17 m/s, +15,1C, vattenstånd +30 
cm, 1010,8 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. 
 
Solen upp 07:07 och ned 18:59. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Margareta Wilhelmsson, Kerstin 
Gabre och Git Malcolm. 
 
VERKSAMHET 
14 nät 06:30-07:00, 21 nät 07:00-14:30. 
36 burar i Kausan 06:30-17:30. Dessutom 2 burar i nätgatan 5E för 
försök till vattenrallsfångst 06:30-19:30. 
 
OBSERVATIONER 
STJÄRTAND 8 ex. mot S, SJÖORRE 80 ex. mot S, SVÄRTA 18 ex. 
mot S, SMÅLOM 1 ad. mot S, STORMFÅGEL minst 2 000 ex. mot 
S. Ett massivt och imponerande sydsträck av stormfåglar efter att 
vinden vred till väst och ökade vid 15-tiden. Bl.a. räknades 100 ex. in 
under en femminutersperiod, HAVSSULA minst 2 000 ex. mot S. 
Även havssulorna uppvisade ett fantastiskt sydsträck efter 15:00, 
men, till skillnad från stormfåglarna, sträckte det även en hel del 
havssulor under morgonen, STENFALK åtminstone 1 ex. är 
fortfarande kvar här på ön, VATTENRALL hörd på minst två olika 
ställen, BREDSTJÄRTAD LABB nio 1K-fåglar mot, 
KUSTLABB/BREDSTJÄRTAD LABB 10 ex. mot S, FJÄLLABB en 
1K-fågel sågs sträcka söderut, STORLABB hela 70 ex. mot S idag, 
TRETÅIG MÅS 30 ex. mot S, FISKTÄRNA två 1K-fåglar sträckte 
söderut, SILLGRISSLA 40 ex. mot S, TORDMULE 1 ex. mot S. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 



Totalt 67 ex. av 11 arter. 
Ängspiplärka 2, skärpiplärka 2, gärdsmyg 12, järnsparv 3, rödhake 
11, svarthätta 2, gransångare 20, kungsfågel 5, bergfink 7, gulsparv 1 
och sävsparv 2. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 709 ex. och detta år 8 078 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev: 
gärdsmyg 1, rödhake 1 och kungsfågel 1. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Röjning av gräs och slån och ihopkrattning av detsamma sammanlagt 
2 man- och kvinnotimmar. 
 
BESÖKARE 
Inga besökare idag. Endast de tappra 5. 
 
ÖVRIGT 
Sicken fantastisk havsfågelupplevelse vi fick oss till livs idag. 
Morgonen bjöd på endast måttliga sydvästvindar, men detta till trots 
passerades ön av en strid ström av framför allt havssulor. När vinden 
vred till väst och ökade vid 15-tiden tilltog strömmen av sulor och de 
fick dessutom sällskap av stormfåglar som fullständigt kryllade över 
havet på sin väg söderut. Lägg därtill ett stort antal labbar, några 
gråliror och diverse andra sjöfåglar, så förstår ni kanske att det var en 
upplevelse utöver det vanliga. Att vi dessutom, denna ganska blåsiga 
dag, lyckades ringmärka 67 fåglar gjorde ju inte saken sämre. I 
morgon väntas det fortsatta kulingvindar från västsektorn. Då kan det 
bli riktigt kul 
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 12 ex Ringm 
      Järnsparv 3 ex Ringm 
      Rödhake 11 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Gransångare 20 ex Ringm 
      Kungsfågel 5 ex Ringm 
      Bergfink 7 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 25 ex Stationär 
      Stjärtand 8 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 80 ex str S 
      Svärta 18 ex str S 
      Småskrake 3 ex Förbifl. 
      Smålom 1 ad str S 
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      Stormfågel 2000 ex str S (Ett imponerande sträck under 
eftermiddagen och kvällen. Siffran är ett absolut minimum.) 

      Grålira 1 ex Str N 
      Grålira 7 ex str S 
      Havssula 2000 ex str S (Liksom för stormfågel ett imponerande 

sträck, framför allt efter 15:00, men även under morgonen.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Stenfalk 1 ex Rast (Möjligen två.) 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Kustpipare 1 ex str S 
      Kärrsnäppa 1 ex str S 
      Kärrsnäppa 2 ex Rast 
      Bredstjärtad labb 9 1K str S 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 10 ex str S (De flesta troligen 

bredstjärtade.) 
      Fjällabb 1 1K str S 
      Storlabb 70 ex str S (En av de högsta dagssummorna här på 

Nidingen.) 
      Fiskmås - ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 30 ex str S 
      Fisktärna 2 1K str S 
      Sillgrissla 15 ex+40 ex str S 
      Tordmule 1 ex str S 
      Tobisgrissla 1 ex Förbifl. 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Svarthätta 2 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönsiska - ex Rast 
      Hämpling 10 ex Rast 
      Gråsiska - ex Rast 
      Gulsparv - ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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LÖRDAG 27 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Mikael Hake 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 27 september 
2014 
 
VÄDER 
Frisk vind omkring väst hela dagen, omkring halvklart, god sikt men 
något dis av och till. 
 
09:00: Medelvind WSW 12 m/s, byvind 15 m/s, +14,1C, vattenstånd - 
, 1017,9 hPa. 
13:00: Medelvind W 11 m/s, byvind 13 m/s, +15,2C, vattenstånd - , 
1020,2 hPa. 
19:00: Medelvind W 9 m/s, byvind 14 m/s, +13,9C, vattenstånd - , 
1021,4 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. 
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:09 och ned 18:56. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Margareta Wilhelmsson, Kerstin 
Gabre och Git Malcolm. 
 
VERKSAMHET 
14 nät 09:15-18:45. 
4 burar i Kausan 08:00-09:00, 16 burar på omnämnd plats 09:00-
12:00, samt 30 burar därstädes 12:00-19:30. Dessutom 2 burar i 
nätgatan 5E för försök till vattenrallsfångst 08:00-19:30. 
Räknade sträckande havsfåglar under två femminutersperioder varje 
timma 07:00-19:00 för att kunna göra en någotsånär korrekt 
uppskattning av hur många individer av de olika aktuella arterna som 
passerade Nidingen under dagen. 
 
OBSERVATIONER 
SVARTNÄBBAD ISLOM 1 ex. i vinterdräkt/1K mot S, 
STORMFÅGEL 750 ex. mot S och 2 600 mot N, GRÅLIRA 4 ex. 
mot N, MINDRE LIRA 1 ex. mot S under morgonen, GULNÄBBAD 
LIRA 1 ex. sågs sträcka söderut ganska långt ute i väster tyvärr alltför 
långt ut för att en säker bestämning skulle vara möjlig att göra, 
HAVSSULA 850 ex. mot S, främst under morgonen. STENFALK 
åtminstone hannen är fortfarande kvar. Det är samma individ som 
märktes tidigare under veckan. Den kontrollerades idag, då den 
kutade in i en vadarbur, VATTENRALL grymt och stön som vanligt, 
BREDSTJÄRTAD LABB åtta 1K-fåglar mot S och en mot V, 
KUSTLABB/BREDSTJÄRTAD LABB 10 ex. mot S, KUSTLABB 
sex 1K-fåglar mot S, FJÄLLABB en 1K-fågel sågs sträcka söderut 
öster om Nidingen, KUSTLABB/FJÄLLABB 3 ex. mot S, 
STORLABB 23 ex. mot S och 11 mot N, TRETÅIG MÅS 50 ex. mot 
S, SILLGRISSLA/TORDMULE 170 ex. mot S och 75 ex. mot N. En 
hel del av dessa kunde bestämmas till sillgrissla, men endast en till 



tordmule som sig bör vid denna tidpunkt på året. Tordmularna brukar 
ju vanligtvis anlända lite senare. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 35 ex. av 6 arter. 
Ängspiplärka 30, sädesärla 1, järnsparv 1, bergfink 1, gulsparv 1 och 
sävsparv 1. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 744 ex. och detta år 8 113 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev: 
stenfalk 1 och ängspiplärka 1. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Inga besökare idag heller. Fem fula fiskar förekom flitigt på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Ytterligare en häftig havsfågeldag. Till skillnad från igår kunde vi 
idag göra en uppskattning av det totala antalet individer av framför 
allt stormfågel, havssula, tretåig mås och alkor som passerade ön. 
Dessutom hade vi så gott som heltäckande bevakning av havet väster 
om oss med minst en person under hela dagen. Efter 12 timmars 
spaning blev det segt på slutet, och när John Blund anlände och man 
slöt ögonen såg man fortfarande sträckande sulor och stormfåglar. 
Kanske en mer ornitologanpassad variant av att räkna får?... Somnade 
gott gjorde man i alla fall, men innan vi föll i dvala, avslutade vi 
kvällen med räkfrossa och spelade Mask. Vad det sistnämnda innebar 
får morgondagens dagbok förtälja. 
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 30 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 5 ex str SV 
      Gräsand 25 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 25 ex str S 
      Småskrake 1 ex Förbifl. 
      Storlom 1 ad str S 
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      Svartnäbbad islom 1 ex str SV (Kl. 17:57, vinterdräkt/1K) 
      Stormfågel 750 ex str S (Beräknat på två räknade 

femminutersperioder varje timme 07:00-19:00.) 
      Stormfågel 2600 ex Str N (Beräknat på två räknade 

femminutersperioder varje timme 07:00-19:00.) 
      Gulnäbbad lira? 7 ex str S (Kl. 07:36) 
      Grålira 4 ex Str N 
      Mindre lira 1 ex str S (Kl. 07:30) 
      Havssula 850 ex str S (Beräknat på två räknade 

femminutersperioder varje timme 07:00-19:00.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Stenfalk 1 ex Stationär (Samme hanne som märktes tidigare i 

veckan. Kontrollerades efter att den hade gått in i en vadarbur.) 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Ljungpipare 4 ex str S 
      Kustpipare 1 ex str S 
      Bredstjärtad labb 8 1K str S 
      Bredstjärtad labb 1 1K str V 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 10 ex str S 
      Kustlabb 6 1K str S 
      Ob. kust-/fjällabb 3 ex str S 
      Fjällabb 1 1K str S 
      Storlabb 23 ex str S 
      Storlabb 11 ex Str N 
      Fiskmås 2 ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 50 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 170 ex str S (Verkade vara nästan enbart 

sillgrisslor. Av de som kunde bestämmas sågs endast en tordmule.) 
      Ob. sillgrissla/tordmule 75 ex Str N (Verkade vara nästan enbart 

sillgrisslor. Av de som kunde bestämmas sågs endast en tordmule.) 
      Tobisgrissla 2 ex Förbifl. 
      Ängspiplärka - ex Rast (Dessutom ett massivt sträck mot söder 

under så gott som hela dagen.) 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Gulärla 1 ex Förbifl. 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönsiska 25 ex Förbifl. 
      Hämpling 10 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Rast 
      Gulsparv 5 ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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SÖNDAG 28 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Mikael Hake 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 28 september 
2014 
 
VÄDER 
Frisk vind omkring sydväst fram till tidiga kvällen, då vinden avtog, 
växlande molnighet, god sikt men, liksom igår, något dis av och till. 
 
09:00: Medelvind SW 10 m/s, byvind 11 m/s, +13,9C, vattenstånd +1 
cm, 1020,1 hPa. 
12:00: Medelvind SW 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,6C, vattenstånd -3 
cm, 1020,2 hPa. 
17:00: Medelvind SW 4 m/s, byvind 7 m/s, +15,6C, vattenstånd -4 
cm, 1020,2 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. 
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:11 och ned 18:54. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Margareta Wilhelmsson, Kerstin 
Gabre och Git Malcolm. 
 
VERKSAMHET 
14 nät 06:30-09:30, 21 nät 09:30-11:30, 24 nät 11:30-17:00. 
30 burar i Kausan 06:30-09:30, 36 burar i Kausan 09:30-19:30. 
Dessutom 2 burar i nätgata 5E för försök till vattenrallsfångst 06:30-
19:30. 
 
OBSERVATIONER 
STORMFÅGEL 150 ex. mot S och 830 ex. mot N, GRÅLIRA 1 ex. 
närmast tangerade Västudden på sin väg söderut under morgonen, 
HAVSSULA 270 ex. mot S, främst under morgonen, SPARVHÖK 1 
ex. rastade på ön. En av de få sparvhökar vi sett under veckan som 
gått, STENFALK vår kamrat hannen har uppenbarligen bänkat sig 
här på ön och fångar trötta tättingar i parti och minut, 
VATTENRALL stön och stånk från flera ex., SANDLÖPARE 1 ex. 
rastade på Playan, BREDSTJÄRTAD LABB en 1K-fågel och en 
subadult fågel sågs sträcka söderut, KUSTLABB/BREDSTJÄRTAD 
LABB 1 ex. mot S, KUSTLABB en mörk 1K-fågel mot S, 
STORLABB 10 ex. mot S och 3 ex. mot N, TRETÅIG MÅS 15 ex. 
mot S under dagen, SILLGRISSLA/TORDMULE 85 ex. mot S och 
110 ex. mot N. Av de individer som kunde bestämmas fanns inte en 
enda tordmule, FORSÄRLA 4 ex. mot S. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 



Totalt 71 ex. av 12 arter. 
Gråtrut 1, ängspiplärka 30, skärpiplärka 2, gärdsmyg 2, järnsparv 3, 
svarthätta 1, gransångare 4, kungsfågel 1, blåmes 19, talgoxe 3, 
gulsparv 1 och sävsparv 4. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 815 ex. och detta år 8 184 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev: 
ängspiplärka 2, gärdsmyg 3, kungsfågel 2, bergfink 1 och gråsiska 1. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
En kompis till Stefan med familj (5 pers.) kom ut under kvällen och 
skall stanna här i natt. Sammanlagt 10 personer på ön idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Så var det då sista kvällen för denna gång för det goa gänget (eller 
den goe gängen som vi säger i Götet). Det har varit en omväxlande 
vecka såväl väder- som fågelmässigt. Lugna dagar med gött häng i 
näten och blåsiga dagar med en gnistrande uppvisning av havets 
fågelvagabonder. Eftersom det är känt att omväxling förnöjer, så 
känner vi oss helt klart nöjda med veckan som gått. Att det sedan blev 
några bonusdagar på grund av det blåsiga vädret är vi alla glada över. 
Nu kommer kvällen att avslutas med ännu en omgång Mask. Vad är 
då detta för spel? Det behövs mer utrymme än vad som förefinnes här 
för att förklara, men man kan säga att det borgar för en viss rivalitet 
mellan deltagarna. Giftiga, tykna och goa kommentarer susar över 
köksbordet i all välmening under spelets gång, något som för övrigt 
har präglat veckan i övrigt. Toppen på isberget nåddes nog idag när 
en större flock mesar dråsade ner i Kruthusnäten under tidiga 
eftermiddagen. Det blev allmän rusning för att plocka ut nämnda 
mesar och på komradion hördes Johans röst: -Kerstin har gett mig en 
lårkaka, jag ligger utslagen på gräsmattan -. Ridå... Git stod i alla fall 
som vinnare i gårdagens spel, och hon gratulerades motvilligt av de 
övriga kombattanterna. Nu blir det revansch! 
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gråtrut 1 ex Ringm (Kutade in i en vadarbur.) 
      Ängspiplärka 27 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Järnsparv 3 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 4 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Blåmes 19 ex Ringm 
      Talgoxe 3 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 4 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 2 ex str O 
      Gräsand 25 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 19 ex str S 
      Svärta 3 ex str S 
      Knipa 1 hona Förbifl. 
      Småskrake 3 ex Förbifl. 
      Stormfågel 150 ex str S 
      Stormfågel 830 ex Str N 
      Grålira 1 ex str S (Kl. 08:51) 
      Havssula 270 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Stenfalk 1 hane Stationär 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Sandlöpare 1 ex Rast 
      Kärrsnäppa 3 ex Rast 
      Bredstjärtad labb 1 1K+1 2K+ str S 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 1 ex str S 
      Kustlabb 1 1K str S 
      Storlabb 10 ex str S 
      Storlabb 3 ex Str N 
      Fiskmås 3 ex str S 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 15 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 85 ex str S (Av de som kunde bestämmas 

var inte någon tordmule.) 
      Ob. sillgrissla/tordmule 110 ex Str N (Av de som kunde 

bestämmas var inte någon tordmule.) 
      Tobisgrissla 5 ex Förbifl. 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Forsärla 4 ex str S 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödstjärt 1 ex Rast 
      Stenskvätta 2 ex Rast 
      Svarthätta 1 hane Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes 20 ex Rast 
      Talgoxe 3 ex Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönsiska - ex Förbifl. 
      Hämpling 50 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Stationär 
      Gulsparv 5 ex Rast 
      Sävsparv 30 ex Rast 
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MÅNDAG 29 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Mikael Hake, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 29 september 
2014 - del1 
 
VÄDER 
Vinden avtog ytterligare lite under natten. Morgonen var mulen med 
lite dis och det klarnade upp först fram på em. 
 
02:00 Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +14C, vattenstånd +7 cm, 
1020 hPa. 
05:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 9 m/s, +14C, vattenstånd +4 cm, 
1020 hPa. 
08:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 7 m/s, +14C, vattenstånd +3 cm, 
1020 hPa. 
11:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 6 m/s, +15C, vattenstånd +10 cm, 
1021 hPa. 
14:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16C, vattenstånd +5 cm, 
1021 hPa. 
17:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +16C, vattenstånd -3 cm, 
1021 hPa. 
20:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 6 m/s, +13C, vattenstånd -5 cm, 
1022 hPa. 
23:00: Medelvind N 2m/s, byvind 4m/s, +12C, vattenstånd +1 cm, 
1024 hPa. 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:14 och ned 18:51. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Margareta Wilhelmsson, Kerstin 
Gabre och Git Malcolm. Kl 10 anlände Dennis Kraft och Marianne 
Bäckwall och en halvtimma senare lämnade Mikael Margareta, 
Kerstin och Git medan Johan blir kvar ytterligare en vecka. Lasse 
Hellberg skötte transporten med vår båt. 
 
VERKSAMHET 
24 nät 06:30-10:30, 27 nät 10:30-17:15, 19 nät 17:15-18:45 och 6 nät 
18:45-19:15. 
36 burar i Kausan 06:30-19:30. Dessutom 2 burar i nätgata 5E för 
försök till vattenrallsfångst 06:30-19:30. 
 
OBSERVATIONER 
STORMFÅGEL, 30 ex. mot S och 20 ex. mot N. 
HAVSSULA, 120 ex mot S och 40 mot N. 
TOPPSKARV, ett ökande antal fåglar har noterats under hösten och 
skarvpendeln drar nu som tidigare fram mellan Svartskär och 
Nidingen. 
SPARVHÖK, tre sträckande mot S under dagen. 
STENFALK, fyra mot S och två rastande / stationära på ön. 
VATTENRALL, jo de verkar ha återetablerat sig på ön. Får se om de 



tänker övervintra. 
BREDSTJÄRTAD LABB, en 2K+ sträckte söderut. 
KENTSK TÄRNA, en förbiflygande längs Playan och ut mot 
Klockfotsrevet. 
Ett intensivt småfågelsträck har passerat ön främst under fm. bl.a. 
cirka 4 000 ÄNGSPIPLÄRKOR, cirka 30 000 BO- / BERGFINKAR 
och flera tusen SÄVSPARVAR. Framförallt de senare gav tydligt 
avtryck i fångstsiffrorna. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 277 ex. av 14 arter. 
Ängspiplärka 61, skärpiplärka 1, sädesärla 1, gärdsmyg 3, järnsparv 
22, rödhake 6, gransångare 5, lövsångare 1, blåmes 22, bofink 10, 
bergfink 19, grönfink 1, hämpling 1 och sävsparv 124. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 2 092 ex. och detta år 8 461 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev: 
Gärdsmyg 2, järnsparv 2 gransångare 1 och blåmes 9. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Stefans kompis med familj (sju pers.)som övernattat sedan igår 
ochåtta personer knutna till Fågelstationen innebar sammanlagt 15 
personer på ön under dagen. 
 
Fortsättning följer. 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 29 september 
2014 - del 2 
 
ÖVRIGT 
Så var blev det sent omsider personalbyte igen. En på många sätt 
fantastisk dag mötte de vid tiotiden nyanlända. Småfågelsträcket var 
magnifikt och den avgående personalen var lyrisk. Även 
ringmärkningen blev bra. När den nya personalen tog över var redan 
74 fåglar ringmärkta och när dagen var slut summerades märksiffran 
till 277, den näst bästa i år (hittills). Bästa märkart blev överraskande 
nog sävsparv. 
Här får vi göra en liten tillbakablick. Den 29 september 1984 inledde 
jag en av mina höstveckor det året. Fram till denna dag var högsta 
dagssiffran för sävsparv 27 ex. Men den 29/9 1984 raderades det 
rekordet med marginal då hela 47 ex ringmärktes. Senare under 
samma vecka slogs det gamla rekordet ytterligare två gånger med 30 
ex den 28/9 och 37 ex den 4/10. Rekordsiffran 47 ex stod sig sedan 
länge, närmare bestämt i 27 år till den 24/9 2011 då den slogs med 
futtiga två fåglar till 49. Med dagens märksiffra är dock ordningen 
återställd och rekordputsningen är minst sagt anmärkningsvärd. Att vi 



efter 35 års verksamhet kan nästa tredubbla ett dagsrekord för en 
tämligen vanlig art var väl inget som någon hade kunnat räkna med. 
Vi får se hur länge detta nya rekord står sig. Det kan tilläggas att det 
endast är tolv arter som har högre dagsrekord i Nidingens 
ringmärkning än detta. 
En amiral och en mindre guldvinge sågs under dagen. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 61 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Sädesärla 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Järnsparv 22 ex Ringm 
      Rödhake 6 ex Ringm 
      Gransångare 5 ex Ringm 
      Lövsångare 1 ex Ringm 
      Blåmes 22 ex Ringm 
      Bofink 10 ex Ringm 
      Bergfink 19 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Hämpling 1 ex Ringm 
      Sävsparv 124 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 14 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 5 ex str S 
      Småskrake 2 ex Rast 
      Storlom 1 ex str S 
      Stormfågel 30 ex str S 
      Stormfågel 20 ex Str N 
      Havssula 120 ex str S 
      Havssula 40 ex Str N 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 3 ex str S 
      Stenfalk 4 ex str S 
      Stenfalk 2 ex Stationär 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Ljungpipare 2 ex str S 
      Kärrsnäppa 10 ex Rast 
      Bredstjärtad labb 1 2K+ str S (Kl 07:46) 
      Ob. kust-/fjällabb 1 ex str S 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 35 ex str S 
      Fisktärna 1 ex str S 
      Kentsk tärna 1 ex Förbifl. (Flög längs Playan västerut.) 
      Sillgrissla 7 ex str S 
      Trädlärka 1 ex Str 
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      Sånglärka 3 ex Str 
      Ladusvala 50 ex Str 
      Ängspiplärka 4000 ex Str 
      Ängspiplärka 200 ex Rast (Minst) 
      Skärpiplärka 10 ex Rast (Minst) 
      Forsärla 17 ex str S 
      Sädesärla 20 ex Rast (En färgmärkt kvar.) 
      Sädesärla 200 ex str S 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv 100 ex Str 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Gransångare 10 ex Rast 
      Lövsångare 1 ex Rast (Ringmärktes) 
      Kungsfågel - ex Rast (Några enstaka) 
      Blåmes 50 ex Rast 
      Talgoxe 1 ex Rast (Någon enstaka) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 11 ex str S 
      Bofink - ex Rast 
      Ob. bo-/bergfink 30000 ex Str 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Grönsiska 300 ex Str 
      Hämpling 200 ex Rast 
      Hämpling 300 ex Str 
      Gråsiska 10 ex Rast 
      Gråsiska 20 ex Str 
      Gulsparv 2 ex Str 
      Sävsparv 500 ex Rast 
      Sävsparv 2000 ex Str (Minst) 
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TISDAG 30 September 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 30 september 
2014 
 
VÄDER 
Svaga vindar från ostsektorn hela dagen. Delvis mulet och på 
morgonen lätt dis in mot land. I väster låg en dimmolnsbank som 
sänkte sikten som annars var god.  
 
02:00 Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +10C, vattenstånd -4 cm, 
1024 hPa. 
05:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +9C, vattenstånd -13 cm, 
1024 hPa. 
08:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 4 m/s, +9C, vattenstånd -16 cm, 
1025 hPa. 
11:00: Medelvind OV 5 m/s, byvind 6 m/s, +12C, vattenstånd -8 cm, 
1026 hPa. 
14:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +15C, vattenstånd -11 cm, 
1026 hPa. 
17:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 5 m/s, +15C, vattenstånd -18 cm, 
1026 hPa. 
20:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, +13C, vattenstånd -16 cm, 
1027 hPa. 
23:00: Medelvind O 5m/s, byvind 6m/s, +12C, vattenstånd -4 cm, 
1027 hPa. 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:16 och ned 18:48. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Marianne Bäckwall och Dennis Kraft. 
 
VERKSAMHET 
19 nät 06:30-10:00 och 21 nät 10:00-19:30. 
36 burar i Kausan 06:30-19:30. Dessutom 2 burar i nätgata 5E för 
försök till vattenrallsfångst 06:30-19:30. 
Registrering av mätdata i Fagel. 
 
OBSERVATIONER 
GRÅHÄGER, en hördes överflygande sent på kvällen. 
TOPPSKARV, några tiotal ses främst på Klockfotsrevet. 
SPARVHÖK, en höll till et tag på ön. 
TORNFALK, en förbisträckande mot S. 
STENFALK, minst en fågel kvar på ön. 
VATTENRALL, grymtar lite här och där. Ytterligare en årsunge 
fångads i de specialutsatta burarna. 
GULÄRLA, en förbisträckande. 
FORSÄRLA, sex förbisträckande fåglar noterades. 
SVARTMES, ett ex av denna lilla skogsmes hade idag tagit sig ut till 
Nidingen. 



 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 246 ex. av 17 arter. 
Vattenrall 1, Ängspiplärka 21, gärdsmyg 46, järnsparv 2, rödhake 63, 
taltrast 3, gransångare 9, kungsfågel 29, svartmes 1, blåmes 24, 
talgoxe 3, trädkrypare 2, pilfink 1bofink 2, bergfink 6, gråsiska 1 och 
sävsparv 32. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 2 338 ex. och detta år 8 707 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev det 
av: Järnsparv 1, kungsfågel 1, bergfink 2, blåmes 5 och talgoxe 1. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Johan har dragit ihop ris- och gräsrester efter tidigare röjningsarbeten 
för framtida förbränning. 
 
BESÖKARE 
Inga utomstående besökare idag så det har bara varit vi tre i 
personalen på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Ännu en härlig dag på Nidingen. Morgonen började med bra inflöde i 
näten men i takt med att det blev klarare avtog fågeltillgången. Det 
gick dock att fånga fåglar under hela dagen. Dagstotalen blev därmed 
inte långt från gårdagens. Men ingen dag på Nidingen är den andra 
lik. Idag blev rödhake och gärdsmyg de största fångstarterna, igår var 
det sävsparv och ängspiplärka. Och i morgon? ja det är det vi nu med 
spänning ser fram emot. 
 
Även idag noterades amiraler, åtminstone två till synes på sträck. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Vattenrall 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 21 ex Ringm 
      Gärdsmyg 46 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 63 ex Ringm 
      Taltrast 3 ex Ringm 
      Gransångare 9 ex Ringm 
      Kungsfågel 29 ex Ringm 
      Svartmes 1 ex Ringm 
      Blåmes 24 ex Ringm 
      Talgoxe 3 ex Ringm 
      Trädkrypare 2 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
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      Bergfink 6 ex Ringm 
      Brunsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 32 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 30 ex Str 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex+- ex Stationär 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex Förbifl. (hördes på sena kvällen.) 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Tornfalk 1 ex str S 
      Stenfalk 1 ex Stationär 
      Vattenrall - ex Stationär (Ytterligare en ungfågel märktes idag.) 
      Ljungpipare 1 ex str S 
      Kustpipare 1 ex str SV 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sånglärka 5 ex Str (Cirka) 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Gulärla 1 ex Str 
      Forsärla 6 ex str S 
      Sädesärla - ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast (Många rastande idag. 46 ringmärktes.) 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast (Många rastande.) 
      Taltrast 3 ex Rast 
      Gransångare 10 ex Rast (Minst.) 
      Kungsfågel 50 ex Rast (Cirka.) 
      Svartmes 1 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Blåmes 50 ex Rast 
      Talgoxe 4 ex Rast 
      Trädkrypare 2 ex Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Kråka 17 ex str SV 
      Stare 3 ex str S 
      Stare 5 ex Rast 
      Pilfink 8 ex Rast 
      Bofink - ex Rast (En hel del bo- och bergfink har hörts.) 
      Bergfink - ex Rast (En hel del bo- och bergfink har hörts.) 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Grönsiska - ex Str 
      Hämpling 100 ex Rast 
      Brunsiska 1 1K Rast (Ringmärktes) 
      Gulsparv - ex Rast (Hörd) 
      Sävsparv 100 ex Rast (Cirka.) 
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ONSDAG 1 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 1 oktober 2014 - 
del 1 
 
VÄDER 
Friska vindar från SO hela dagen. God sikt på morgonen men lite 
disigare längre fram på dagen då molnen tilltog och det kom en del 
regnstänk om än inte i mätbara volymer. 
 
02:00 Medelvind O 7 m/s, byvind 8 m/s, +11C, vattenstånd -6 cm, 
1028 hPa. 
05:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +10C, vattenstånd -15 cm, 
1027 hPa. 
08:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +10C, vattenstånd -18 cm, 
1027 hPa. 
11:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +13C, vattenstånd -9 cm, 
1027 hPa. 
14:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +14C, vattenstånd -8 cm, 
1027 hPa. 
17:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +13C, vattenstånd -12 
cm, 1026 hPa. 
20:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 13 m/s, +13C, vattenstånd -11 
cm, 1026 hPa. 
23:00: Medelvind SO 9m/s, byvind 11m/s, +13C, vattenstånd -1 cm, 
1025 hPa. 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:18 och ned 18:45. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Marianne Bäckwall och Dennis Kraft. 
 
VERKSAMHET 
17 nät 06:45-08:00, 19 nät 08:00-13:00 och 18 nät 13:00-14:30. 
36 burar i Kausan 06:30-19:30. Dessutom 2 burar i nätgata 5E för 
försök till vattenrallsfångst 06:30-19:30. 
Fortsatt registrering av märkdata och kontroller i Fagel.  
 
OBSERVATIONER 
GRÅGÅS, två sträckande och tre rastande. 
Kanadagås, sex sträckande. 
VITKINDAD GÅS, en sträckande. 
BLÄSAND, åtta sträckande och tre rastande. 
SVÄRTA, två sträckande mot S 
KNIPA, en rastande. 
HAVSSULA, 20 förbiflygande. 
TOPPSKARV, några tiotal ses främst på Klockfotsrevet. 
SPARVHÖK, en höll till ett tag på ön och fem sträckte förbi. 
TORNFALK, en förbisträckande mot S. 
STENFALK, en fågel kvar på ön. 



RÖDBENA, en rastande. 
SKOGSDUVA, en förbiflygande. 
DUBBELTRAST, en rastande. 
VARFÅGEL, en rastande fågel fångades och ringmärktes, årets 
första. 
VINTERHÄMPLING, tre rastande var höstens första. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 47 ex. av 10 arter. 
Ängspiplärka 4, gärdsmyg 1, rödhake 1, koltrast 1, gransångare 1, 
kungsfågel 28, VARFÅGEL 1, pilfink 2, bergfink 3 och sävsparv 5. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 47 ex. och detta år 8 754 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev det 
av: Ängspiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 5, svarthätta 1, 
kungsfågel 2 och blåmes 7. Dessutom en mellansäsongskontroll av en 
ängspiplärka. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Intet idag. 
 
BESÖKARE 
Inga utomstående besökare idag så det har bara varit vi tre i 
personalen på ön idag. 
 
Fortsättning följer. 

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 1 oktober 2014 - 
del 2 
 
ÖVRIGT 
En blåsig och, i förhållande till de senaste, fågelfattig dag. Det gjorde 
att vi fick gjort lite innejobb. Johan har registrerat såväl märkning 
som kontroler och är i princip klar med allt från september, bara 
några få registreringar återstår. Själv har jag utökar belysningen på 
labbet även om det än så länge är lite provisoriskt. 
 
Något blev det ändå i näten, som synes mest kungsfåglar men även 
årets första varfågel. Det var årets hundrade märkart och då får man 
som ringmärkare stå ut med lite blodvite en vanlig effekt när man 
hanterar denna art. 
 
Vi får ju en hel del kontroller av egna fåglar i fångsten. Om man 
undantar häckfåglarna och skärsnäpporna så är det huvudsakligen 
korttidskontroller av rastande fåglar som stannar några dagar på ön. 
Kontroller av fåglar mellan säsongerna är dock ovanliga. Idag gjorde 
vi dock en sådan fångst. Det var en ängspiplärka med en gammal 
Nidingenring. Den visade sig vara märkt redan den 4 november 2012 
av Göran Andersson. Men det var inte nog med det. Denna fågel 



kontrollerades sedan även den 11/11 2012 och sedan vid fyra tillfällen 
mellan 15/3 och 2013. Mycket tyder alltså på att piplärkan 
övervintrade härute den vintern. Sedan dök den upp igen, för nästan 
precis ett år sedan, den 4/10 2013. Det var även den gången 
undertecknad som kontrollerade den. Och nu idag är den åter tillbaka 
på Nidingen. Av vinglängden att döma, 84 mm, är det troligen en 
hane. Även viktskillnaderna på fågeln är intressanta. I november 2012 
vägde den som mest, 23,4 respektive 25,4 gram. Våren 2013 vägde 
den mellan 22,1 och 20,1. Medan oktobervikterna bara var 17,8 2013 
och idag 17,5. 
 
En amiral noterade även idag. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 4 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 28 ex Ringm 
      Varfågel 1 ex Ringm 
      Bergfink 3 ex Ringm 
      Sävsparv 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 2 ex str S 
      Grågås 3 ex Rast 
      Vitkindad gås 1 ex str O 
      Kanadagås 6 ex str V 
      Bläsand 8 ex str S 
      Bläsand 3 ex Rast 
      Gräsand - ex Stationär 
      Sjöorre 9 ex str S 
      Svärta 2 ex str S 
      Knipa 1 ex Rast 
      Småskrake 1 ex Förbifl. 
      Havssula 20 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Sparvhök 5 ex Str 
      Tornfalk 1 ex str S 
      Stenfalk 1 ex Stationär 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Rödbena 1 ex Rast 
      Fiskmås 2 ex Stationär 
      Silltrut 20 ex Stationär (Cirka) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 5 ex Förbifl. 
      Sillgrissla 2 ex Str N 
      Tobisgrissla 2 ex Rast 
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      Skogsduva 1 ex Förbifl. 
      Sånglärka 5 ex Str (Cirka.) 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast (Många rastande.) 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Dubbeltrast 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 hane Rast 
      Gransångare 2 ex Rast (Minst.) 
      Kungsfågel 50 ex Rast (Minst.) 
      Blåmes 20 ex Rast (Cirka.) 
      Talgoxe 5 ex Rast (Cirka.) 
      Varfågel 1 1K Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Kråka 22 ex str S 
      Stare 3 ex Rast 
      Pilfink 5 ex Rast 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönsiska 40 ex str S 
      Hämpling 40 ex Rast (Cirka.) 
      Vinterhämpling 3 ex Rast 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 50 ex Rast (Cirka.) 
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TORSDAG 2 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 2 oktober 2014 
 
VÄDER 
Morgonen disig och mulen. Detta övergick snart i tjocka och 
regnutfall. På fm klarnade det upp och det blev en lugn och vacker 
brittsommardag. 
 
02:00 Medelvind SO 9 m/s, byvind 10 m/s, +14C, vattenstånd +6 cm, 
1026 hPa. 
05:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 8 m/s, +14C, vattenstånd +2 cm, 
1026 hPa. 
08:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +14C, vattenstånd +/-0 cm, 
1026 hPa. 
11:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 4 m/s, +15C, vattenstånd +7 cm, 
1027 hPa. 
14:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 5 m/s, +16C, vattenstånd +10 cm, 
1027 hPa. 
17:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +15C, vattenstånd +4 cm, 
1027 hPa. 
20:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +14C, vattenstånd -4 cm, 
1028 hPa. 
23:00: Medelvind V 4m/s, byvind 6m/s, +13C, vattenstånd -4 cm, 
1029 hPa. 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:20 och ned 18:43. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Marianne Bäckwall och Dennis Kraft. 
 
VERKSAMHET 
17 nät 06:15-07:00, 19 nät 07:00-08:00, 16 nät 08:00-09:00, 17 nät 
09:00-09:45 och 23 nät 09:45-19:00. 
36 burar i Kausan 06:30-19:00. Dessutom 2 burar i nätgata 5E för 
försök till vattenrallsfångst 06:30-19:00. 
 
OBSERVATIONER 
PRUTGÅS, fem plus tre sträckande mot S. 
KRICKA, två rastande. 
STJÄRTAND, en rastande. 
HAVSSULA, två förbiflygande. 
TOPPSKARV, några tiotal ses främst på Klockfotsrevet. 
SPARVHÖK, en höll till ett tag på ön och två sträckte mot S. 
STENFALK, en fågel kvar på ön. 
STRANDSKATA, tre mot S. 
STÖRRE STRANDPIPARE, tre rastande. 
SKÄRSNÄPPA, höstens första, Lg/Li Me/Mb, sågs idag på ön. 
ENKELBECKASIN, fyra rastande 
BERGLÄRKA, en rastade kort, årets förta. 



VINTERHÄMPLING, tre rastande. 
LAPPSPARV, en hördes flyga förbi. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 91 ex. av 12 arter. 
Ängspiplärka 27, gärdsmyg 4, rödhake 8, taltrast 4, svarthätta 3, 
gransångare 5, kungsfågel 18, Blåmes 13, talgoxe 2, bofink 2, 
bergfink 1 och sävsparv 4. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 138 ex. och detta år 8 845 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev det 
av: Ängspiplärka 1, gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 4, taltrast 1, 
svarthätta 1, bofink 1, bergfink 1 och blåmes 7. 
 
UPPDRAGSARBETE  
Ihopsamling och eldning av avfallet efter tidigare slån- och 
gräsröjning, 5 timmar. 
 
BESÖKARE 
En ensamseglande fiskare la till vid stora bryggan och var iland en 
kort stund. Med oss tre i personalen blir det totalt fyra personer på ön 
idag. 
 
ÖVRIGT 
En morgon med snabba väderomslag mötte oss idag. Första anblicken 
strax före sex gav känsla av fyrmorgon. Det var mulet, disigt och 
svaga vindar. I luften hördes en del trast och annat och en hel del 
fåglar blänkte till i fyrljuset. Men när näten var borta försvann också 
de mesta av fåglarna. Lite vind blåste undan moln och dimma och det 
klarnade upp. Men inom någon timma drabbades vi av riktig tjocka 
det var tär dimma och lätt regn i denna. Men efter ytterligare någon 
timma lättade dimman, det blev klart och soligt och vinden försvan 
nästan helt. Och så blev det en vacker brittsommardag. 
Fågeltillgången blev därmed inte alls vad vi trodde på morgonen men 
tack vare lite tillflöde av piplärkor blev det ändå 91 fåglar i 
märkprotokollet. 
 
Istället tog Johan ett krafttag med att dra ihop ris och gräs efter 
ängsröjningen norr om fyrvaktarbostaden. När högen på eldplatsen 
blev oroväckande hög ringde vi räddningstjänsten och meddelade tt vi 
skulle elda ett par timmar och sedan satte vi fyr på högen. 
 
På fjärilsfronten noterades idag en amiral, två mindre guldvingar och 
ungefär fem kålfjärilar. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 



      Ängspiplärka 27 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Rödhake 8 ex Ringm 
      Taltrast 4 ex Ringm 
      Svarthätta 3 ex Ringm 
      Gransångare 5 ex Ringm 
      Kungsfågel 18 ex Ringm 
      Blåmes 13 ex Ringm 
      Talgoxe 2 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 4 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Prutgås 8 ex str S (Fem plus tre ex.) 
      Bläsand 2 ex Rast 
      Kricka 4 ex Rast 
      Gräsand 27 ex Stationär 
      Stjärtand 1 ex Rast (Låg vid och på SO-udden.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 20 ex str S 
      Småskrake 3 ex Rast 
      Havssula 2 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex Förbifl. (Hördes på morgonen) 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Sparvhök 2 ex str S 
      Stenfalk 1 ex Stationär 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Strandskata 3 ex str S 
      Större strandpipare 3 ex Rast 
      Skärsnäppa 1 ex Rast (LG/LI Me/Mb) 
      Kärrsnäppa 7 ex Rast 
      Enkelbeckasin 4 ex Rast 
      Skrattmås 4 ex str SV 
      Fiskmås 2 ex Stationär (Minst) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex Rast 
      Sånglärka 15 ex str SV 
      Berglärka 1 ex Rast 
      Ängspiplärka 200 ex Rast (Cirka) 
      Skärpiplärka 2 ex Rast (Varav en färgmärkt) 
      Sädesärla 4 ex Rast 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Taltrast 50 ex Rast 
      Rödvingetrast 1 ex Förbifl. 
      Svarthätta 4 ex Rast (Minst.) 
      Gransångare 10 ex Rast (Minst.) 
      Kungsfågel 50 ex Rast (Minst.) 
      Blåmes 25 ex Rast (Minst.) 
      Talgoxe 2 ex Rast 
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      Varfågel 1 ex Rast (Gårdagens ringmärkta kvar på ön.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 1 ex Rast 
      Pilfink 5 ex Rast 
      Bofink 20 ex Rast 
      Bergfink 20 ex Rast 
      Grönsiska 200 ex str S 
      Hämpling 40 ex Rast (Cirka.) 
      Vinterhämpling 3 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Förbifl. 
      Lappsparv 1 ex Förbifl. 
      Sävsparv 30 ex Rast (Cirka.) 
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FREDAG 3 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Dennis Kraft 
 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 3 oktober 2014 
 
VÄDER 
En stjärnklar natt följdes av en lika klar morgon med god sikt 
undantaget lite soldis i SO och dimmoln på långt håll i V. Fram på 
dagen tilltog vinden och det mulnade på och på kvällen kom också 
något lite regn. 
 
02:00 Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +11C, vattenstånd +4 cm, 
1028 hPa. 
05:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +10C, vattenstånd -1 cm, 
1028 hPa. 
08:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 4 m/s, +12C, vattenstånd -9 cm, 
1028 hPa. 
11:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +12C, vattenstånd -9 cm, 
1028 hPa. 
14:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +14C, vattenstånd +3 
cm, 1027 hPa. 
17:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +14C, vattenstånd +4 cm, 
1026 hPa. 
20:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +15C, vattenstånd -6 cm, 
1025 hPa. 
23:00: Medelvind S 8m/s, byvind 9m/s, +15C, vattenstånd -5 cm, 
1025 hPa. 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:22 och ned 18:40. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Marianne Bäckwall och Dennis Kraft. 
 
VERKSAMHET 
27 nät 06:30-12:20, 25 nät 12:20-13:00, 19 nät 13:00-13:30, 16 nät -
17:45 och 16 nät 13:30-17:45. 
36 burar i Kausan 07:00-19:00. Dessutom 2 burar i nätgata 5E för 
försök till vattenrallsfångst 07:00-19:00. 
 
OBSERVATIONER 
STJÄRTAND, sex sträckte mot SV. 
HAVSSULA, tre förbiflygande. 
TOPPSKARV, 72 stycken sågs samtidigt på Klockfotsrevet, högsta 
antalet som noterats i år. 
SPARVHÖK, en höll till ett tag på ön och sex sträckte mot S. 
STENFALK, en hane kvar på ön. 
BREDSTJÄRTAD LABB, en sträckande mot S. 
VINTERHÄMPLING, cirka 30 rastande. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 



*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 105 ex. av 15 arter. 
Ängspiplärka 2, gärdsmyg 7, rödhake 8, rödstjärt 1, taltrast 1, 
svarthätta 1, gransångare 8, kungsfågel 7, Blåmes 41, talgoxe 5, 
pilfink 3, bofink 3, bergfink 2, gråsiska 1 och sävsparv 15. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 243 ex. och detta år 8 950 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev det 
av: Gärdsmyg 2, järnsparv 1, kungsfågel 2, blåmes 2 och sävsparv 2. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Ihopsamling av avfall efter tidigare slån- och gräsröjning, 3 timmar. 
 
BESÖKARE 
Inga andra än vi tre i personalen på fågelstationen. 
 
ÖVRIGT 
Johan har idag finräfsat sin äng. Nu återstår att elda upp det sista 
sedan kan alla njuta av denna buskfria mark. 
 
Nät 5A kasserades och ersattes med ett bättre begagnat. 
 
På fjärilsfronten noterades idag en svansmätare, lite udda tid på året 
för den arten. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 7 ex Ringm 
      Rödhake 8 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 8 ex Ringm 
      Kungsfågel 7 ex Ringm 
      Blåmes 41 ex Ringm 
      Talgoxe 5 ex Ringm 
      Pilfink 3 ex Ringm 
      Bofink 3 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 15 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås - ex Rast 
      Gräsand - ex Stationär 
      Stjärtand 6 ex str SV 
      Ejder - ex Stationär 
      Ejder 150 ex Förbifl. 
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      Sjöorre 7 ex Str 
      Småskrake 3 ex str V 
      Havssula 3 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 72 ex Stationär (Minst, de 72 stog samtidigt på 

Klockfotsrevet) 
      Sparvhök 1 ex Rast 
      Sparvhök 6 ex str S 
      Stenfalk 1 hane Stationär 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Ljungpipare 2 ex str SV 
      Bredstjärtad labb 1 1K str S 
      Fiskmås 2 ex Stationär (Minst) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tobisgrissla 1 ex str S 
      Sånglärka 10 ex str SV 
      Ängspiplärka 50 ex Rast 
      Skärpiplärka 2 ex Rast 
      Forsärla 3 ex str S 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 15 ex Rast (Cirka) 
      Järnsparv 5 ex Rast (Cirka) 
      Rödhake 20 ex Rast 
      Rödstjärt 1 ex Rast 
      Taltrast 10 ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Gransångare 10 ex Rast (Minst.) 
      Kungsfågel 20 ex Rast (Minst.) 
      Blåmes 100 ex Rast (Minst.) 
      Talgoxe 10 ex Rast 
      Kaja 48 ex Sträckförsök 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Kråka 2 ex Sträckförsök 
      Stare 7 ex Rast 
      Pilfink 8 ex Rast 
      Bofink 10 ex Rast 
      Bergfink 10 ex Rast 
      Grönfink 5 ex Rast 
      Grönsiska 10 ex Str 
      Hämpling 20 ex Rast (Cirka.) 
      Vinterhämpling 30 ex Rast 
      Gråsiska 1 ex Rast 
      Sävsparv 30 ex Rast (Cirka.) 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261495&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261496&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261497&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261498&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261499&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261500&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261501&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261502&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261503&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261504&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261505&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261506&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261507&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261508&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261509&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261510&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261511&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261512&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261513&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261514&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261515&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261516&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261517&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261518&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261519&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261520&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261521&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261522&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261523&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261524&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261525&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261526&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261527&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261528&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261529&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261530&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261531&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261532&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261533&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261534&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261535&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261536&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261537&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261538&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34261539&mode=obsbok','ObsAndra');


LÖRDAG 4 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrick Tollgren Lazarov, Johan Frölinghaus, 
Dennis Kraft, Eva Åkesson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Lördag 4 oktober 2014 
 
VÄDER 
Morgonen mulen och disig med en frisk SO-vind men det är varmt. 
Temperaturen har legat på 15 grader hela natten. På fm klarnade det 
sedan och sikten blev god vilket innebar ännu en vavker 
brittsommardag 
 
02:00 Medelvind S 7 m/s, byvind 8 m/s, +15C, vattenstånd +9 cm, 
1024 hPa. 
05:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +15C, vattenstånd +7 
cm, 1023 hPa. 
08:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +15C, vattenstånd -5 
cm, 1023 hPa. 
11:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 11 m/s, +15C, vattenstånd -7 
cm, 1023 hPa. 
14:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +16C, vattenstånd +3 
cm, 1023 hPa. 
17:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +16C, vattenstånd +1 
cm, 1022 hPa. 
20:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +15C, vattenstånd -11 
cm, 1021 hPa. 
23:00: Medelvind SO 11m/s, byvind 14m/s, +14C, vattenstånd -17 
cm, 1022 hPa. 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:24 och ned 18:37. 
 
PERSONAL 
Johan Frölinghaus, Marianne Bäckwall och Dennis Kraft. Klockan 12 
anlände förstärkning i form av Patrick Tollgren-Lazarov och Eva 
Åkesson. Lasse Helberg skötte transporten med vår egen båt Stuff. 
 
VERKSAMHET 
17 nät 06:30-16:30. 
36 burar i Kausan 07:00-19:00. Dessutom 2 burar i nätgata 5E för 
vattenrallsfångst 07:00-19:00. 
 
OBSERVATIONER 
BLÄSAND, en hane och en hona rastade på SO-udden. 
HAVSSULA, tre förbiflygande. 
STENFALK, en hane kvar på ön. 
SKÄRSNÄPPA, tre rastande på Västudden. 
TRETÅIG MÅS, cirka 30 förbiflygande. 
LADUSVALA, en sträckande mot S. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 



*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 17 ex. av 8 arter. 
Ängspiplärka 9, gärdsmyg 1, järnsparv 2, taltrast 1, svarthätta 1, 
gransångare 1, kungsfågel 1 och sävsparv 1. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 260 ex. och detta år 8 967 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev det 
av: Svarthätta 2, gransångare 1, kungsfågel 2 och blåmes 13. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Städat och tämt gästtoaletten, 0,5 tim. Röjt slån, 2 tim. 
 
BESÖKARE 
Stefan och Annika kom ut på em. med fyra bekanta. De stannar tills i 
morgon och kommer att göra vinterstädningen av sina lokaler. Med 
fågelstationens personal blir det totalt 12 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
Dagen inleddes allt för blåsigt för att det skulle bli någon vidare av 
fågelfångst. Det innebar också en lite skumpig resa för dagens 
personaltransport. Det var meningen att det skulle bli lite 
personalbyte men det blev enbart personalförstärkning. Johan som 
skulle åkt hem idag stannar åtminstone till nästa transport. 
Undertecknad är också kvar på övertid eftersom Uno leder GOF-
exkursion på Öland så det blir enligt nuvarande planer 
stationschefsbyte först på måndag. Dagen till ära blev det kaffe och 
kanelbulle när Lasse vid tolvtiden kom ut med 
personalförstärkningen. Nu är vi fem i personalstyrkan så nu hoppas 
vi på lite bättre fågeltillgång i morgon.  
 
Idag har Johan röjt det slån som vuxit in i Kruthusoxeln. En på sikt 
livräddande åtgärd för detta träd.  
Nät 5A kasserades och ersattes med ett bättre begagnat. 
 
I dag har vi också haft städdag inför de nyas ankomst. Förutom vår 
egen lägenhet har dassen tömts och städats. Duschen rengjorts och 
labbet städats. När Patrick sedan anlände blev det pillande med 
fotolådan men också vändning av gummiflärparna vid utsläppet. 
 
På fjärilsfronten noterades idag en mindre guldvinge, två kålfjärilar 
och två än så länge obestämda flyn. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 9 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
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      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 1 ex Rast (På Ostudden) 
      Bläsand 2 ex Rast (En hane och hone på Ostudden.) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 ex Rast (På Västudden) 
      Havssula 3 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Stenfalk 1 1K hane Stationär 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Skärsnäppa 3 ex Rast (Västudden.) 
      Fiskmås 2 ex Stationär (Cirka.) 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 30 ex Förbifl. 
      Sillgrissla 4 ex Rast 
      Tobisgrissla 1 ex Rast 
      Ladusvala 1 ex str S 
      Ängspiplärka 50 ex Rast 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (Cirka) 
      Järnsparv 10 ex Rast (Cirka) 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Taltrast 10 ex Rast 
      Svarthätta 3 ex Rast 
      Gransångare 2 ex Rast 
      Kungsfågel 10 ex Rast 
      Blåmes 25 ex Rast 
      Talgoxe 3 ex Rast 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Pilfink 14 ex Rast 
      Bofink 5 ex Rast 
      Bergfink 5 ex Rast 
      Grönsiska 5 ex Str (Någon enstaka hörd.) 
      Hämpling 10 ex Rast (Cirka.) 
      Vinterhämpling 3 ex Rast (Några enstaka noterade.) 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 20 ex Rast (Cirka.) 
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SÖNDAG 5 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrick Tollgren Lazarov, Johan Frölinghaus, 
Dennis Kraft, Eva Åkesson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Söndag 5 oktober 2014 
 
VÄDER 
Stjärnklar natt med hård SO-bris. Morgonen disig men succesivt allt 
bättre sikt. På em avtog vinden lite och det blev åter varmt och gott 
väder. 
 
02:00 Medelvind SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +13C, vattenstånd -8 cm, 
1022 hPa. 
05:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +12C, vattenstånd -4 cm, 
1022 hPa. 
08:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +12C, vattenstånd -13 
cm, 1021 hPa. 
11:00: Medelvind SO 11m/s, byvind 13 m/s, +14C, vattenstånd -15 
cm, 1022 hPa. 
14:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +15C, vattenstånd -3 cm, 
1023 hPa. 
17:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +15C, vattenstånd +9 cm, 
1023 hPa. 
20:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +13C, vattenstånd +7 cm, 
1024 hPa. 
23:00: Medelvind O 7m/s, byvind 9m/s, +12C, vattenstånd +/-0 cm, 
1025 hPa. 
 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:26 och ned 18:34. 
 
PERSONAL 
Patrick Tollgren-Lazarov, Eva Åkesson, Johan Frölinghaus, Marianne 
Bäckwall och Dennis Kraft 
 
VERKSAMHET 
17 nät 06:30-10:45 och 20 nät 10:45-15:30. 
36 burar i Kausan 07:00-19:00. Dessutom 2 burar i nätgata 5E för 
vattenrallsfångst 07:00-19:00. 
Sträckskådning under främst förmiddagen. 
 
OBSERVATIONER 
BLÄSAND, en hane och en hona rastade på SO-udden. 
SVÄRTA, sex sträckande mot S. 
HAVSSULA, 20 förbiflygande, mest mot S. 
BLÅ KÄRRHÖK, en sträckande mot O. 
SPARVHÖK, 63 sträckande. 
TORNFALK, fyra sträckande. 
STENFALK, en ung hane kvar på ön och fyra sträckande. 
PILGRIMSFALK, en gammal hona rastade en stund på ön. 
BREDSTJÄRTAD LABB, en passerade förbi. 
STORLABB, en drog förbi ön. 



SKOGSDUVA, 20 förbisträckande. 
RINGDUVA, cirka 3 000 sträckande. 
TRÄDLÄRKA, en förbisträckande. 
LADUSVALA, tre sträckande. 
TRÄDPIPLÄRKA, en sträckande. 
ÄNGSPIPLÄRKA, cirka 3 000 sträckande. 
FORSÄRLA, fem sträckande. 
STENSKVÄTTA, en rastande i Kausan. 
KAJA, cirka 350 sträckande eller på sträckförsök. 
STARE, cirka 400 sträckande. 
BO-/BERGFINK, minimum 20 000 sträckande passerade ön. 
Troligen betydligt fler. 
STEGLITS, två förbisträckande. 
Grönsiska, 4 800 sträckande. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 34 ex. av 12 arter. 
Ängspiplärka 4, gärdsmyg 2, järnsparv 1, stenskvätta 1, svarthätta 2, 
kungsfågel 7, blåmes 3, talgoxe 1, bofink 2, bergfink 2, grönsiska 1 
och sävsparv 1. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 294 ex. och detta år 9 001 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller av främmande ringar. Egna korttidskontroller blev det 
av: Ängspiplärka 1, gärdsmyg 1, Svarthätta 2, blåmes 7, talgoxe 2 och 
sävsparv 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Röjt slån och kört bort avfallet efter detta, 1,5 timmar. 
 
BESÖKARE 
Stefan och Annika med medhjälpare lämnade ön på em. Med 
fågelstationens personal blir det totalt 11 personer på ön idag. 
 
ÖVRIGT 
En imponerande dag vad gäller sträckande fåglar. Tyvärr passerade 
flertalet bara förbi och de som rastade var svårfångade på grund av 
vinden och allt för god sikt. 
 
Även idag har Johan röjt lite slån, nu norr om kolkällarnäten. Återstår 
en del arbete med att transportera bort och elda upp riset. I samband 
med detta fick också kärrans däck påfyllning av luft. Nu kommer alla 
framtida transporter med kärran att rulla lättare. 
 
Patrick hittade nytt gummi och använde detta för att ersätta de gamla 
gummiflärparna i luckan till fågelutsläppet. 
 
Marianne har tvättat samtliga fönster utvändigt. Nu går det betydligt 
bättre att se ut. 
 



På fjärilsfronten noterades idag ännu en svansmätare och en kålfjäril. 
Dessutom sågs en trollslända vars definitiva bestämning återstår. 
Gårdagens båda flyn har bestämts till dyfly respektive tempelfly. 
Båda arterna är nya för Nidingen. 
 
VID DATORN 
Dennis Kraft 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 4 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Stenskvätta 1 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 7 ex Ringm 
      Blåmes 3 ex Ringm 
      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 8 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kanadagås 1 ex Stationär (På Ostudden) 
      Bläsand 2 ex Rast (En hane och hone på Ostudden.) 
      Gräsand 27 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Svärta 6 ex str S 
      Småskrake 2 ex Rast (På Västudden) 
      Havssula 20 ex Förbifl. (Huvudsakligen mot S) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 25 ex Stationär (Minst.) 
      Blå kärrhök 1 hane str O 
      Sparvhök 63 ex Str 
      Tornfalk 4 ex Str 
      Stenfalk 1 1K hane Stationär 
      Stenfalk 3 ex Str 
      Pilgrimsfalk 1 ad hona Rast 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Kustpipare 1 ex Förbifl. 
      Kärrsnäppa 5 ex Rast 
      Rödbena 1 ex Rast 
      Bredstjärtad labb 1 ex Förbifl. 
      Storlabb 1 ex Förbifl. 
      Skrattmås 3 ex str SV 
      Fiskmås 3 ex Stationär 
      Silltrut 20 ex Stationär (Minst) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 40 ex Rast (Cirka) 
      Tobisgrissla 3 ex Rast 
      Skogsduva 20 ex Str 
      Ringduva 3000 ex Str 
      Trädlärka 1 ex Str 
      Sånglärka 20 ex Str 
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      Ladusvala 3 ex Str 
      Trädpiplärka 1 ex Str 
      Ängspiplärka 50 ex Rast 
      Ängspiplärka 3000 ex Str (Minst) 
      Skärpiplärka 3 ex Rast (En färgmärkt, Me Mg/Sk, utanför labbet 

plus minst två på Ostudden) 
      Forsärla 5 ex Str 
      Sädesärla 1 ex Rast (Minst) 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (Cirka) 
      Järnsparv 5 ex Rast (Cirka) 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Taltrast 5 ex Str 
      Rödvingetrast 1 ex Str 
      Svarthätta 4 ex Rast 
      Kungsfågel 10 ex Rast 
      Blåmes 25 ex Rast 
      Talgoxe 3 ex Rast 
      Kaja 350 ex Str (En del blev enbart sträckförsök.) 
      Kråka 2 ex Stationär 
      Stare 400 ex Str 
      Ob. sparvfink 1 ex Str (En trolig lappsparv hördes sträcka 

förbi.Hördes) 
      Pilfink 14 ex Rast 
      Bofink 20 ex Rast (Cirka) 
      Ob. bo-/bergfink 20000 ex Str (En minimisiffra för dagens sträck, 

bara ett fåtal av vardera rasen rastade..) 
      Bergfink 20 ex Rast (Cirka) 
      Grönfink 30 ex Str 
      Steglits 2 ex Str 
      Grönsiska 4800 ex Str 
      Hämpling 50 ex Str (Cirka.) 
      Gråsiska 7 ex Str 
      Sävsparv 20 ex Rast (Cirka.) 
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MÅNDAG 6 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrick Tollgren Lazarov, Johan Frölinghaus, 
Dennis Kraft, Uno Unger, Eva Åkesson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 6 oktober 2014 
 
VÄDER 
Stjärnklar natt med tilltagande O-vind. Morgonen med växlande 
molnighet men senare alltmer uppklarnande så från middagstid 
solsken från en klar himmel. Ganska god sikt under dagen. 
02:00 Medelvind O 10 m/s, byvind 13 m/s, +11,4C, vattenstånd +4 
cm, 1024,5 hPa. 
05:00: Medelvind O 11 m/s, byvind 15 m/s, +11,5C, vattenstånd +7 
cm, 1024,6 hPa. 
08:00: Medelvind O 11 m/s, byvind 13 m/s, +12,3C, vattenstånd -4 
cm, 1024,6 hPa. 
11:00: Medelvind O 13 m/s, byvind 15 m/s, +13,4C, vattenstånd -20 
cm, 1024,6 hPa. 
14:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 15 m/s, +14,0C, vattenstånd -21 
cm, 1023,8 hPa. 
17:00: Medelvind O 12 m/s, byvind 15 m/s, +13,3C, vattenstånd -9 
cm, 1023,0 hPa. 
20:00: Medelvind O 11 m/s, byvind 15 m/s, +11,1C, vattenstånd -28 
cm, 1022,9 hPa. 
23:00: Medelvind ONO 12 m/s, byvind 15 m/s, +9,9C, vattenstånd -
41 cm, 1022,5 hPa. 
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln 
vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:28 och ned 18:32. 
 
PERSONAL 
Patrick Tollgren-Lazarov, Eva Åkesson, Johan Frölinghaus, Marianne 
Bäckwall och Dennis Kraft. Klockan 11:15 anlände Stuff med Lasse 
Hellberg vid rodret och med Uno Unger som tillträdande stationschef. 
Vid middagstid åkte Lasse och Dennis Kraft iland med stationsbåten. 
 
VERKSAMHET 
17 nät 06:30-12:00 och 4 nät 12-17:00. 
36 burar i Kausan 07:00-19:00. Dessutom 2 burar i nätgata 5E 07:00-
19:00. 
Sträckskådning huvudsakligen under förmiddagen men delvis även 
senare. 
 
OBSERVATIONER 
PRUTGÅS 20 ex av rasen bernicla kom flygande österifrån och 
landade på Klockfotsrevet vid 09-tiden, där de låg kvar ännu vid 
10:30-tiden. 
VIGG 1 ex sträckte söderut. 
BERGAND Ett par sträckte söderut O om Nidingen 17:02. 
STORLOM 2 ex sträckte söderut. 
BLÅ KÄRRHÖK En honfärgad kom västerifrån med byte i klorna 
och slog till på nordstranden 11:57. 
SPARVHÖK 25 ex sträckte söderut. 



TORNFALK 2 ex sträckte söderut. 
PILGRIMSFALK En ad förbiflygande. 
KÄRRSNÄPPA 2 ex sträckte söderut. 
BRUSHANE En årsung hane höll till på Ostudden vid 14:30-tiden. 
ROSKARL 1 ex sträckte söderut. 
RINGDUVA Ca 35000 sträckande varav några tusen följde kusten 
söderut under eftermiddagen medan 31000 passerade över ön mot SV 
under tidig förmiddag. Vid 09-tiden passerade minst 5000 ex 
samtidigt i en jätteflock. 
JORDUGGLA Ett ex stöttes på östligaste delen av Svacken 14:30 och 
landade åter i strandrågsvegetationen strax O om Rissastenen. Efter 
ytterligare ett uppflog försvann den västerut. 
TRÄDLÄRKA Ett ex stöttes vid Östra rännan vid 14:30-tiden. 
FORSÄRLA 3 ex sträckande. 
RÖDSTJÄRT I Kausan under eftermiddagen. 
SVARTHÄTTA En hane rastande. 
GRANSÅNGARE 2 ex rastande. 
STJÄRTMES En flock på 6 ex anlände vid 09:45-tiden och samtliga 
nätfångades och ringmärktes.  
VINTERHÄMPLING En förbisträckande flock på 7 ex. 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 53 ex av 9 arter. 
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 4, järnsparv 14, kungsfågel 4, 
STJÄRTMES 6, talgoxe 5, bofink 5, bergfink 7 och sävsparv 7. 
Antalet märkta fåglar denna månad 347 ex. och detta år 9 054 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna korttidskontroller: Ängspiplärka 2, rödhake 1, blåmes 1 och 
sävsparv 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Endast personer med anknytning till fågelstationsverksamheten, alltså 
totalt 7.  
 
ÖVRIGT 
Om gårdagen var imponerande när det gällde sträckande fåglar så var 
dagen än värre. Särskilt anmärkningsvärt var fink- och 
ringduvesträcket. Även flera flockar med tranor sträckte söderut in 
över land, totalt sågs 5 flockar med sammanlagt 345 ex. 
På fjärilsfronten noterades en sydsträckande amiral. Dessutom satt ett 
svansfly och ett tempelfly kvar på fönsterbrädet till det nordvästra 
köksfönstret. 
Gårdagens trollslända var en höstmosaikslända.  
 
VID DATORN 
Dennis Kraft och Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 



      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Järnsparv 14 ex Ringm 
      Kungsfågel 4 ex Ringm 
      Stjärtmes 6 ex Ringm 
      Talgoxe 5 ex Ringm 
      Bofink 5 ex Ringm 
      Bergfink 7 ex Ringm 
      Sävsparv 7 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 41 ex str S (Några flockar.) 
      Prutgås, rasen bernicla 20 ex Rast (En flock som kom österifrån 

och landade på Klockfotsrevet vid 09-tiden, där de låg ännu vid 
10:30-tiden.) 

      Kanadagås 1 ex Stationär (Troligen en av öns häckande eftersom 
den var ringmärkt på vänster ben. Den höll till på Svackens 
östligaste del.) 

      Gräsand 19 ex Stationär 
      Vigg 1 ex str S 
      Bergand 2 ex i par str S (De passerade O om Nidingen 17:02.) 
      Ejder - ex Stationär 
      Småskrake 2 honfärgad Rast 
      Storlom 2 ex str S 
      Havssula 20 ex str S (Ca 20 ex, bl.a. 2 ex långt öster om ön.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Blå kärrhök 1 honfärgad Rast (Den kom västerifrån med byte i 

klorna och slog till på nordstranden 11:57.) 
      Sparvhök 25 ex str S (Minst 25 ex.) 
      Tornfalk 2 ex str S 
      Stenfalk 1 1K hane Stationär 
      Pilgrimsfalk 1 ad Förbifl. 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Kärrsnäppa 2 ex str O 
      Brushane 1 1K hane Rast (Den höll till på Ostudden vid 14:30-

tiden.) 
      Roskarl 1 ex str S 
      Skrattmås 1 ad Rast (Den stod på Klockfotsrevet vid 18-tiden.) 
      Fiskmås 5 ex Stationär (1-2 årsungar och resten adulta, stod 

under kvällen på Klockfotsrevet.) 
      Silltrut 20 ex Stationär (Ca 20 ex.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 10 ex str S (Bl.a. 1 ex O om Nidingen.) 
      Ringduva 35000 ex str SV (Ca 35000 sträckande varav några 

tusen följde kusten söderut under eftermiddagen medan 31000 
passerade över ön mot SV under tidig förmiddag. Vid 09-tiden 
passerade minst 5000 ex samtidigt i en jätteflock.) 

      Jorduggla 1 ex Rast (Den stöttes på östligaste delen av Svacken 
14:30 och landade åter i strandrågsvegetationen strax O om 
Rissastenen. Efter ytterligare ett uppflog försvann den västerut.) 

      Trädlärka 1 ex Rast (Den stöttes vid Östra rännan vid 14:30-
tiden.) 

      Sånglärka 10 ex Str (Ca 10 ex sträckande/rastande.) 
      Ängspiplärka 25 ex Rast (Ca 25 ex varav 1 ringmärktes och 2 
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korttidskontroller.) 
      Ängspiplärka 1000 ex Str 
      Skärpiplärka 3 ex Rast (Minst 3 ex på Ostudden.) 
      Forsärla 3 ex Str 
      Sädesärla 5 ex Str (Ca 5 ex.) 
      Gärdsmyg 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 4 ringmärktes.) 
      Järnsparv 25 ex Rast (Minst 25 ex varav 14 ringmärktes.) 
      Järnsparv 200 ex Str 
      Rödhake 1 ex Rast (En korttidskontroll.) 
      Rödstjärt 1 ex Rast (I Kausan under eftermiddagen.) 
      Taltrast 4 ex Rast 
      Rödvingetrast 1 ex Str (Den hördes på nattsträck under kvällen.) 
      Svarthätta 1 hane Rast 
      Gransångare 2 ex Rast 
      Kungsfågel 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Stjärtmes 6 ex Rast (En flock på 6 ex anlände vid 09:45-tiden och 

samtliga nätfångades och ringmärktes.) 
      Blåmes 10 ex Rast (Ca 10 ex varav en korttidskontroll.) 
      Talgoxe 5 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Kaja 4000 ex str SV (Ca 4000 ex totalt under förmiddagen.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 700 ex str SV (Ca 700 ex totalt under förmiddagen.) 
      Pilfink 14 ex Rast 
      Bofink 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 5 ringmärktes.) 
      Ob. bo-/bergfink 40000 ex Str 
      Bergfink 20 ex Rast (Ca 20 ex varav 7 ringmärktes.) 
      Grönfink 30 ex Str (Ca 30 ex.) 
      Grönsiska 100 ex Str (Minst 100 ex.) 
      Hämpling 50 ex Str (Ca 50 ex.) 
      Vinterhämpling 7 ex Str 
      Sävsparv 300 ex Str (Ca 300 ex varav ett 50-tal rastade, 7 

ringmärktes och en korttidskontroll.) 
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TISDAG 7 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrick Tollgren Lazarov, Johan Frölinghaus, 
Uno Unger, Eva Åkesson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 7 oktober 2014 
 
VÄDER 
Efter en molnfri natt började morgonen med en molnbank in över 
fastlandet som solen steg upp över först 07:50. Vid 10-tiden mulnade 
det snabbt söderifrån och från 15-tiden och resten av dygnet en hel 
del regn (5 mm). Hyfsat god sikt som blev något sämre frampå dagen 
och speciellt under tiden det regnade. 
02:00 Medelvind ONO 12 m/s, byvind 16 m/s, +9,8C, vattenstånd -36 
cm, 1020,5 hPa. 
05:00: Medelvind ONO 12 m/s, byvind 16 m/s, +9,4C, vattenstånd -
25 cm, 1018,2 hPa. 
08:00: Medelvind ONO 12 m/s, byvind 15 m/s, +9,6C, vattenstånd -
33 cm, 1015,1 hPa. 
11:00: Medelvind O 13 m/s, byvind 17 m/s, +11,3C, vattenstånd ca -
50 cm, 1011,9 hPa. 
14:00: Medelvind O 15 m/s, byvind 20 m/s, +12,1C, vattenstånd ca -
40 cm, 1008,0 hPa. 
17:00: Medelvind O 14 m/s, byvind 18 m/s, +11,8C, vattenstånd ca -
30 cm, 1003,1 hPa. 
20:00: Medelvind O 13 m/s, byvind 17 m/s, +12,5C, vattenstånd ca -
30 cm, 998,7 hPa. 
23:00: Medelvind SSV 14 m/s, byvind 17 m/s, +13,8C, vattenstånd ca 
-20 cm, 998,8 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals, som dock strejkade efter 08:00 idag. 
 
 
Solen upp 07:30 och ned 18:29. 
 
PERSONAL 
Patrick Tollgren-Lazarov, Eva Åkesson, Johan Frölinghaus, Marianne 
Bäckwall och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
14 nät 07:00-08:30, 15 nät 08:30-09:00, 16 nät 09:00-11:45, 13 nät 
11:45-12:15, 12 nät 12:15-13:00 och 11 nät 13:00-13:30. Totalt 93,5 
nättimmar.  
36 burar i Kausan 07:00-19:00. Totalt 432 burtimmar.  
 
OBSERVATIONER 
VITKINDAD GÅS En flock på 7 ex sträckande söderut under 
morgonen. 
PRUTGÅS Minst 20 ex av rasen bernicla i en flock sträckande 
söderut under morgonen.  
STJÄRTAND 3 ex sträckte mot SV. 
SJÖORRE 11 ex sträckte mot S. 
HAVSSULA 4 ex sträckte söderut varav en sågs dykande utanför 
Klockfotsrevet. 



BLÅ KÄRRHÖK En årsunge sträckte mot SV vid 09-tiden. 
STENFALK Den stationära unghanen är kvar. 
PILGRIMSFALK En årsunge sträckte mot S. 
KUSTPIPARE Ett ex flög österut längs nordstranden. 
RINGDUVA Ca 8000 ex (2000 + 5000 + 1000) sträckande mot SV 
(210) under morgonen. Sista flocken passerade 09:18.  
SKOGSDUVA Ett ex sträckte österut över ön. 
SVARTHÄTTA En 1K hane ringmärktes. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 126 ex av 12 arter. 
Ängspiplärka 4, skärpiplärka 1, gärdsmyg 3, järnsparv 69, rödhake 4, 
svarthätta 1, kungsfågel 2, pilfink 1, bofink 16, bergfink 7, grönsiska 
5 och sävsparv 13. 
Antalet märkta fåglar denna månad 473 ex och detta år 9 180 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna korttidskontroller: Ängspiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, 
kungsfågel 1, blåmes 3 och talgoxe 2. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Endast de 5 personer som ingår i fågelstationens personal.  
 
ÖVRIGT 
Trots den kraftiga vinden från öster under morgon och förmiddag 
lyckades vi ha maximalt 17 nät uppsatta för fångst och tur var väl det, 
då järnsparvar gick till. Inte mindre än 69 ex varav 10 adulta kunde 
ringmärkas vilket var årsdagsbästa. Även de endast 5 grönsiskorna 
som försågs med ring var högsta dagssumma i år.  
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 4 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Järnsparv 69 ex Ringm 
      Rödhake 4 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 2 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 
      Bofink 16 ex Ringm 
      Bergfink 7 ex Ringm 
      Grönsiska 5 ex Ringm 
      Sävsparv 13 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Prutgås, rasen bernicla 20 ex Rast (Minst 20 ex i en flock 
sträckande söderut under morgonen.) 

      Vitkindad gås 7 ex str S (En flock sträckande söderut under 
morgonen.) 

      Kanadagås 1 ex Stationär 
      Gräsand - ex Stationär 
      Stjärtand 3 ex str SV 
      Ejder - ex str S 
      Sjöorre 11 ex 
      Småskrake 1 honfärgad Rast 
      Havssula 4 ex str S (En av dem sågs dykande utanför 

Klockfotsrevet.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Blå kärrhök 1 1K str SV (En årsunge sträckte mot SV vid 09-

tiden.) 
      Sparvhök 3 ex str S 
      Stenfalk 1 1K hane Stationär 
      Pilgrimsfalk 1 1K str S 
      Vattenrall - ex Stationär (De(n) hördes vid några tillfällen.) 
      Större strandpipare 1 ex Förbifl. 
      Kustpipare 1 ex Förbifl. 
      Fiskmås 5 ex Stationär (Ca 5 ex.) 
      Silltrut 10 ad Stationär (Ca 10 ex.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 5 ex str S (Minst 5 ex) 
      Skogsduva 1 ex str O 
      Ringduva 8000 ex str SV (Ca 8000 ex (2000 + 5000 + 1000) 

sträckande mot SV (210°) under morgonen. Sista flocken 
passerade 09:18.) 

      Ringduva 1 ex Rast 
      Sånglärka 5 ex Rast 
      Ängspiplärka 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 4 ringmärktes och en 

korttidskontrollerades.) 
      Skärpiplärka 2 ex Rast (Minst 2 ex varav en 1K hane nymärktes 

och en färgringmärkt sågs vid kompost.) 
      Sädesärla 1 ex Str 
      Gärdsmyg 4 ex Rast (3 ringmärktes och en 

korttidskontrollerades.) 
      Järnsparv 100 ex Rast (Minst 100 ex varav 69 ringmärktes och en 

korttidskontroll.) 
      Rödhake 4 ex Rast (Ringmärktes.) 
      Taltrast 3 ex Rast (Minst 3 ex hördes locka vid gryningen) 
      Svarthätta 1 1K hane Rast (Ringmärktes.) 
      Kungsfågel 3 ex Rast (Minst 3 ex varav 2 ringmärktes och en 

kortidskontrollerades.) 
      Blåmes 3 ex Rast (3 ex korttidskontrollerades.) 
      Talgoxe 2 ex Rast (2 ex korttidskontrollerades.) 
      Kaja 5000 ex Str (Ca 5000 ex sträckande eller på sträckförsök 

över ön. Många sträckte åter mot kusten) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 20 ex Rast (Ca 20 ex.) 
      Pilfink 14 ex Rast (En flock på 14 ex varav en 1K ringmärktes.) 
      Bofink 20 ex Rast (Minst 20 ex varav 16 ringmärktes.) 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307510&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307509&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307508&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307511&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307512&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307513&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307514&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307515&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307516&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307517&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307518&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307519&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307520&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307521&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307522&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307523&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307524&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307525&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307526&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307527&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307528&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307529&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307530&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307533&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307531&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307532&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307534&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307535&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307536&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307537&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307538&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307539&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307540&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307541&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307542&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307543&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307544&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307545&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307546&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307547&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307548&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307549&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34307551&mode=obsbok','ObsAndra');


      Ob. bo-/bergfink 5000 ex Str (Ca 5000 ex.) 
      Bergfink 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 7 ringmärktes.) 
      Grönfink 1 ex Rast 
      Grönsiska 100 ex Str (Minst 50 ex varav 5 ringmärktes.) 
      Sävsparv 25 ex Str (Minst 25 ex varav 13 ringmärktes.) 
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ONSDAG 8 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrick Tollgren Lazarov, Johan Frölinghaus, 
Uno Unger, Eva Åkesson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 8 oktober 2014 
 
VÄDER 
Växlande molnighet hela dagen med relativt god sikt. 
02:00 Medelvind S 14 m/s, byvind 16 m/s, +13,6C, vattenstånd ca -6 
cm, 1000,4 hPa. 
05:00: Medelvind S 15 m/s, byvind 19 m/s, +13,4C, vattenstånd ca 
+10 cm, 1000,5 hPa. 
08:00: Medelvind SSV 15 m/s, byvind 19 m/s, +12,6C, vattenstånd ca 
+13 cm, 1001,4 hPa. 
11:00: Medelvind SSV 13 m/s, byvind 18 m/s, +13,2C, vattenstånd ca 
+7 cm, 1004,3 hPa. 
14:00: Medelvind S 13 m/s, byvind 16 m/s, +13,7C, vattenstånd ca 
+12 cm, 1005,7 hPa. 
17:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 15 m/s, +13,5C, vattenstånd ca 16 
cm, 1005,7 hPa. 
20:00: Medelvind SSO 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,6C, vattenstånd ca 
-11 cm, 1005,3 hPa. 
23:00: Medelvind OSO 10 m/s, byvind 11 m/s, +12,4C, vattenstånd 
ca +/- 0 cm, 1004,0 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals, men då den strejkar för tillfället anges i stället SMHI:s 
prognosvärden. 
 
Solen upp 07:33 och ned 18:26. 
 
PERSONAL 
Patrick Tollgren-Lazarov, Eva Åkesson, Johan Frölinghaus, Marianne 
Bäckwall och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
14 nät 07:30-13:30. Totalt 84 nättimmar.  
36 burar i Kausan 07:00-19:00. Totalt 432 burtimmar. 
Sträckbevakning 07:30-13:30.  
 
OBSERVATIONER 
SVÄRTA 2 + 1 sträckte mot S väster om ön 07:50-08:00. 
SMÅLOM En adult ännu i sommardräkt sträckte söderut V om ön 
08:06. 
STORMFÅGEL Ett ex sträckte norrut långt ut V om ön 10:08. 
GRÅLIRA Ett ex vardera sträckte söderut strax utanför Västudden 
07:57 resp. 10:52.  
HAVSSULA Under morgonen/förmiddagen sträckte ca 60 ex 
söderut. Vid 17:30-tiden samlades ca 30 ex N om ön för kollektivt 
fiske. 
KUSTPIPARE Två årsungar lyfte långt ut på Ostudden när vi kom 
gående vid 14:30-tiden. 
BRUSHANE En årsung hane höll till längst ut på Ostudden.  
SILLGRISSLA Ca 70 ex sträckte söderut. 



Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 3 ex av 3 arter. 
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 1 och sävsparv 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 476 ex och detta år 9 183 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, rödhake 1, kungsfågel 3 och 
pilfink 2. 
Främmande kontroller: En 1K eller 2K toppskarv med stor orange 
plastring på vänster fot flög västerut utanför nordstranden 13:17. Ev. 
ett annat ex (1K eller 2K) stod bland artfränder och storskarvar på 
Ostudden 14:30. Denna typ av färgring har använts på boungar av 
toppskarv på Väderöarna i år och under förra året.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
BESÖKARE 
Endast de 5 personer som ingår i fågelstationens personal.  
 
ÖVRIGT 
Även om vi hade en del nät uppe på de minst vindutsatta platserna, så 
ägnades morgonen/förmiddagen främst åt havsfågelskådning. Bortsett 
från havssulor var det dock relativt lite arter/individer som passerade. 
Två gråliror visade dock upp sig fint i bågflykt söderut. Vi hade 
hoppats på en del labbar, men det blev endast fyra obestämda sådana 
långt ute vid horisonten. 
Efter idé från undertecknad fixade Patrick till en ny spärranordning 
för fåglarnas utsläppningshål på ringmärkarlabbet. Det skall bli 
intressant att höra hur denna förändring tas emot av framtida 
ringmärkare. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 23 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 34 ex str S 
      Svärta 3 ex str S (2 + 1 passerade under tiden 07:50-08:00.) 
      Småskrake 2 honfärgad Stationär 
      Smålom 1 ad str S (En adult ännu i sommardräkt passerade V om 

ön 08:06.) 
      Stormfågel 1 ex Str N (Den passerade V om ön 10:08.) 
      Grålira 2 ex str S (De passerade på bekvämt avstånd nära 

Västudden 07:57 resp. 10:52.) 
      Havssula 60 ex str S (Ca 60 ex. Flertalet passerade under 
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morgon/förmiddag.) 
      Havssula 30 ex Stationär (Vid 17:30-tiden samlades ca 30 ex N 

om ön för kollektivt fiske.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 1 ex Märkt (En 1K eller 2K med stor orange plastring 

på vänster fot flög västerut utanför nordstranden 13:17. Ev. ett 
annat ex (1K eller 2K) stod bland artfränder och storskarvar på 
Ostudden 14:30.) 

      Stenfalk 1 1K hane Stationär 
      Vattenrall 2 ex Stationär (Minst 2 ex hördes i slånbuskagen N om 

fyrområdet.) 
      Ljungpipare 3 ex str S 
      Kustpipare 2 1K Rast (De lyfte långt ut på Ostudden när vi kom 

gående vid 14:30-tiden.) 
      Kärrsnäppa 1 1K Rast (Den höll till långt ut på Ostudden vid 

14:30-tiden.) 
      Brushane 1 1K hane Rast (Den höll till långt ut på Ostudden vid 

14:30-tiden.) 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 4 ex str S (De passerade långt ut V 

om Nidingen 07:57, 08:38, 09:18 resp. 09:59. Ej uteslutet att 
någon kan ha varit fjällabb.) 

      Skrattmås 2 ad str S 
      Fiskmås 5 ex Stationär (Högst 5 ex.) 
      Silltrut 5 ex Stationär (Några adulta och 1-2 årsungar.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Sillgrissla 70 ex str S (Ca 70 ex.) 
      Tobisgrissla 3 ex Stationär 
      Sånglärka 3 ex Rast 
      Ängspiplärka 10 ex Rast (Minst 10 ex varav en adult fågel 

ringmärktes.) 
      Skärpiplärka 2 ex Rast (De höll till ute på Ostudden.) 
      Gärdsmyg 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 1 ex ringmärktes och 1 

korttidskontrollerades.) 
      Järnsparv 10 ex Rast (Ca 10 ex.) 
      Rödhake 2 ex Rast (Minst 2 ex varav en korttidskontrollerades.) 
      Gransångare 2 ex Rast 
      Kungsfågel 3 ex Rast (Korttidskontroller.) 
      Blåmes 3 ex Rast (Minst 5 ex.) 
      Talgoxe 2 ex Rast 
      Pilfink 10 ex Rast (Minst 10 ex varav 2 korttidskontroller.) 
      Bofink 3 ex Rast 
      Sävsparv 50 ex Rast (Ca 50 ex varav en 1K hane ringmärktes.) 
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TORSDAG 9 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrick Tollgren Lazarov, Johan Frölinghaus, 
Uno Unger, Eva Åkesson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 9 oktober 2014 
 
VÄDER 
Växlande molnighet hela dagen med relativt god sikt. Vid 08-tiden 
föll 0,25 mm i samband med en kortvarig regnskur. Under 
eftermiddagen lättade molntäcket tidvis och dagen avslutades 
halvmulen. 
02:00: Medelvind OSO 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,2C, vattenstånd ca 
+/-0 cm, 1001,3,0 hPa. 
05:00: Medelvind OSO 10 m/s, byvind 13 m/s, +13,5C, vattenstånd 
ca +10 cm, 999,0 hPa. 
08:00: Medelvind SSO 10 m/s, byvind 16 m/s, +14,2C, vattenstånd ca 
+19 cm, 998,9 hPa. 
11:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 14 m/s, +14,5C, vattenstånd ca +12 
cm, 1000,0 hPa. 
14:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 9 m/s, +14,9C, vattenstånd ca +11 
cm, 1001,7 hPa. 
17:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,4C, vattenstånd ca 18 
cm, 1002,7 hPa. 
20:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,4C, vattenstånd ca -21 
cm, 1003,3 hPa. 
23:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 9 m/s, +14,2C, vattenstånd ca -13 
cm, 1004,0 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals, men då den strejkar för tillfället anges i stället SMHI:s 
prognosvärden. 
 
Solen upp 07:35 och ned 18:24. 
 
PERSONAL 
Patrick Tollgren-Lazarov, Eva Åkesson, Johan Frölinghaus, Marianne 
Bäckwall och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
17 nät 07:15-07:45, 20 nät 07:45-13:00, 21 nät 13:00-15:15 och 25 
nät 15:15-17:00. Totalt 204,5 nättimmar.  
38 burar i Kausan 07:00-19:00. Totalt 456 burtimmar. 
Viss sträckbevakning under eftermiddagen.  
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA Ca 50 ex sträckte mot S under dagen. 
STENFALK En årsunge ses i regel dagligen här på ön och idag sågs 
att den var ringmärkt, troligen en av de två tidigare i höst ringmärkta 
ungfåglarna, troligen den hane som fick sin ring 10/9, men ej uteslutet 
den hona som märktes 23/9. 
VATTENRALL En adult hona ringmärktes efter fångst i nät 5D. 
Totalt har i år denna fågel samt 5 årsungar ringmärkts. 
OB. KUST-/FJÄLLABB 3 årsungar passerade långt ut i V inom en 
timma efter 17:30. 



KUSTLABB Den passerade söderut V om ön 13:06. 
FJÄLLABB Den sträckte söderut och passerade utanför Västudden 
17:51. 
TRETÅIG MÅS 12 ex, både ad och juv , samtliga efter 17:30, 
passerade V om ön. 
SILLGRISSLA Ca 50 ex sträckte söderut. 
STÖRRE PIPLÄRKA Ett till synes typiskt lockläte hördes under 
havsfågelspaning från fyrområdet, men ingen fågel sågs. 
ÄRTSÅNGARE Ett ex höll till i nätvresrosbuskaget på Västudden 
vid 13-tiden. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 61 ex av 12 arter. 
Vattenrall 1, ängspiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 3, rödhake 1, 
svarthätta 2, gransångare 1, blåmes 30, pilfink 1, bofink 3, grönsiska 
1 och sävsparv 16. 
Antalet märkta fåglar denna månad 537 ex och detta år 9 244 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna korttidskontroller: Järnsparv 3, kungsfågel 2, blåmes 6, talgoxe 
2 och sävsparv 5. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Endast de 5 personer som ingår i fågelstationens personal.  
 
ÖVRIGT 
Ringmärkningen gick bättre än väntat efter att vi noterat de dåliga 
förutsättningarna under morgonen. Det var dock fram på dagen, när 
molntäcket lättade en aning, som det började anlända en del småfågel. 
De 30 blåmesarna var näst bästa resultat hittills i år och sävsparvarna 
uppgick också till tvåsiffrigt. Dagens fångstart framför alla övriga var 
dock den adulta vattenrallhonan som har gäckat oss sedan hon 
troligen anlände under maj. 
Johan fyllde år idag vilket firades på olika sätt, bl.a. bjöd han på en 
utsökt rabarberpaj gjord på öns egna dito. Strongt nog tog Johan även 
ett födelsedagsdopp i de endast 13-gradiga salta böljorna vid Stora 
bryggan. Marianne bjöd dessutom på utsökt goda pannkakor med 
jordgubbssylt till middagen. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 3 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
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      Gransångare 1 ex Ringm 
      Blåmes 30 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 
      Bofink 3 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 16 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 24 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 4 ex Str N 
      Småskrake 2 honfärgad Stationär 
      Småskrake 13 ex str S 
      Havssula 50 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex str SV (Den hördes på nattsträck 20:45.) 
      Stenfalk 1 1K Stationär (Den ses i regel dagligen här på ön och 

idag sågs att den var ringmärkt, troligen en av de två tidigare i 
höst ringmärkta ungfåglarna, troligen den hane som fick sin ring 
10/9, men ej uteslutet den hona som märktes 23/9. ) 

      Vattenrall 1 ad hona Stationär (Den ringmärktes efter fångst i nät 
5D. Totalt har i år denna fågel samt 5 årsungar ringmärkts.) 

      Vattenrall 1 2K+ hona Stationär 
      Kustlabb 1 1K str S (Den passerade söderut V om ön 13:06.) 
      Ob. kust-/fjällabb 3 1K str S (De passerade långt ut i V inom en 

timma efter 17:30.) 
      Fjällabb 1 1K str S (Den sträckte söderut och passerade utanför 

Västudden 17:51.) 
      Fiskmås - ex Stationär 
      Silltrut 2 ex Stationär (1 ad + 1 juv.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 12 ex str S (Både ad och juv, samtliga efter 17:30, 

passerade V om ön.) 
      Sillgrissla 50 ex str S 
      Tobisgrissla 1 1K Stationär 
      Större piplärka? 1 ex Lockläte (Ett till synes typiskt lockläte 

hördes under havsfågelpaning från fyrområdet, men ingen fågel 
sågs.) 

      Ängspiplärka 100 ex Str (Ca 100 ex sträckande/rastande varav 1 
årsunge ringmärktes.) 

      Skärpiplärka 3 ex Stationär (En adult färgringmärkt fågel sågs 
vid komposten.) 

      Sädesärla 2 ex Rast 
      Gärdsmyg 10 ex Rast (Ca 10 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Järnsparv 30 ex Rast (Ca 30 ex varav 3 ringmärktes och 3 

korttidskontrollerades.) 
      Rödhake 1 ex Rast (En 2K+ ringmärktes.) 
      Ärtsångare 1 ex Rast (Den höll till i nätvresrosbuskaget på 

Västudden vid 13-tiden.) 
      Svarthätta 2 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Gransångare 1 2K+ Rast (Ett ex av rasen abietinus ringmärktes.) 
      Kungsfågel 2 1K hane Rast 
      Blåmes 50 ex Rast (Ca 50 ex varav 30 ringmärktes och 6 

korttidskontrollerades.) 
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      Talgoxe 2 ex Rast (Korttidskontrollerades.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 1 ex Rast 
      Pilfink 9 ex Rast (Minst 9 ex varav 1 ringmärktes och 2 

korttidskontrollerades.) 
      Bofink 5 ex Rast (Minst 5 ex varav 3 honor ringmärktes.) 
      Bergfink 1 ex Rast 
      Grönsiska 30 ex Str 
      Grönsiska 1 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Sävsparv 50 ex Rast (Ca 50 ex varav 16 ringmärktes och 5 

korttidskontrollerades.) 
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FREDAG 10 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrick Tollgren Lazarov, Johan Frölinghaus, 
Uno Unger, Eva Åkesson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 10 oktober 2014 
 
VÄDER 
Efter en natt med växlande molnighet fick vi en morgon-förmiddag 
med liknande väder men med successivt lättande molntäcke frampå 
förmiddagen. Från kl. 11 i stort sett molnfritt men ganska disigt, åter 
växlande molnighet efter 15:00. Sikten ej så god och fastlandet kunde 
mestadels endast skönjas i diset. Värt att notera den för tillfället 
väldigt jämna temperaturen dygnet runt. Sedan igår kl. 08:00 till idag 
kl. 22:00 har temperaturen endast varierat mellan 14,0C och 14,9C.  
02:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 11 m/s, +14,0C, vattenstånd ca +8 
cm, 1003,3,8 hPa. 
05:00: Medelvind SSO 10 m/s, byvind 12 m/s, +14,1C, vattenstånd ca 
+19 cm, 1003,1 hPa. 
08:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 15 m/s, +14,1C, vattenstånd ca 
+24 cm, 1004,1 hPa. 
11:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 16 m/s, +14,2C, vattenstånd ca 
+15 cm, 1006,2 hPa. 
14:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 12 m/s, +14,9C, vattenstånd ca +10 
cm, 1008,1 hPa. 
17:00: Medelvind SSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,4C, vattenstånd ca 
+16 cm, 1009,9 hPa. 
20:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,0C, vattenstånd ca 
+20 cm, 1012,1 hPa. 
23:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 9 m/s, +13,8C, vattenstånd ca 
+13 cm, 1013,3 hPa. 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals, men då den strejkar för tillfället anges i stället SMHI:s 
prognosvärden. 
 
Solen upp 07:37 och ned 18:21. 
 
PERSONAL 
Patrick Tollgren-Lazarov, Eva Åkesson, Johan Frölinghaus, Marianne 
Bäckwall och Uno Unger.  
 
VERKSAMHET 
17 nät 07:00-09:00, 20 nät 09:00-17:00. Totalt 194 nättimmar.  
38 burar i Kausan 07:00-19:00. Totalt 456 burtimmar. 
Sträckbevakning 07:30-13:00 och tidvis resten av dagen.  
 
OBSERVATIONER 
GRÅHAKEDOPPING Den flög österut utanför nordstranden vid 14-
tiden. 
STORMFÅGEL 27 ex sträckte söderut under dagen. 
HAVSSULA 135 ex sträckte mot S under dagen. 
KUSTPIPARE En ungfågel höll till på Ostudden 17:45. 
BRUSHANE En årsung hane höll till på Ostudden 17:45.  
BREDSTJÄRTAD LABB De två första passerade söderut V om ön 



11:38 resp.13:53, den sistnämnda alldeles i strandkanten (kalasobs). 
Johan såg dessutom en sydsträckande 17:08, också den V om ön. 
KUSTLABB En ad i ljus morf tillsammans med en juv passerade 
söderut över Klockfotsrevet 11:38. Johan såg även en äldre fågel 
sträckande söderut 12:14. 
TRETÅIG MÅS 94 ex sträckte mot S, övervägande adulta men ca 30 
procent ungfåglar. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 39 ex av 6 arter. 
Ängspiplärka 9, gransångare 1, blåmes 22, pilfink 1, bergfink 1 och 
sävsparv 5. 
Antalet märkta fåglar denna månad 576 ex och detta år 9 283 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, rödhake 1, svarthätta 1, blåmes 
9 och sävsparv 2. 
Främmande kontroller: En 1K toppskarv med stor orange plastring på 
vänster fot flög västerut utanför nordstranden vid 09-tiden. Denna typ 
av färgring har använts på boungar av toppskarv på Väderöarna i år 
och under förra året.  
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Endast de 5 personer som ingår i fågelstationens personal.  
 
ÖVRIGT 
En blåsig morgon gynnade inte nätfångsten idag, men de nät som inte 
var alltför utsatta användes. Vinden mojnade något och på 
eftermiddagen anlände liksom igår en flock blåmesar till ön. Inom en 
timma fångades och märktes 22 ex. I övrigt präglades dagen av en hel 
del havsfågelskådning. En hyfsad mängd labbar passerade, dock 
sträckte de flesta långt ute vid horisonten, men åtminstone en ung 
bredstjärtad labb kom flygande alldeles i strandkanten på Västudden 
vilket gladde oss mycket. 
 
VID DATORN 
Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 9 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Blåmes 22 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 5 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Bläsand 6 ex str S (En flock.) 
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      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 45 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Gråhakedopping 1 ex Förbifl. (Den flög österut utanför 

nordstranden vid 14-tiden.) 
      Stormfågel 27 ex str S 
      Havssula 135 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 25 ex Märkt (Minst 25 ex varav en färgringmärkt 

årsunge rundade västudden mot S. Ringen var orange av den typ 
som använts på boungar i år och under förra året på 
Väderöarna.) 

      Tornfalk 1 ex str S (Den passerade söderut över Kausan 8:28.) 
      Stenfalk 1 1K Märkt (Den var kvar sedan tidigare och jagade 

småfåglar på ön.) 
      Vattenrall 2 ex Stationär (Minst 2 ex hördes varav en ända borta 

vid Kruthuset.) 
      Kustpipare 1 1K Rast (Den höll till på Ostudden 17:45.) 
      Kärrsnäppa 1 1K Rast (Den höll till på Ostudden 17:45.) 
      Brushane 1 1K hane Rast (Den höll till på Ostudden 17:45.) 
      Bredstjärtad labb 3 1K str S (De två första passerade söderut V 

om ön 11:38 resp.13:53, den sistnämnda alldeles i strandkanten 
(kalasobs). Johan såg dessutom en sydsträckande 17:08, också 
den V om ön.) 

      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 9 1K str S (Flertalet passerade på 
mycket långa avstånd V om ön utspritt över dagen.) 

      Kustlabb 3 ex str S (En ad i ljus morf tillsammans med en juv 
passerade söderut över Klockfotsrevet 11:38. Johan såg även en 
äldre fågel sträckande söderut 12:14.) 

      Ob. kust-/fjällabb 1 1K str S (Den passerade söderut långt ut i V 
12:16.) 

      Dvärgmås 1 1K str S (Den passerade söderut långt utanför 
Västudden 07:47.) 

      Skrattmås 5 ex str S 
      Fiskmås 5 ex Förbifl. (Ca 5 ex.) 
      Silltrut 4 ad Stationär (De höll till på Nordstranden och 

Ostudden.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut 30 ex Stationär (Ca 30 ex, stod på Ostudden under sen 

eftermiddag.) 
      Tretåig mås 94 ex str S (Övervägande adulta men ca 30 procent 

ungfåglar.) 
      Sillgrissla 70 ex str S (Ca 70 ex.) 
      Tordmule 35 ex str S (Bl.a. en ren flock på 11 ex.) 
      Tobisgrissla 5 ex Förbifl. (Ca 5 ex.) 
      Sånglärka 1 ex Förbifl. 
      Ladusvala 3 ex Str (2 + 1, under eftermiddagen.) 
      Ängspiplärka 200 ex Str (Ca 200 sträckande varav en del 

rastande och 9 ex ringmärktes.) 
      Skärpiplärka 1 ex Märkt (Med färgringarna Mg/Rö på vänster 

tars. Den satt bl.a. på 1855 års hus) 
      Sädesärla 5 ex Rast (Minst 5 ex.) 
      Gärdsmyg 10 ex Rast (Ca 10 ex varav en adult som 

korttidskontroll.) 
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      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake 1 ex Rast (Korttidskonroll.) 
      Svarthätta 1 1K hane Rast (Korttidskonroll.) 
      Gransångare 1 1K Rast (En fågel av rasen collybita ringmärktes. 

Den var väldigt sent utvecklad (pullstadie 5 och ej färdigförbenad 
skalle).) 

      Blåmes 35 ex Rast (Minst 35 ex varav 22 ringmärktes och 9 
korttidskontrollerades.) 

      Talgoxe 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Pilfink 14 ex Stationär (14 ex varav 1 årsunge ringmärktes.) 
      Bofink 3 ex Rast 
      Bergfink 3 ex Rast (Minst 3 ex varav en 2K+ hona ringmärktes.) 
      Grönfink 2 ex Rast 
      Grönsiska 30 ex str S (En flock.) 
      Hämpling 1 2K+ hane Rast 
      Sävsparv 50 ex Rast (Ca 50 ex varav 5 ringmärktes och 2 

korttidskontrollerades.) 
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LÖRDAG 11 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Patrick Tollgren Lazarov, Johan Frölinghaus, 
Jalle Hiltunen, Mikael Hake, Josefina Pehrson, Uno Unger, Eva 
Åkesson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION lördag 11 oktober 2014 
 
VÄDER 
I gryningen i stort sett molnfritt förutom en molnbank inne över 
fastlandet. Måttlig sikt och alltså ganska disigt. Senare uppklarnande 
och mest god sikt, men lite dis av och till. 
 
02:00: Medelvind SSV 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,5C, vattenstånd ca 
+9 cm, 1014,3,1 hPa. 
05:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +13,0C, vattenstånd ca 
+12 cm, 1014,5 hPa. 
08:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +13,3C, vattenstånd ca 
+15 cm, 1015,1 hPa. 
11:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 8 m/s, +13,7C, vattenstånd ca +7 
cm, 1015,8 hPa. 
18:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,1C, vattenstånd - , 
1014,1 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. 
 
Solen upp 07:39 och ned 18:18. 
 
PERSONAL 
Patrick Tollgren-Lazarov, Eva Åkesson, Marianne Bäckwall och Uno 
Unger utgjorde tjänstgörande personal fram till 11:00 tillsammans 
med Johan Frölinghaus. Den sistnämnde stannar kvar ytterligare en 
vecka tillsammans med den nya personalen bestående av Mikael 
Hake, Josefina Pehrson och Jalle Hiltunen. Morgan Johansson skötte 
personalbytet med fågelstationens båt. 
 
VERKSAMHET 
20 nät 07:00-08:00, 22 nät 08:00-14:00, 24 nät 14:00-16:00 och 19 
nät 16:00-18:00. 
38 burar i Kausan 07:00-19:00. 
 
OBSERVATIONER 
HAVSSULA 80 ex. mot S under dagen, SPARVHÖK 23 ex. mot S 
idag, STENFALK troligen den gamle vanlige hannen höll till på ön, 
STORLABB 2 ex. prejade ner en ungtrut NV om Västudden 08:10. 
Den ena fågeln lyckades dränka truten efter 10 minuters kamp och 
båda labbarna högg sedan in på sitt byte, BREDSTJÄRTAD 
LABB/KUSTLABB 2 ex. mot S långt ute i väster, FORSÄRLA 1 ex. 
mot S, GRÅSPARV en 1K hona nätfångades och ringmärktes. Första 
obsen/ringmärkningen av arten i år och blott den andra ringmärkta 
sedan 2009, VINTERHÄMPLING ca 100 ex. höll till på ön under 
eftermiddagen. 
 



Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 341 ex. av 19 arter. 
Sparvhök 1, ängspiplärka 18, gärdsmyg 6, järnsparv 2, rödhake 8, 
rödstjärt 1, gransångare 9, kungsfågel 19, blåmes 197, talgoxe 23, 
gråsparv 1, bofink 8, bergfink 10, grönfink 1, grönsiska 1, 
vinterhämpling 6, gråsiska 3, gulsparv 3 och sävsparv 24. 
Antalet märkta fåglar denna månad 917 ex. och detta år 9 624 ex. 
 
KONTROLLER 
Främmande kontroller: Även idag sågs en 1K toppskarv med stor 
orange plastring på vänsterdojjan. Den flög mot Klockfotsrevet vid 
08-tiden efter att ha passerat Västudden tillsammans med ett par 
artfränder. Denna typ av färgring har använts på boungar av 
toppskarv på Väderöarna i år och under förra året. En 2K+ hona 
bergfink med norsk ring kontrollerades vid 11-tiden och en gammal 
blåmeshona med dansk ring kontrollerades drygt en timme senare. 
 
Egna korttidskontroller: Rödhake 1, blåmes 16 och pilfink 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim). 
 
BESÖKARE 
Nio personer med anknytning till fågelstationens verksamhet. Stefan 
kom dessutom ut under eftermiddagen och kollade vad som var fel 
med avsaltningsanläggningen. Summa summarum 10 personer på öa 
idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Man kan väl lugnt säga att den tillträdande personalen kom in i 
hetluften direkt. Inte för att det var särskilt varmt, men för att fåglarna 
dröste ner över ön när vi anlände. Framför allt blåmesarna var heta 
och den tredje bästa dagssumman genom tiderna noterades med 197 
märkta individer. Fingrarna känns ganska ömma nu ikväll. Dagens 
summa på 341 märkta fåglar var dessutom den näst högsta för 
säsongen. Det gäller liksom att tajma in de bästa dagarna. Nu är vi 
trötta och skall snart dra oss tillbaka. Vi ser fram mot en händelserik 
vecka. Fortsättning följer 
 
VID DATORN 
Mikael Hake och Uno Unger 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 18 ex Ringm 
      Gärdsmyg 6 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 8 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Gransångare 9 ex Ringm 
      Kungsfågel 19 ex Ringm 
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      Blåmes 197 ex Ringm 
      Talgoxe 23 ex Ringm 
      Gråsparv 1 ex Ringm 
      Bofink 8 ex Ringm 
      Bergfink 10 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Vinterhämpling 6 ex Ringm 
      Gråsiska 3 ex Ringm 
      Gulsparv 3 ex Ringm 
      Sävsparv 24 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 25 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 20 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 80 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Märkt (En årsunge, som flög västerut längs 

Västudden tillsammans med 2 artfränder vid 08-tiden, var märkt 
med stor orange färgring på höger tars av den typ som använts på 
boungar på Väderöarna den gångna sommaren. I övrigt flera 10-
tal ex av arten.) 

      Sparvhök 23 ex str S 
      Stenfalk 1 1K Stationär 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Ljungpipare 2 ex Rast 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 2 ex str S 
      Storlabb 2 ex Stationär (De prejade ner en ungtrut NV om 

Västudden 08:10. Den ena fågeln lyckades dränka truten efter 10 
minuters kamp och båda labbarna högg sedan in på sitt byte.) 

      Fiskmås - ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 30 ex str S 
      Sillgrissla 30 ex str S 
      Sånglärka 50 ex str S 
      Trädpiplärka 1 ex str S 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Forsärla 1 ex str S 
      Sädesärla - ex str S 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt 1 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 hane Rast 
      Gransångare 11 ex Rast (Minst 11 ex varav 9 ringmärktes.) 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Talgoxe - ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 100 ex str S 
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      Gråsparv 1 1K hona Rast (Ringmärktes.) 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Steglits 1 ex Rast 
      Grönsiska - ex str S 
      Hämpling - ex Rast 
      Vinterhämpling 100 ex Rast 
      Gråsiska 40 ex str S 
      Gulsparv - ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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SÖNDAG 12 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Jalle Hiltunen, Mikael Hake, 
Josefina Pehrson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION söndag 12 oktober 2014 
 
VÄDER 
Morgonen bjöd på frisk sydvind, mulet väder och någon regnskur. 
Lyckligtvis hade det mer massiva regnområdet som belägrade oss 
under natten just sträckt vidare österut när vi satte upp näten vid 
sjutiden. Vid tiotiden lättade molntäcket något, och under resten av 
dagen klarnade det succesivt upp allt mer. Kvällen bjöd på klart 
väder, men vinden var fortfarande frisk vind, nu från väst. 
 
06:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 17 m/s, +12,9C, vattenstånd - , 
1008,2 hPa. 
10:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 10 m/s, +12,3C, vattenstånd - , 
1008,9 hPa. 
17:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,8C, vattenstånd - , 
1011,7 hPa. 
22:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 8 m/s, +12,2C, vattenstånd - , 
1013,5 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals 
(som för närvarande är kajko). 
 
Solen upp 07:41 och ned 18:16. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Josefina Pehrson och Jalle Hiltunen. 
 
VERKSAMHET 
24 nät 07:00-08:30, 25 nät 08:30-14:30, 24 nät 17:15-18:45. 
38 burar i Kausan 07:00-19:00. 
Klippt gräs i nätgatorna. 
 
OBSERVATIONER 
STORMFÅGEL 5 ex. mot S, HAVSSULA minst 200 ex. mot S under 
dagen, SPARVHÖK 10 ex. mot S, STENFALK samma gamle kamrat 
jagade runt bland finkarna, SKÄRSNÄPPA 6 ex. på SV-udden under 
kvällen, STORLABB 4 ex. mot S, BREDSTJÄRTAD 
LABB/KUSTLABB 4 ex. mot S långt ute i väster, FORSÄRLA 5 ex. 
mot S, VINTERHÄMPLING ca 200 ex. höll till på ön under dagen. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 148 ex. av 16 arter. 
Ängspiplärka 30, gärdsmyg 16, järnsparv 2, rödhake 10, rödstjärt 1, 
taltrast 4, svarthätta 3, gransångare 7, kungsfågel 12, blåmes 4, pilfink 
2, bofink 19, bergfink 20, grönsiska 1, vinterhämpling 1 och sävsparv 



16. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 066 ex. och detta år 9 773 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga främmande kontroller. 
Egna korttidskontroller: Ängspiplärka 4, gärdsmyg 1, järnsparv 1, 
kungsfågel 3, blåmes 13 och talgoxe 7. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Inga idag, endast fyra flinka fågelnörder på ön. 
 
ÖVRIGT 
En lite lugnare dag när det gällde mesar, då få individer tillhörande 
denna artgrupp blev märkta. Desto bättre drag på finkarna, som rann 
över ön i en strid ström, framför allt under förmiddagen. Tyvärr blåste 
det lite väl mycket för att nätfångsten skulle vara effektiv, och många 
fåglar antingen väjde för de buktande näten eller bara studsade i 
desamma. Trots detta blev dagens summa aktningsvärd med 148 
individer märkta. Nu gör väderprognoserna gällande att morgondagen 
skall bjuda på svaga ostliga vindar, åtminstone under förmiddagen. 
Kan bli riktigt sköj. Dagen avslutades med en koll på EM-kvalet 
Sverige-Lichtenstein. Efter 70 minuter var intresset måttligt bland 
personalen. Jalle somnade i soffan, Josefina och Johan surfade på sina 
mobiler och undertecknad täljde till tändstickor att sätta under 
ögonlocken. God natt! 
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 30 ex+6 ex Ringm 
      Gärdsmyg 16 ex+29 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex+2 ex Ringm 
      Rödhake 10 ex+9 ex Ringm 
      Rödstjärt 1 ex Ringm 
      Taltrast 4 ex+3 ex Ringm 
      Svarthätta 3 ex Ringm 
      Gransångare 7 ex+4 ex Ringm 
      Kungsfågel 12 ex+28 ex Ringm 
      Blåmes 4 ex+33 ex Ringm 
      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Pilfink 2 ex+5 ex Ringm 
      Bofink 19 ex+5 ex Ringm 
      Bergfink 20 ex+6 ex Ringm 
      Grönfink 13 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Vinterhämpling 1 ex+5 ex Ringm 
      Gråsiska 6 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 
      Sävsparv 16 ex+12 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Grågås 6 ex str S 
      Kanadagås 7 ex str S 
      Bläsand 11 ex str S 
      Gräsand 27 ex Stationär 
      Ejder 150 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 10 ex str S 
      Svärta 2 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 1 ex str S 
      Stormfågel 5 ex str S 
      Havssula 200 ex str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 10 ex str S 
      Stenfalk 1 1K Stationär 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Strandskata 1 ex str SV 
      Ljungpipare 20 ex str SV 
      Tofsvipa 1 ex Sträckförsök 
      Skärsnäppa 6 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 8 ex Rast 
      Enkelbeckasin 1 ex str S 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 4 ex str S 
      Storlabb 4 ex str S 
      Skrattmås 3 ex str S 
      Fiskmås 2 ex Rast 
      Silltrut 3 ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 50 ex str S 
      Sillgrissla 300 ex str S 
      Tordmule 10 ex str S 
      Tobisgrissla 2 ex Förbifl. 
      Sånglärka - ex str S 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka 10 ex Rast 
      Forsärla 5 ex str S 
      Sädesärla - ex str S 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt 2 ex Rast 
      Stenskvätta 1 ex Rast 
      Taltrast 10 ex Rast 
      Svarthätta 3 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes 15 ex Rast 
      Talgoxe 7 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 20 ex str S 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
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      Grönfink - ex Rast 
      Grönsiska 900 ex str S 
      Hämpling - ex Rast 
      Vinterhämpling 200 ex Rast 
      Gråsiska - ex str S 
      Gulsparv - ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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MÅNDAG 13 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Jalle Hiltunen, Mikael Hake, 
Josefina Pehrson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 13 oktober 2014 
 
VÄDER 
Svaga sydvästvindar, mulet och mycket god sikt i gryningen. Under 
förmiddagen vred vinden till sydost och ökade något. Vid middagstid 
blev det dessutom lite disigare. Under kvällen svaga ostvindar, 
fortfarande mulet och något dis. 
 
06:00: Medelvind SV 1 m/s, byvind 2 m/s, +11,8C, vattenstånd - , 
1013,5 hPa. 
11:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +11,3C, vattenstånd - , 
1014,1 hPa. 
16:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, +12,6C, vattenstånd - , 
1011,9 hPa. 
19:00: Medelvind ONO 5 m/s, byvind 8 m/s, +11,7C, vattenstånd - , 
1011,3 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals 
(som för närvarande är ur funktion). 
 
Solen upp 07:43 och ned 18:13. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Josefina Pehrson och Jalle Hiltunen. 
 
VERKSAMHET 
27 nät 07:00-16:00. 
38 burar i Kausan 07:00-19:00. 
 
OBSERVATIONER 
STJÄRTAND 1 ex. mot S, HAVSSULA ca 10 födosökande utanför 
ön, TOPPSKARV minst 40 ex., SPARVHÖK 10 ex. mot S, 
FISKGJUSE 1 ex. sträckte söderut över ön under förmiddagen, 
STENFALK 1 ex. kvar och kalasar på trötta flyttfåglar. Dessutom 3 
ex. mot S, BREDSTJÄRTAD LABB/KUSTLABB 1 ex. mot S långt 
ute i väster, DVÄRGMÅS 1 ad. mot S, FORSÄRLA 6 ex. mot S, 
VINTERHÄMPLING ca 70 ex. höll till på ön idag, LAPPSPARV 1 
ex. mot S. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 168 ex. av 17 arter. 
Ängspiplärka 6, gärdsmyg 29, järnsparv 2, rödhake 9, taltrast 3, 
gransångare 4, kungsfågel 28, blåmes 33, talgoxe 1, pilfink 5, bofink 
5, bergfink 6, grönfink 13, vinterhämpling 5, gråsiska 6, gulsparv 1 
och sävsparv 12. 



Antalet märkta fåglar denna månad 1 234 ex. och detta år 9 941 ex. 
 
KONTROLLER 
Hela fyra främmande kontroller! Två norska sävsparvar fångades i 
samma nät(!) vid Kruthuset kl. 12:00. I detta och de två angränsande 
näten hängde dessutom ytterligare 8 sävsparvar samtidigt. Dessutom 
kontrollerades två danska blåmesar. 
Egna korttidskontroller: Ängspiplärka 4, rödhake 1, rödstjärt 1, 
svarthätta 1, kungsfågel 2, blåmes 1 och talgoxe 1 och sävsparv 4. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
Sju personer kom på besök. De två litauiska arbetarna stannar kvar 
och jobbar vidare på Hönshusets interiör. En person bytte 
molnhöjdsmätaren på SMHI:s väderstaton. En var skeppare och 
orsaken till övriga personers närvaro på ön förblir okänd. Totalt 11 
personer på Nidingen idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Med tanke på de rådande väderomständigheterna hade vi nog 
förväntat oss en lite häftigare morgonstöt. Nu uteblev den, men 
liksom under de föregående dagarna droppade fåglarna in allt 
eftersom under dagen. Ganska gött egentligen att det inte blir någon 
rush utan att man kan märka fåglarna i lugn och ro utan att känna sig 
stressad. Oktober verkar bli en mycket bra månad för ringmärkning 
här på Nidingen. Nu utlovas dessutom svaga till måttliga ost- eller 
nordostvindar under de närmaste dagarna, vilket kan plussa på 
siffrorna ännu mer. I morgon spräcker vi troligen 10 000-gränsen! I 
övrigt kan man konstatera att vi idag fick hela 4 främmande 
kontroller i näten två norska sävsparvar och två danska blåmesar. Det 
märkliga var att de båda sävsparvarna samtidigt hade fastnat i samma 
nät vid Kruthuset! Har detta någonsin hänt tidigare på Nidingen??? 
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

Ringduva 2 ex Rast  (Tusentals har dessutom sträckt söderut in över 
land.) 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 14 ex str S 
      Kanadagås 3 ex str S 
      Gräsand 31 ex Stationär 
      Stjärtand 1 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 5 ex str S 
      Sjöorre 4 ex Rast 
      Svärta 2 ex str S 
      Småskrake 5 ex Stationär 
      Smålom 1 ex str S 
      Havssula 10 ex Födosökande 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 40 ex Stationär (Minst.) 
      Sparvhök 10 ex str S 
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      Fiskgjuse 1 ex str S 
      Stenfalk 1 1K Stationär 
      Stenfalk 3 ex str S 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Brushane 1 ex Rast 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 1 ex str S 
      Dvärgmås 1 2K+ str S 
      Skrattmås 13 ex str S 
      Fiskmås 2 ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 50 ex Födosökande 
      Sillgrissla - ex str S 
      Tobisgrissla 2 ex Förbifl. 
      Sånglärka - ex str S 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka 2 ex Rast 
      Forsärla 6 ex str S 
      Sädesärla - ex str S 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt 1 hane Rast 
      Taltrast 5 ex Rast 
      Rödvingetrast 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 hane Stationär 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes 50 ex Rast 
      Talgoxe 2 ex Rast 
      Kaja 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Gråkråka 3 ex str S 
      Stare 20 ex Rast 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Grönsiska - ex str S 
      Hämpling - ex Rast 
      Vinterhämpling 70 ex Stationär 
      Gråsiska - ex str S 
      Lappsparv 1 ex str S 
      Gulsparv - ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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TISDAG 14 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Jalle Hiltunen, Mikael Hake, 
Josefina Pehrson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION tisdag 14 oktober 2014 
 
VÄDER 
Måttlig vind omkring nordost hela dagen. Mest mulet, men god sikt. 
 
06:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,9C, vattenstånd - , 
1010,2 hPa. 
11:00: Medelvind NNO 5 m/s, byvind 8 m/s, +9,1C, vattenstånd - , 
1011,7 hPa. 
17:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,1C, vattenstånd - , 
1010,7 hPa. 
20:00: Medelvind NO 7m/s, byvind 9m/s, +10,2, vattenstånd - , 
1010,6 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals 
(som för närvarande är ur funktion). 
 
Solen upp 07:46 och ned 18:10. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Josefina Pehrson och Jalle Hiltunen. 
 
VERKSAMHET 
27 nät 07:00-14:30, 24 nät 14:30-17:30. 
38 burar i Kausan 07:00-19:00. 
 
OBSERVATIONER 
SVRTHAKEDOPPING 1 ex. flög förbi österut norr om ön, 
HAVSSULA ca 10 födosökande idag igen, BLÅ KÄRRHÖK 1 ex. 
mot S, SPARVHÖK 10 ex. mot S, FJÄLLVRÅK två 1K-individer 
sträckte söderut över ön under dagen, STENFALK 1 ex. kvar som 
vanligt, PILGRIMSFALK 1 ad hona gjorde en sväng över ön och 
försvann sedan österut, TRANA 870 ex. mot S öster om Nidingen, 
SKÄRSNÄPPA 18 ex. på Klockfotsrevet, FORSÄRLA 3 ex. mot S, 
KAJA ett massivt sträck söderut minst 5 000 ex., 
VINTERHÄMPLING ca 70 ex. höll till på ön även idag, 
SNÖSPARV 2 ex. rastande, STENKNÄCK en 1K-hanne märkt. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 371 ex. av 19 arter. 
Sparvhök 1, ängspiplärka 5, gärdsmyg 55, järnsparv 9, rödhake 57, 
koltrast 6, taltrast 6, svarthätta 1, gransångare 12, kungsfågel 131, 
blåmes 31, talgoxe 17, pilfink 2, bofink 8, bergfink 14, grönfink 2, 
stenknäck 1, gulsparv 4 och sävsparv 9. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 604 ex. och detta år 10 311 ex. 



 
KONTROLLER 
Inga främmande kontroller. 
Egna korttidskontroller: Ängspiplärka 2, rödhake 2, kungsfågel 3, 
blåmes 2, sävsparv 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
De två litauiska arbetarna är kvar. Totalt 6 personer här idag alltså. 
 
ÖVRIGT 
Redan under morgonens första nätrunda insåg vi att detta kommer att 
bli en dag med mycket häng i näten. I näten vid Grindoxeln satt 
nämligen ca 20 fåglar, och i övriga nät var det också tämligen 
välbesatt. Kungsfåglarna dominerade, som brukligt vid den här tiden 
när vinden blåser ifrån ostsektorn, men en god blandning av diverse 
olika arter droppade sedan in under resten av dagen. Efter ett stort 
antal vandrade kilometer för att vittja nät och burar och en heldag i 
ringmärkarlabbet kunde vi så småningom summera dagen. 371 
märkta fåglar blev årets högsta dagssumma hittills! Russinet i kakan 
blev den unga stenknäckshanne som fångades vid Kruthuset. Fågeln i 
fråga satte ännu större spår i stationspersonalens fingrar än de talrika 
mesar som märkts under de senaste dagarna. Ostvindarna lär tydligen 
fortsätta att pumpa på under de närmaste dagarna, så det finns gott 
hopp om att inflödet av flyttfåglar till Nidingen fortsätter. Det blir nog 
en godkänd vecka 
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Sparvhök 1 ex Ringm 
      Ängspiplärka 5 ex Ringm 
      Gärdsmyg 55 ex Ringm 
      Järnsparv 9 ex Ringm 
      Rödhake 57 ex Ringm 
      Koltrast 6 ex Ringm 
      Taltrast 6 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 12 ex Ringm 
      Kungsfågel 131 ex Ringm 
      Blåmes 31 ex Ringm 
      Talgoxe 17 ex Ringm 
      Pilfink 2 ex Ringm 
      Bofink 8 ex Ringm 
      Bergfink 14 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 
      Stenknäck 1 ex Ringm 
      Gulsparv 4 ex Ringm 
      Sävsparv 9 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 40 ex str S 
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      Gräsand 30 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 2 ex str S 
      Svärta 1 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 3 ex str S 
      Svarthakedopping 1 ex Förbifl. 
      Havssula 10 ex Födosökande 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 1 ex str S 
      Blå kärrhök 1 ex str S 
      Sparvhök 10 ex str S 
      Ormvråk 2 ex str S 
      Fjällvråk 5 ex str S 
      Stenfalk 1 1K Stationär 
      Pilgrimsfalk 1 ad hona Förbifl. 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Trana 870 ex str S 
      Skärsnäppa 18 ex Stationär 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Fiskmås - ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Födosökande 
      Sillgrissla - ex str S 
      Tobisgrissla - ex Förbifl. 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Ringduva 60 ex str S 
      Sånglärka - ex str S 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Forsärla 3 ex str S 
      Sädesärla - ex str S 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt 1 ex Rast 
      Koltrast - ex Rast 
      Taltrast - ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Talgoxe - ex Rast 
      Kaja 5000 ex str S 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Gråkråka 30 ex str S 
      Stare 20 ex Rast 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Grönsiska - ex str S 
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      Hämpling - ex Rast 
      Vinterhämpling 70 ex Stationär 
      Gråsiska - ex str S 
      Stenknäck 1 1K hane Rast 
      Snösparv 2 ex Rast 
      Gulsparv - ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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ONSDAG 15 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Jalle Hiltunen, Mikael Hake, 
Josefina Pehrson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION onsdag 15 oktober 2014 
 
VÄDER 
Enkelt att beskriva: Måttlig-frisk ostvind, mulet och regn med 
ytterligt få avbrott. 
 
06:00: Medelvind 8 m/s, byvind 10 m/s, +9,4C, vattenstånd - , 1010 
hPa. 
11:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 12 m/s, +9,5C, vattenstånd - , 
1009 hPa. 
20:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 13 m/s, +8,9C, vattenstånd - , 
1007 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals 
(som för närvarande är ur funktion). 
 
Solen upp 07:48 och ned 18:08. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Josefina Pehrson och Jalle Hiltunen. 
 
VERKSAMHET 
12 nät 08:00-11:00, 17 nät 11:00-12:30. 
38 burar i Kausan 07:00-19:00. 
Inläggning av ringmärkningsdata för oktober i Fagel. 
 
OBSERVATIONER 
BLÄSAND 4 ex. rastade här idag, SKEDAND 1 ex. flög förbi oss 
under dagen, BERGAND 5 ex. sträckte söderut, SVÄRTA 33 ex. 
sträckte söderut väster om Nidingen, HAVSSULA ca 10 födosökande 
idag igen, STENFALK 1 ex. kvar idag också, SKÄRSNÄPPA antalet 
individer ökade till 45 idag, KASPISK TRUT en 3K-individ som stod 
tillsammans med andra trutar på Västudden upptäcktes av Jalle vid 
middagstid. Fågeln kunde sedan beskådas tills den lyfte och flög ut 
till Klockfotsrevet. Tyvärr fick vi ingen fotodokumentation, men 
tillräckligt många arttypiska karaktärer observerades för att göra en 
säker artbestämning möjlig. Ny art för Nidingen, FORSÄRLA 1 ex. 
mot S, VINTERHÄMPLING ca 60 ex. höll till på ön idag. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 38 ex. av 11 arter. 
Ängspiplärka 7, gärdsmyg 3, rödhake 2, taltrast 5, rödvingetrast 2, 
gransångare 2, kungsfågel 5, bofink 6, bergfink 3, grönsiska 1, 
sävsparv 2. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 642 ex. och detta år 10 349 ex. 



 
KONTROLLER 
Inga främmande kontroller. 
Egna korttidskontroller: Rödhake 2, svarthätta 1, kungsfågel 3 och 
blåmes 2. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
De två litauiska arbetarna är kvar. Totalt 6 personer på Nidingen idag 
alltså. 
 
ÖVRIGT 
Med tanke på vädret måste man konstatera att 38 märkta fåglar under 
dagen närmast är att betrakta som ett under. En hel del fåglar höll till 
här på ön idag, och vi fick passa på att försöka få dem i nät när regnet 
lättade en aning. Naturligtvis hade vi ständig passning av näten för 
säkerhets skull. Trots regnet gjorde dessutom framför allt Jalle en 
strong insats att, i lä av vår bostadsbyggnad, räkna sträck över havet. 
Det var också han som upptäckte den kaspiska trut som blev en ny art 
för Nidingen. Nu är det svart som en sotar-XXX i långkalsonger 
utanför stugknuten, och vi skall precis ge oss ut med lampa och håv 
för att se vad kvällen kan erbjuda. Återkommer med resultatet i 
morgon. Ha de gött alla därinne på fastlandet. Vi har det väldigt gött 
trots vädret. 
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 7 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Taltrast 5 ex Ringm 
      Rödvingetrast 2 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 5 ex Ringm 
      Bofink 6 ex Ringm 
      Bergfink 3 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 50 ex str S 
      Bläsand 4 ex Rast 
      Gräsand 30 ex Stationär 
      Gräsand 17 ex str S 
      Skedand 1 ex Förbifl. 
      Bergand 5 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 4 ex str S 
      Svärta 33 ex str S 
      Småskrake 11 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
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      Smålom 1 ex str S 
      Havssula 10 ex Födosökande 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Stenfalk 1 1K Stationär 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Ljungpipare 1 ex str S 
      Tofsvipa 1 ex str S 
      Skärsnäppa 45 ex Stationär 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Skrattmås 2 ex Rast 
      Fiskmås - ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Kaspisk trut 1 3K Rast (Stod på Västudden under middagen och 

flög sedan ut till Klockfotsrevet. Ny art för Nidingen.) 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås - ex Födosökande 
      Sillgrissla 2 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule - ex str S 
      Tobisgrissla 2 ex Rast 
      Skogsduva 1 ex Sträckförsök 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Ringduva 140 ex Sträckförsök 
      Sånglärka - ex str S 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Forsärla 1 ex str S 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Koltrast - ex Rast 
      Taltrast 20 ex Rast 
      Rödvingetrast 2 ex Rast 
      Svarthätta 1 hane Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Talgoxe - ex Rast 
      Kaja 1 ex Stationär 
      Gråkråka 3 ex Stationär 
      Gråkråka 5 ex str S 
      Stare 120 ex str S 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönsiska - ex Rast 
      Hämpling - ex Rast 
      Vinterhämpling 60 ex Stationär 
      Gulsparv - ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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TORSDAG 16 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Jalle Hiltunen, Mikael Hake, 
Josefina Pehrson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION torsdag 16 oktober 2014 
 
VÄDER 
Frisk ostvind, mulet och regn med kortvariga avbrott under morgonen 
och förmiddagen. Överraskande nog blev det uppehåll mitt på dagen, 
något som rättade till sig under eftermiddagen, då regnet åter svepte 
in över Nidingen. Sena eftermiddagen och kvällen bjöd dock på 
uppehållsväder, något som vi hoppas håller i sig under morgondagen. 
 
06:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 14 m/s, +9,5C, vattenstånd - , 
1006 hPa. 
11:00: Medelvind O 11 m/s, byvind 13 m/s, +10,4C, vattenstånd -8 
cm, 1006 hPa. 
17:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 15 m/s, +10,6C, vattenstånd -3 
cm, 1005 hPa. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. 
 
Solen upp 07:50 och ned 18:05. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Josefina Pehrson och Jalle Hiltunen. 
 
VERKSAMHET 
18 nät 07:00-08:30, 16 nät 08:30-10:30, 13 nät 10:30-15:30. 
38 burar i Kausan 07:00-19:00. 
Observationer av förbisträckande fåglar. 
Avläsning av färgmärkta skärsnäppor, samt fångst av vederbörande 
art med lampa och håv under kvällen. 
 
OBSERVATIONER 
MINDRE SÅNGSVAN 11 ex. sågs flyga mot nordost, BLÄSGÅS 1 
ex. sträckte söderut tillsammans med grågäss, SNATTERAND en 
hanne rastade mellan Nidingen och Klockfotsrevet en kort stund, 
VITNÄBBAD ISLOM en adult fågel i sommardräkt sträckte söderut 
öster om ön vid 13-tiden, HAVSSULA ca 30 förbiflygande och 
födosökande ex., BLÅ KÄRRHÖK 1 juv mot S och 1 juv 
födosökande över ön, PILGRIMSFALK en juvenil hanne födosökte 
en stund över ön, BREDSTJÄRTAD LABB minst 11 1K-fåglar och 
en 2K+ drog förbi oss idag, JORDUGGLA 1 ex. rastade på ön en kort 
stund, SKÄRSNÄPPA ca 80 ex. här idag, TRÄDPIPLÄRKA en sen 
stackare sträckte söderut över ön. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 



Totalt 55 ex. av 14 arter. 
Skärsnäppa 2, ängspiplärka 11, skärpiplärka 2, gärdsmyg 2, rödhake 
5, taltrast 3, rödvingetrast 1, svarthätta 2, gransångare 1, kungsfågel 
18, blåmes 1, pilfink 1, bofink 1 och sävsparv 5. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 697 ex. och detta år 10 404 ex. 
 
KONTROLLER 
Inga främmande kontroller. 
Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 3 och 
kungsfågel 1. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget idag. 
 
BESÖKARE 
De två litauiska arbetarna åkte in till land idag, men vi är fortfarande 
kvar. 7 personer på ön idag alltså, inklusive skepparen som hämtade 
snickarna. 
 
ÖVRIGT 
Gårdagskvällens skärsnäppelöpning på de ganska imponerande 
tångbankarna längs Playan och Ostudden gav två nymärkta individer. 
Nu är vi precis tillbakakomna från ytterligare en kvällstur som gav tre 
nymärkningar och en kontroll. Dessutom har vi läst av en hel del 
gamla kända kamrater med färgringar under dagen. Underbart att 
dessa små rundnätta tjockisar äntligen har återvänt till den plats där 
de faktiskt tillbringar större delen av sitt liv. I övrig har det återigen 
varit en blåsig och regnig dag med friska ostvindar. 55 ringmärkta 
fåglar får anses vara helt OK, men dagen har framför allt präglats av 
de talrika observationer som vi gjort av en mängd olika 
förbisträckande fågelarter. Den vassaste var utan tvekan av den adulta 
vitnäbbade islom som sträckte söderut öster om Nidingen. I och med 
de 55 fåglar som vi fångade idag har vi nu märkt drygt 1 000 
individer under veckan. Då är det ändå minst en dag kvar av vår 
vistelse här, möjligen fler, då väderprognoserna spår kulingvindar 
under lördagen. Vi klagar inte. 
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 2 ex Ringm 
      Ängspiplärka 11 ex Ringm 
      Skärpiplärka 2 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Rödhake 5 ex Ringm 
      Taltrast 3 ex Ringm 
      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 18 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 5 ex Ringm 
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Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Mindre sångsvan 11 ex Str NO 
      Sångsvan 2 ex str O 
      Bläsgås 1 ex str S (Tillsammans med grågäss.) 
      Grågås 300 ex str S 
      Vitkindad gås 22 ex str S 
      Bläsand 25 ex str S 
      Snatterand 1 hane Rast 
      Kricka 1 ex Rast 
      Kricka 1 ex str S 
      Gräsand 27 ex Stationär 
      Gräsand 10 ex str S 
      Stjärtand 11 ex str S 
      Skedand 2 ex str S 
      Bergand 7 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 15 ex str S 
      Svärta 55 ex str S 
      Knipa 10 ex str S 
      Småskrake 20 ex str S 
      Småskrake 7 ex Stationär 
      Smålom 5 ex str S 
      Storlom 1 ex str S 
      Vitnäbbad islom 1 ad str S (Kl. 12:55.) 
      Havssula 30 ex Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 2 ex str SV 
      Blå kärrhök 1 ex str S 
      Blå kärrhök 1 ex Rast 
      Tornfalk 1 ex str S 
      Stenfalk 1 ex str S 
      Pilgrimsfalk 1 1K hane Födosökande 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Tofsvipa 1 ex Rast 
      Skärsnäppa 80 ex Stationär 
      Enkelbeckasin 1 ex Rast 
      Bredstjärtad labb 13 1K+1 2K+ Förbifl. 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 5 ex Förbifl. 
      Skrattmås 13 ex str S 
      Fiskmås - ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 200 ex Förbifl. 
      Sillgrissla - ex Förbifl. 
      Tordmule - ex Förbifl. 
      Tobisgrissla - ex Rast 
      Jorduggla 1 ex Rast 
      Trädlärka 1 ex Rast 
      Sånglärka - ex str S 
      Trädpiplärka 1 ex str S 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Sädesärla 1 ex str S 
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      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Stenskvätta 1 hane Rast 
      Koltrast - ex Rast 
      Taltrast - ex Rast 
      Rödvingetrast - ex Rast 
      Svarthätta - ex Rast 
      Gransångare - ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Talgoxe - ex Rast 
      Kaja 1 ex Stationär 
      Råka 30 ex str S 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Gråkråka 70 ex str S 
      Stare - ex str S 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Grönsiska - ex Rast 
      Hämpling - ex Rast 
      Vinterhämpling 60 ex Stationär 
      Gråsiska - ex Rast 
      Gulsparv - ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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FREDAG 17 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Jalle Hiltunen, Mikael Hake, 
Josefina Pehrson 

 

  

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION fredag 17 oktober 2014 
 
VÄDER 
Frisk-hård vind omkring sydost, mest mulet men i stort sett uppehåll. 
God sikt. 
 
06:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 14 m/s, +10,4C, 1008 hPa, 
vattenstånd -2 cm. 
10:00: Medelvind SO 12 m/s, byvind 14 m/s, +10,6C, 1010 hPa, 
vattenstånd -9 cm. 
14:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,1C, 1012 hPa, 
vattenstånd +2 cm. 
19:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +10,2C, 1015 hPa, 
vattenstånd -7 cm. 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid 
Ringhals. 
 
Solen upp 07:52 och ned 18:02. 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Josefina Pehrson och Jalle Hiltunen. 
 
VERKSAMHET 
19 nät 07:15-08:45, 22 nät 08:45-16:45. 
38 burar i Kausan 07:00-19:00. 
Observationer av förbisträckande fåglar. 
 
OBSERVATIONER 
SNATTERAND 4 ex. mot S, HAVSSULA ca 10 ex. förbiflygande 
och födosökande utanför ön, HAVSÖRN 1 ex. sågs flygande in över 
land, öster om Nidingen, FISKGJUSE 1 ex. mot S, STENFALK 6 ex 
sågs sträcka söderut idag, SKÄRSNÄPPA ca 100 ex. rastande, 
BREDSTJÄRTAD LABB en 1K-fågel mot S, TRÄDLÄRKA 1 ex. 
höll till på Västudden, SJTÄRTMES 1 ex. ringmärkt, 
TRÄDKRYPARE 1 ex. ringmärkt. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka på länken 
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 28 ex. av 12 arter. 
Skärsnäppa 5, ängspiplärka 3, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, rödhake 2, 
koltrast 1, kungsfågel 5, stjärtmes 1, trädkrypare 1, stare 1, grönfink 1 
och sävsparv 6. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 725 ex. och detta år 10 432 ex. 
 
KONTROLLER 



Inga främmande kontroller. 
Egna korttidskontroller: Ängspiplärka 4, talgoxe 1 och kungsfågel 3. 
 
UPPDRAGSARBETE 
Slånröjning 3 timmar. 
 
BESÖKARE 
Inga idag. Fyra fågelsuktande fyrfluktare förekommer fortfarande. 
 
ÖVRIGT 
Det blåser fortfarande friska ostvindar över Nidingen. De få nät vi 
kunde ha uppe idag producerade dock 28 märkta fåglar, vilket man 
får vara nöjd med. Dessutom är ju stjärtmes och trädkrypare alltid 
trevliga att skåda på nära håll. Nu får vi se huruvida vi kommer hem i 
morgon. Sydostvinden verkar bli frisk, men med skeppare Lasse 
Hellberg och vår tryga snipa Stuff skall det nog gå bra. 
 
VID DATORN 
Mikael Hake 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Skärsnäppa 5 ex Ringm 
      Ängspiplärka 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 5 ex Ringm 
      Stjärtmes 1 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Stare 1 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 6 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 12 ex str S 
      Sädgås 6 ex str S 
      Grågås 600 ex str S 
      Prutgås 1 ex Förbifl. 
      Vitkindad gås 3 ex str S 
      Bläsand 15 ex str S 
      Snatterand 4 ex str S 
      Gräsand 30 ex Stationär 
      Gräsand 5 ex str S 
      Bergand 3 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 15 ex str S 
      Svärta 19 ex str S 
      Knipa 7 ex str S 
      Småskrake 5 ex str S 
      Småskrake 8 ex Stationär 
      Smålom 1 ex str S 
      Storlom 1 ex str S 
      Havssula 10 ex Födosökande 
      Storskarv - ex Stationär 
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      Toppskarv - ex Stationär 
      Gråhäger 4 ex str S 
      Havsörn 1 ex Förbifl. 
      Sparvhök 6 ex str S 
      Fiskgjuse 1 ex str S 
      Tornfalk 1 ex str S 
      Stenfalk 6 ex str S 
      Vattenrall - ex Stationär 
      Skärsnäppa 100 ex Stationär 
      Brushane 1 ex Rast 
      Bredstjärtad labb 1 1K str S 
      Skrattmås 7 ex str S 
      Fiskmås - ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 50 ex Förbifl. 
      Sillgrissla 10 ex Förbifl. 
      Tordmule 5 ex Förbifl. 
      Tobisgrissla 5 ex Rast 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Trädlärka 1 ex Stationär 
      Sånglärka - ex str S 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Sädesärla 1 ex str S 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Rödstjärt 1 ex Rast 
      Koltrast 2 ex Rast 
      Taltrast - ex Rast 
      Svarthätta 1 ex Rast 
      Gransångare 2 ex Rast 
      Kungsfågel - ex Rast 
      Stjärtmes 1 ex Rast 
      Blåmes - ex Rast 
      Talgoxe - ex Rast 
      Trädkrypare 1 ex Rast 
      Kaja 300 ex str S 
      Råka 20 ex str S 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Gråkråka 700 ex str S 
      Stare 200 ex str S 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Hämpling - ex Rast 
      Vinterhämpling - ex Rast 
      Gulsparv - ex Rast 
      Sävsparv - ex Rast 
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LÖRDAG 18 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Johan Frölinghaus, Jalle Hiltunen, Göran 
Andersson, Mikael Hake, Josefina Pehrson, Eva Åkesson 

 

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

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - lördag 18 oktober 2014 
 
 
VÄDER 
Mulen natt, måttlig sikt och uppehåll till klockan 15, då regnet drog in 
från väster  
och försämrade sikten till dålig. Samtidigt avtog dock vinden och 
började vrida mot S  
bara för att till kvällen öka från SO igen. Regnuppehåll klockan 16-
18. 
 
02:00: Medelvind OSO 9 m/s, byvind 12 m/s, +9,7C, 1018 hPa, 
vattenstånd +3 cm 
05:00: Medelvind OSO 11 m/s, byvind 14 m/s, +9,8C, 1019 hPa, 
vattenstånd +1 cm 
08:00: Medelvind OSO 12 m/s, byvind 15 m/s, +10,3C, 1020 hPa, 
vattenstånd -11 cm 
11:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,4C, 1020 hPa, 
vattenstånd -15 cm 
14:00: Medelvind SO 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,7C, 1019 hPa, 
vattenstånd +-0 cm 
17:00: Medelvind SSO 8 m/s, byvind 12 m/s, +13,1C, 1019 hPa, 
vattenstånd +1 cm 
20:00: Medelvind SO 15 m/s, byvind 18 m/s, +13,0C, 1015 hPa, 
vattenstånd -9 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:54 och ned 18:00. 
 
 
PERSONAL 
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Josefina Pehrson och Jalle Hiltunen 
avlöstes vid  
lunchtid av Göran Andersson, Mayra Sucias Molla, Javier Garcia 
Pardo och Eva Åkesson.  
Lasse Hellberg skötte transporten. 
 
 
VERKSAMHET 
18 nät 07:15-12:30, 13 nät 12:30-13:30. 
38 burar i Kausan 07:00-19:00. 
Observationer av stationära, rastande och förbisträckande fåglar. 
 
 



OBSERVATIONER: 
 
BLÅ KÄRRHÖK - en 1K+ honfärgad sträckte SV efter lunch. 
 
SKÄRSNÄPPA - förutom de tillfälligt obsade 25, sågs en sträckande  
söderut förbi Ostudden. 
 
TRETÅMÅS - vid 14:30 började ett glest men tydligt sträck söderut.  
Minst 95 ex under e.m. 
 
RINGTRAST - den ringmärkta honan (2K+) från i morse, 
återupptäcktes  
på e.m. av EÅN nedanför Kruthuset. 
 
GRANSÅNGARE, troligen av östligt ursprung - lockande rakt och 
iiihpande -  
hörde JOF strax norr om stationen vid 12-tiden. 
 
STJÄRTMES - en liten flock landade i Köksnätet vid lunchtid. 
Riktigt passligt  
eftersom den avlösande personalen just då anlände till gårdstunet. 
 
VINTERPLING - vinterhämplingarna, minst 60 ex, sågs mest hålla 
till ute  
på Västudden. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer. En fullständig 
rapportering  
från Nidingen hittar du genom att klicka på länken *Observationer*, 
längst ner till  
höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 61 ex av 12 arter: 
ängspiplärka 4, gärdsmyg 7, rödhake 5, ringtrast 1, rödvingetrast 3, 
svarthätta 2,  
gransångare 2, kungsfågel 23, stjärtmes 6, bofink 1, bergfink 4 och 
sävsparv 3. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 785 ex och innevarande år 10 
492 ex. 
 
 
KONTROLLER 
Inga främmande kontroller. 
Egna korttidskontroller: ängspiplärka 1, järnsparv 2, rödhake 2 och 
kungsfågel 1. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Endast de åtta i av- och pågående personal samt skepparen Lasse 



Hellberg var  
på Nidingen i dag. Den högre matematiken får detta till nio personer. 
 
 
ÖVRIGT 
Vid lunchtid var det personalavlösning vid Nidingens fågelstation. 
Sydostvinden var  
lite tuff och Sjöberg bjöd ställvis på rejäla vågor! Men vi stuffade och 
gungade ut  
och kände på sjöarna, som ibland for över oss och trängde in i hytten 
via svårartat  
takdropp. 
Säker skeppare och jourhavande befälhavare i dag var Lasse Hellberg 
vid ratten på  
fågelstationens båt Stuff. 
GAN ska stanna tre veckor, så det var några matkassar extra, som 
langades upp  
på storbryggan strax efter klockan 11! 
En årsung knubbsäl vilade under e.m. på en sten strax söder om 
Kausastenen.  
 
 
VID DATORN 
Mikael Hake och Göran Andersson 

 

Lappsparv 1 ex Lockläte  (Rastande på västsidan.) 
 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 7 ex Ringm 
      Rödhake 5 ex Ringm 
      Ringtrast 1 ex Ringm 
      Rödvingetrast 3 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 23 ex Ringm 
      Stjärtmes 6 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Bergfink 4 ex Ringm 
      Sävsparv 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 30 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre - ex Str 
      Svärta - ex Str 
      Småskrake - ex Str 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 1 1K Födosökande 
      Havssula 1 2K+1 5K+ Förbifl. 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 6 ex Stationär 
      Blå kärrhök 1 1K+ honfärgad str SV (Sträckte SV utanför 

hamnen efter lunch.) 
      Vattenrall 1 ex Lockläte (Hördes vid nätplats 5B.) 
      Skärsnäppa 25 ex Stationär 
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      Skärsnäppa 1 ex str S 
      Fiskmås - ex Förbifl. 
      Silltrut - ex Stationär 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 95 ex str S (Började sträcka söderut vid 14:30-tiden.) 
      Sånglärka 2 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Sädesärla 1 ex Lockläte 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Ringtrast 1 hona Rast (Ringmärktes under morgonen som 2K+ 

hona. Återfanns av EÅN längs Nordstranden på e.m.) 
      Koltrast 2 hane Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Rödvingetrast 8 ex Rast 
      Svarthätta 3 ex Rast 
      Gransångare 4 ex Rast 
      Kungsfågel 30 ex Rast 
      Stjärtmes 6 ex Rast 
      Blåmes 2 ex Rast 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 20 ex Rast 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Hämpling - ex Rast 
      Vinterhämpling 60 ex Stationär 
      Sävsparv - ex Rast 
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SÖNDAG 19 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Eva Åkesson 
 

 Temperatur:    +14 C°  Vind:    S, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    Dålig (1-4 km) 
Nederbörd:    Uppehåll   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - söndag 19 oktober 
2014 
 
 
VÄDER 
Elva timmars regn upphörde 01:30. Efternatten var mulen och 
ovanligt varm, +14 grader kl 05!  
Disig natt och dag med 2-4 km sikt, men fr kl 17 god sikt.  
Klockan 03-17 drog mkt regn förbi söder om ön! 
 
02:00: Medelvind S 12 m/s, byvind 16 m/s, +13,8C, 1011 hPa, 
vattenst +2 cm 
05:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 13 m/s, +14,1C, 1009 hPa, vattenst 
+7 cm 
08:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,9C, 1008 hPa, vattenst 
+6 cm 
11:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 10 m/s, +13,9C, 1007 hPa, vattenst 
+8 cm 
14:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 9 m/s, +13,9C, 1005 hPa, vattenst 
+19 cm 
17:00: Medelvind SSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,3C, 1003 hPa, 
vattenst +34 cm 
20:00: Medelvind SSV 6 m/s, byvind 10 m/s, +13,8C, 1002 hPa, 
vattenst +33 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:57 och ned 17:57. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Mayra Sucias Molla, Javier Garcia Pardo och Eva 
Åkesson. 
 
 
VERKSAMHET 
19 nät 07:00-13:30. 
38 burar i Kausan 07:00-15:00. 
Observationer av stationära, rastande och förbisträckande fåglar. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
HAVSSULA - tre 1K, en 2K, en 3K och sex adulter sträckte S. 
 
RÖD GLADA - klockan 11:27-11:40 avpatrullerade en äldre 



rödglada öns hela  
strandlinje och landade slutligen på Ostudden, troligen på ett kadaver. 
Detta  
var endast sjunde fyndet och första höstobsen genom tiderna på 
Nidingen!  
Tidigare fynd: 27.4-87, 17.4-04, 24.4-11, 18.3-12, 30.4-14 och 22.6-
14. 
 
STENFALK - en 2K-hanne, utfärgad, fångades i nät 13 D och 
ringmärktes.  
Dessutom en ung hanne jagande under morgonen och f.m. längs 
Nordstranden. 
 
VATTENRALL - en stora snåret vid nätplats 5 samt en skrikande rall 
bortåt Kruthuset. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - två 1K-bredstjärtar kom med bara 100 m 
mellanrum 10:24  
från norr med kurs på Västudden och rundade densamma 10:27. En 
stund efteråt  
två ob bredstjärtad -/kustlabb jagande i norr. Under e.m. ytterligare en 
ob. labb. 
 
DVÄRGMÅS - en 3K+ födosökte över havet ett stycke utanför 
Strandoxeln i tre  
timmar under morgonen och f.m. Klockan 10:20 och 11:40 sträckte 
vardera två  
adulter söderut strax utanför Västudden. 
 
TRETÅMÅS - minst 350 sträckande S under tre förmiddagstimmar. 
 
TRÄDLÄRKA - minst två rastande kring Strandoxeln. 
 
TRÄDPIPLÄRKA - klockan 08:50 på låg höjd, lockande flera 
gånger, över Brandskjulet  
och gårdstunet. Steg över Röda huset och sågs inte därefter. 
 
FORSÄRLA - klockan 11:15 sträckte en individ över stationen mot 
väster. 
 
MINDRE KORSNÄBB - 16 + ca 20. Två flockar samtidigt på ön. 
Klyvnäbbarna var  
alla ut till Västudden ett par vändor innan de återvände till säkrare 
kottmarker. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken  
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 42 ex av 12 arter: 
STENFALK 1, ängspiplärka 9, gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 5, 
koltrast 1,  



taltrast 4, kungsfågel 5, blmes 1, pilfink 2, bergfink 1 och sävsparv 9. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 827 ex och innevarande år 10 
534 ex. 
 
 
KONTROLLER 
Inga främmande kontroller. 
Egna korttidskontroller: gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 3 och 
kungsfågel 4. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Endast stationens personalkvartett sågs vandra omkring på ön i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
En av öns två stenfalkar lyckades med konststycket att pressa ner en 
gulsparv på Evas  
Görans fötter vid förstugans västvinkel. Själv fortsatte den österut 
UNDER tvättlinan,  
som är uppsatt mellan stationen och Brandskjulet. 
Under e.m. en hastig höjning av vattenståndet och i kombination med 
en prognos om  
blåst och högt vattenstånd, gjorde att vi drog upp alla fällorna på 
Kausans strandvall. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Stenfalk 1 2K hane Ringm (Fångades i nät 13 D och ringmärktes. 
Åldersbestämning via oruggad yttre alulafjäder samt ruggräns i 
armen.) 

      Ängspiplärka 9 ex Ringm 
      Gärdsmyg 3 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 5 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Taltrast 4 ex Ringm 
      Kungsfågel 5 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Pilfink 2 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 9 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 30 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 12 ex Förbifl. (1+4+7) 
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      Svärta 5 ex Förbifl. (1+4) 
      Svärta 10 ex str NV (En tioflock.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 3 1K str S 
      Havssula 1 2K Födosökande 
      Havssula 1 3K+6 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Röd glada 1 2K+ Födosökande (Klockan 11:27-11:40 

avpatrullerade en äldre rödglada öns hela strandlinje och landade 
slutligen på Ostudden, troligen på ett kadaver. 7:e fyndet och 
första höstobsen genom tiderna här! 27.4-87, 17.4-04, 24.4-11, 
18.3-12, 30.4-14 och 22.6-14.) 

      Sparvhök 1 hona str SV 
      Stenfalk 1 1K hane Födosökande (Under morgonen och f.m. mest 

längs Nordstranden. En gång lågt över gårdsplanen och under 
tvättlinan. Den jagade gulsparven kastade sig ner vid våra fötter! 
Vid lunchtid fångades dessutom en 2K-hanne i nät 13 D.) 

      Vattenrall 2 ex Lockläte (En stora snåret vid nätplats 5 (norr om 
stationen) samt en skrikande rall bortåt Kruthuset.) 

      Skärsnäppa 30 ex Stationär (2+5+25) 
      Bredstjärtad labb 2 1K str S (Kom med bara 100 meters 

mellanrum klockan 10:24 från norr med kurs på Västudden och 
rundade densamma 10:27. En stund efteråt två ob brelle/kustlabb 
jagande i norr.) 

      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 2 1K Födosökande (Vid 
halvelvatiden norr om ön.) 

      Dvärgmås 1 3K+ Stationär (Födosökte över havet ett stycke 
utanför Strandoxeln i tre timmar under morgonen och f.m.) 

      Dvärgmås 2 3K+ str SV (Klockan 10:20 och 11:40.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 350 ex str S 
      Sillgrissla 1 ex str S (Klockan 10:35.) 
      Ringduva 1 ex Rast (Höll mest till vid Prästens grav utåt 

Ostudden.) 
      Trädlärka 2 ex Rast (Minst två individer rastande / sträckande.) 
      Trädpiplärka 1 ex str SV (Klockan 08:50 på låg höjd, lockande 

flera gånger, över Brandskjulet och gårdstunet. Steg över Röda 
huset och sågs inte därefter.) 

      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Forsärla 1 ex str V (Klockan 11:15 sträckte en individ över 

stationen mot väster.) 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake - ex Rast 
      Koltrast 1 hane Rast 
      Taltrast 4 ex Rast 
      Rödvingetrast 2 ex Rast 
      Kungsfågel 30 ex Rast 
      Blåmes 2 ex Rast 
      Talgoxe 3 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 40 ex str SV 
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      Stare 15 ex Rast 
      Pilfink 10 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Grönsiska 3 ex Förbifl. 
      Vinterhämpling 40 ex Stationär 
      Mindre korsnäbb 35 ex Sträckförsök (16 + ca 20. Två flockar 

samtidigt på ön. Klyvnäbbarna var alla ut till Västudden ett par 
vändor innan de återvände till säkrare kottmarker.) 

      Gulsparv 1 ex Rast (Jagad av stenfalk in till förstugans 
vinkelhörna, där sträckobservatörerna stod. Falken fortsatte 
österut UNDER tvättlinan mellan Brandskjulet och stationen!) 

      Sävsparv 20 ex Rast 
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MÅNDAG 20 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Eva Åkesson 
 

 Temperatur:    +13 C°  Vind:    V, hård vind (14-19 m/s) 
Molnighet:    Molnigt (6-7/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

Detta är del 1 (av 2) och omfattar vädret samt verksamheten  
(del 2 rapporterar observationerna och ringmärkningen) 
 
 
DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 20 oktober 2014 
del 1 
 
 
VÄDER 
Några regnskurar klockan 01-03. Växlande molnighet under 
efternatten och mest god sikt.  
Efter en häftig skur 05:10 med kulingvindar, klarnande det tillfälligt 
upp.  
Morgonen och f.m. var lätt mulet men med gott obsljus.  
Även under eftermiddagen rådde molnen över himlen samt måttlig 
sikt, 5-10 km. 
 
02:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 13 m/s, +13,8C, 999 hPa, 
vattenstånd +33 cm 
05:10: Medelvind SV 13 m/s, byvind 18 m/s, +13,7C, 998 hPa, 
vattenstånd +42 cm 
08:00: Medelvind VSV 11 m/s, byvind 14 m/s, +12,7C, 999 hPa, 
vattenstånd +38 cm 
11:00: Medelvind VSV 12 m/s, byvind 17 m/s, +12,7C, 1000 hPa, 
vattenstånd +35 cm 
14:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 16 m/s, +13,3C, 1001 hPa, 
vattenstånd +42 cm 
17:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 18 m/s, +13,0C, 1002 hPa, 
vattenstånd +49 cm 
20:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 14 m/s, +12,7C, 1003 hPa, 
vattenstånd +42 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:59 och ned 17:55 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Mayra Sucias Molla, Javier Garcia Pardo och Eva 
Åkesson. 
 
 
VERKSAMHET 
12 nät 07:15-11:00, 11 nät 11:00-11:30 och 8 nät 11:30-13:45. 
20 burar i Kausan 11:30-15:00. 
Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:30-11:30, därefter 



kortare och  
längre pass (t.ex. 16:00-17:00) från olika obspunkter till klockan 
17:15.  
Det mesta sträckte dock mellan 07:45-10:45 samt ganska sent på e.m. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Nidingens personalkvartett stod för underhållningen i dag men utan 
publik.  
Så vi var bara fyra på ön. 
 
 
ÖVRIGT 
Dagen gick i ringmärkningens och havsfågelspanandets tecken.  
 
 
VID DATORN för del 1 
Göran Andersson 

 

Temperatur:    +13 C°  Vind:    V, hård vind (14-19 m/s) 
Molnighet:    Molnigt (6-7/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

Detta är del 2 av dagboken. Del 1 redovisar vädret och verksamheten. 
 
DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION måndag 20 oktober 2014 
del 2 
 
OBSERVATIONER: 
 
ALFÅGEL En trio hannar kom flygande längs Nordstranden och 
fällde utanför Västudden. 
 
OB. ISLOM 08:34 sträckte en islom, förmodligen svartnäbbad, 
utanför Västudden och  
över Klockfotsrevet. Vi fick syn på den lite sent, från obsplats 
Fågelstationens gårdstun,  
och obsen avbröts en stund när fyren skymde sikten. 
 
STORMFÅGEL 17 mot S och en mot N. 
 
GRÅLIRA tre ex! Klockan 08:13-08:15, 08:22-08:23 (båda väster om 
Nidingen) samt  
ett ex extremt nära 09:59-10:03. Den kom småningom in mot 
Nordstranden vid Strandoxeln,  
svängde av mot SV när den var 50 m från stranden och rundade ca 20 
m utanför Västudden! 
 
MINDRE LIRA - Klockan 09:35-09:37 ett ex väster om ön och 
småningom strax utanför Klockfotsrevet. 
 
HAVSSULA 35 mot S under morgonen och f.m: en 1K, fyra 2K, en 



3K, fem 4K och 24 5K+.  
Under e.m. födosökte olika åldrar runt ön: en 2K, två 3K, tre 4K och 
tjugo 5K+. 
 
STENFALK tre sträckande. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB fem 1K-individer: ett ex 09:02-09:04 
väster om Nidingen samt fyra (1+1+2)  
individer nära Västudden klockan 16:00-16:45.  
En äldre individ, ljus fas, klockan 10:46-10:49 längs Nordstranden 
och småningom rundande  
Västudden på nära håll. Kortväxta s.k. klubbor troligen en 3K-labb. 
 
KUSTLABB av ljus fas en 1K samt två 3K+ passerade nära 
Västudden mot S och SV. 
 
OB. BREDSTJ./KUSTLABB sex 1K-labbar: klockan 10:05 1 ex 
väster om ön samt 5 ex under e.m.  
i motljus klockan 16:00-16:10. 
 
OB. LABB på f.m. 1+2+1+1 och på e.m. 1+3+1+1 långt i väster: 
summa elva 1K+. 
 
STORLABB Klockan 12:36-12:43 sträckte två ex. De drog söderut 
med ca 1 km mellanrum. 
 
DVÄRGMÅS sex ex i dag. De unga 1K-måsarna kom samlade i en 
fin kvartett.  
Övriga två äldre individer flyttade var för sig. 
 
TRETÅMÅS minst 700 ex. Huvuddelen passerade 07:30-10:00. 
 
SILLGRISSLA minst 80 ex drog söderut. 
 
TORDMULE två ex mot S. 
 
SILLMULE minst 65 ex mot S. 
 
TOBISGRISSLA två lokala ex, som sågs flyga då och då utanför 
Nordstranden och Västudden. 
 
MINDRE KORSNÄBB ca 30 ex: nio drog rakt över ön på låg höjd 
medan en tjugoflock borrade  
sig mot SV över havet, norr om Nidingen. 
 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 20 ex av 11 arter: 
ängspiplärka 2, skärpiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 2, 



rödvingetrast 1, gransångare 1,  
kungsfågel 2, bofink 1, bergfink 5 och sävsparv 2. 
Antalet märkta fåglar denna månad 1 847 ex och innevarande år 10 
554 ex. 
 
 
KONTROLLER 
Inga främmande kontroller. 
Egna korttidskontroller: järnsparv 1 och kungsfågel 1. 
 
 
VID DATORN för del 2 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 2 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 2 ex Ringm 
      Bofink 1 ex Ringm 
      Bergfink 5 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 30 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Alfågel 3 2K+ hane Rast (En trio hannar kom flygande längs 

Nordstranden och fällde utanför Västudden.) 
      Sjöorre 10 ex Förbifl. (1-4 ex, troligen lokala sjöorrar.) 
      Svärta 1 ex Förbifl. 
      Småskrake - ex Stationär 
      Ob. små-/storlom 2 ex str S (Klockan 16:16 och 16:35 väster om 

Nidingen.) 
      Ob. islom 1 ex str S (08:34 sträckte en islom, förmodligen 

svartnäbbad, utanför Västudden och över Klockfotsrevet. Vi fick 
syn på den lite försent, från obsplats Fågelstationens gårdstun, 
och obsen avbröts dessutom medan nya fyren skymde sikten en 
kort stund.) 

      Stormfågel 17 ex str S (Därav tre på e.m.) 
      Stormfågel 1 ex Str N 
      Grålira 3 ex str S (Klockan 08:13-08:15, 08:22-08:23 (båda 

väster om Nidingen) samt ett ex extremt nära 09:59-10:03 in mot 
Nordstranden vid Strandoxeln (svängde av 50 m ut) och rundade 
Västudden ca 20 m utanför stranden!) 

      Mindre lira 1 ex str S (Klockan 09:35-09:37 väster om ön och 
småningom strax utanför Klockfotsrevet.) 

      Havssula 1 1K+4 2K+1 3K+5 4K+24 5K+ str S 
      Havssula 26 ex Födosökande (Under e.m. födosökte olika åldrar 

runt ön: en 2K, två 3K, tre 4K och tjugo 5K+.) 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Stationär 
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      Sparvhök 2 ex str SV 
      Stenfalk 3 ex str SV 
      Vattenrall 1 ex Lockläte (Vid nätplats 5 B-C.) 
      Skärsnäppa 6 ex Förbifl. 
      Ob. labb 11 1K+ str S (På f.m. 1+2+1+1 och på e.m. 1+3+1+1 

långt i väster.) 
      Bredstjärtad labb 5 1K str S (Ett ex 09:02-09:04 väster om 

Nidingen samt fyra (1+1+2) individer nära Västudden klockan 
16:00-16:45.) 

      Bredstjärtad labb av ljus fas 1 3K+ str SV (Klockan 10:46-
10:49 längs Nordstranden och småningom rundande Västudden 
på nära håll. Kortväxta s.k. klubbor till mittersta stjärtpennor.) 

      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 6 1K str S (Klockan 10:05 1 ex 
väster om ön samt 5 ex under e.m. i motljus klockan 16:00-16:10.) 

      Kustlabb av ljus fas 1 1K str S (Klockan 09:54 väster om ön.) 
      Kustlabb av ljus fas 1 3K+ str SV (Klockan 09:27 mot SV strax 

väster om ön.) 
      Kustlabb av ljus fas 1 3K+ str S (Klockan 16:45 nära 

Västudden.) 
      Storlabb 2 ex str S (Klockan 12:36-12:43. De drog söderut med 

ca 1 km mellanrum.) 
      Dvärgmås 4 1K str SV (De unga 1K-måsarna kom samlade i en 

fin kvartett. Övriga två äldre individer flyttade var för sig.) 
      Dvärgmås 1 2K+1 2K+ str SV 
      Fiskmås 1 3K+ Förbifl. 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 700 ex str S (Huvuddelen passerade 07:30-10:00.) 
      Sillgrissla 80 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 65 ex str S 
      Tordmule 2 ex str S 
      Tobisgrissla 2 2K+ Förbifl. (Troligen lokala fåglar, som 

noterades då de bytte fiskeplats.) 
      Trädlärka 1 ex Rast 
      Ängspiplärka 20 ex Rast 
      Skärpiplärka 5 ex Rast 
      Gärdsmyg 10 ex Rast 
      Järnsparv 3 ex Rast 
      Rödhake 5 ex Rast 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Taltrast 2 ex Rast 
      Rödvingetrast 2 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Kungsfågel 20 ex Rast 
      Blåmes 1 ex Rast 
      Talgoxe 2 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 15 ex str SV 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink 5 ex Rast 
      Bergfink 15 ex Rast 
      Grönfink 2 ex Rast 
      Vinterhämpling 40 ex Stationär 
      Mindre korsnäbb 30 ex str SV (9 + ca 20. De nio drog rakt över 

ön på låg höjd med tjugoflocken borrade sig SV över havet norr 
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om Nidingen.) 
      Gulsparv 3 ex Rast 
      Sävsparv 10 ex Rast 
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TISDAG 21 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Eva Åkesson 
 

 Temperatur:    +12 C°  Vind:    - 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - tisdag 21 oktober 2014 
 
 
VÄDER 
Stjärnklar efternatt med mycket god sikt. Snabbt mulnande i 
gryningen och snart helmulen  
morgon och vridande vind inför den avmattade orkanen Gonzales 
med tillhörande regn.  
Mitt på dagen måttlig-god sikt men från 12:45 regnskurar med nedsatt 
sikt. 
Det stora regnet nådde Nidingen vid 16-tiden men blommade ut först 
efter solnedgången. 
 
02:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +11,5C, 1003,6 hPa, 
vattenstånd +30 cm 
05:00: Medelvind VSV 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,3C, 1003,2 hPa, 
vattenstånd +28 cm 
08:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 7 m/s, +11,8C, 1002,8 hPa, 
vattenstånd +16 cm 
11:00: Medelvind SSO 8 m/s, byvind 9 m/s, +12,3C, 1001,6 hPa, 
vattenstånd +11 cm 
14:00: Medelvind OSO 12 m/s, byvind 14 m/s, +11,7C, 999,0 hPa, 
vattenstånd +11 cm 
17:00: Medelvind OSO 11 m/s, byvind 13 m/s, +11,3C, 997,0 hPa, 
vattenstånd +23 cm 
20:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 12 m/s, +11,5C, 996,0 hPa, 
vattenstånd +21 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:01 och ned 17:52 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Mayra Sucias Molla, Javier Garcia Pardo och Eva 
Åkesson. 
 
VERKSAMHET 
22 nät 07:15-08:45, 17 nät 08:45-09:15, 14 nät 09:15-09:45 och 10 
nät 09:45-10:15.  
Därefter fångstpaus slutligen 4 nät 11:30-12:45 innan regnskurarna 
nådde oss.. 
Inga kontinuerliga sträckobservationer i dag p.g.a. fångst och 
ringmärkning. 
 
 



OBSERVATIONER: 
 
GRÅGÅS - 150 ex sträckande SV: 39 + ca 60 + 12 + ca 40. 
 
HAVSSULA - ett tiotal adulter och en 3K har setts runt Nidingen i 
dag. 
 
STENFALK - två sträckande mot SV. 
 
SKÄRSNÄPPA - en rastande på Västudden tillsammans med en 
kärrsnäppa.  
Dessutom en sextett på ön. 
 
TOBISGRISSLA - två lokala ex, 2K+, födosökande utanför 
Nordstranden och Västudden. 
 
FORSÄRLA - en överflygande, tillsammans med en sädesärla, 
klockan 08:07. 
 
STJÄRTMES - under eftermiddagen gjordes ett snabbesök av 10 
individer. 
 
KAJA - en fjortonflock mot SV med gråkappor, en lagelva som vände 
över Kausan  
när de mötte resterna av orkanen Gonzalo och hans regn samt en sjua 
kajor, som  
födosökte på tunet mellan dubbelfyrarna. 
 
KRÅKA - en 35-flock mot SV tidigt på morgonen. Med i flocken var 
även elva kajor. 
 
STARE - en 200-flock sträckte SV under morgonen. 
 
GRÖNFINK minst 40 ex på ön. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken  
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 262 ex av 20 arter: 
ängspiplärka 1, gärdsmyg 15, rödhake 12, koltrast 2, taltrast 1, 
rödvingetrast 2,  
svarthätta 1, gransångare 2, kungsfågel 34, blåmes 156, talgoxe 2, 
trädkrypare 1,  
bofink 9, bergfink 3, grönfink 3, steglits 1, hämpling 1, gråsiska 1, 
brunsiska 2,  
gulsparv 8 och sävsparv 5. 
 
Antalet märkta fåglar denna månad 2 109 ex och innevarande år 10 
816 ex. 
 
 



KONTROLLER 
Eva avläste en färgringmärkt 1K havstrut på Västudden svart ring på 
vänster tars  
med texten JU922 och vanlig metallring på höger tars. Det torde vara 
ett norskt projekt. 
Egna korttidskontroller: gärdsmyg 2 och kungsfågel 2. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Det var bara fågelstationens personalkvartett som var önötare i dag - 
således endast  
fyra besökare. 
 
 
ÖVRIGT 
Nedfallet av blåmesar kom mycket överraskande. Det brukar annars 
vara ett klart :) samband  
mellan blå himmel blå mesar. Men nu var det mulet redan i 
gryningen. Troligen hade de blå  
energiknippena bara väntat längs kusten på lite lugnare vindar och när 
dagen kom med 4-5 m/s  
gick startskottet. Vi fick huka oss, plocka rent och dra ihop näten! 
Sexmetersnätet 14 B kasserades och ersattes med ett nytt. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 1 ex Ringm 
      Gärdsmyg 15 ex Ringm 
      Rödhake 12 ex Ringm 
      Koltrast 2 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Rödvingetrast 2 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 34 ex Ringm 
      Blåmes 156 ex Ringm 
      Talgoxe 2 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Bofink 9 ex Ringm 
      Bergfink 3 ex Ringm 
      Grönfink 3 ex Ringm 
      Steglits 1 ex Ringm 
      Hämpling 1 ex Ringm 
      Gråsiska 1 ex Ringm 
      Brunsiska 2 ex Ringm 
      Gulsparv 8 ex Ringm 
      Sävsparv 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
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      Grågås 150 ex str SV (39 + ca 60 + 12 + ca 40) 
      Gräsand 30 ex Stationär 
      Ejder 40 ex Stationär 
      Sjöorre 2 3K+ i par Rast (Under morgonen utanför 

Nordstranden.) 
      Småskrake 3 honfärgad Stationär 
      Havssula 1 3K+9 5K+ str S 
      Storskarv 40 ex Stationär 
      Toppskarv 24 ex Stationär (Klockfotsrevet. Samtliga verkade 

vara yngre individer.) 
      Sparvhök 3 ex str SV 
      Stenfalk 2 ex str SV 
      Vattenrall 5 ex Lockläte (Två vid nätplats 5, två vid nätplats 13 

och en nära Kruthuset.) 
      Skärsnäppa 6 ex Rast (En rastande på Västudden tillsammans 

med en kärrsnäppa. Dessutom en sextett som landade senare där.) 
      Kärrsnäppa 1 ex Rast (En rastande på Västudden tillsammans 

med en skärsnäppa.) 
      Gråtrut 30 ex Stationär 
      Havstrut 1 1K Märkt (Troligen från ett norskt (Stavanger 

museum) ringmärkningsprojekt. Svart, hög ring på vänster tars 
med vit text JU922. Sedvanlig metallring på höger tars.) 

      Havstrut 7 4K+ Stationär 
      Tretåig mås 50 ex str S 
      Tobisgrissla 2 2K+ Stationär 
      Ringduva 1 ex Rast 
      Trädlärka 1 ex Rast 
      Sånglärka 40 ex str SV 
      Ängspiplärka 20 ex Rast 
      Skärpiplärka 5 ex Rast 
      Forsärla 1 ex Förbifl. (En överflygande, tillsammans med en 

sädesärla, klockan 08:07.) 
      Sädesärla 1 ex Förbifl. (En överflygande, tillsammans med en 

forsärla klockan 08:07.) 
      Gärdsmyg 30 ex Rast 
      Järnsparv 3 ex Rast 
      Rödhake 50 ex Rast 
      Koltrast 3 ex Rast 
      Taltrast 2 ex Rast 
      Rödvingetrast 4 ex Rast 
      Svarthätta 2 ex Rast (En ung och en gammal hanne på ön.) 
      Gransångare 2 ex Rast 
      Kungsfågel 100 ex Rast 
      Stjärtmes 10 ex Rast (Under e.m. ett mycket kort besök vid Torget 

(mellan nätplatserna 6 och 14) sedan förbi fågelstationen.) 
      Blåmes 300 ex Rast 
      Talgoxe 20 ex Rast 
      Trädkrypare 2 ex Rast 
      Kaja 7 ex Rast (Födosökte en stund på gårdstunet mellan de 

gamla dubbelfyrarna.) 
      Kaja 50 ex str SV (En lagelva sträckte tidigt mot Danmark 

tillsammans med en större flock gråkappor. Senare en större flock 
flock på minst 40 ex.) 

      Kaja 14 ex Sträckförsök (En fjortonflock vände över Kausan när 
Gonzalo levererade regn och ökande vindar på e.m.) 
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      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Gråkråka 50 ex str SV (En 35-flock mot SV tidigt på morgonen. 

Med i flocken var även elva kajor.) 
      Stare 200 ex str SV 
      Pilfink 10 ex Stationär 
      Bofink 50 ex Rast 
      Bergfink 50 ex Rast 
      Grönfink 40 ex Rast 
      Steglits 3 ex Rast 
      Grönsiska 5 ex Förbifl. 
      Hämpling 10 ex Rast 
      Vinterhämpling 70 ex Stationär 
      Gråsiska 5 ex Rast 
      Brunsiska 2 ex Rast 
      Gulsparv 15 ex Rast 
      Sävsparv 10 ex Rast 
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ONSDAG 22 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Eva Åkesson 
 

 Temperatur:    +11 C°  Vind:    O, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - onsdag 22 oktober 
2014 
 
VÄDER 
Mulen efternatt, mycket god sikt. Regnet, från 19-tiden i går kväll, 
upphörde redan  
klockan 01 men återkom som duggregn klockan 06-08. Lättande 
molntäcke i söder  
från klockan 11, mycket god sikt resten av dagen men molnigt.  
Vattenståndet i havet steg 50 cm under e.m. 
 
02:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,5C, 997,6 hPa, 
vattenstånd +3 cm 
05:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 11 m/s, +11,5C, 999,9 hPa, 
vattenstånd -1 cm 
08:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 10 m/s, +11,1C, 1003,2 hPa, 
vattenstånd -6 cm 
11:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 13 m/s, +10,5C, 1007,5 hPa, 
vattenstånd -2 cm 
14:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 11 m/s, +10,9C, 1010,4 hPa, 
vattenstånd +25 cm 
17:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 11 m/s, +10,0C, 1012,7 hPa, 
vattenstånd +49 cm 
20:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 10 m/s, +8,8C, 1015,4 hPa, 
vattenstånd +57 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:03 och ned 17:50 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Mayra Sucias Molla, Javier Garcia Pardo och Eva 
Åkesson 
 
 
VERKSAMHET 
7 nät klockan 08:30-09:00, 6 nät 09:00-10:00, 4 nät 11:15-15:45 och 
11 nät 15:45-17:30. 
Sex burar som fröfällor (två vid Strandoxeln och fyra i 
Vresrosgången) klockan 08:00-17:30. 
31 vadarfällor i Kausan 12:30-16:30. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 



ALFÅGEL - en hona flög österut utmed Nordstranden. 
 
BLÅ KÄRRHÖK - en honfärgad 1K+ sträckte västerut förbi 
ringmärkarlabbet. 
 
SPARVHÖK - elva medvindshökar sträckte ut i dag mot Danmark. 
 
STENFALK - två sträckande i dag. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - klockan 08:57-09:01 norrut strax utanför 
Kausan och Västudden.  
Sedan mobbade labben ett par tretåmåsar innan den drog NV. 
 
SKÄRSNÄPPA - förmiddagens 40 sågs oftast uppdelade i två flockar 
- 17 resp ca 25.  
Under eftermiddagen ökade antalet något. 
 
SÄDESÄRLA - ett ex drog över fågelstationen ner mot Hamnen. 
Troligen en sträckande individ. 
 
STJÄRTMES - minst sex individer på ön, 4+2, som anlände i två 
omgångar. De första fyra ringmärktes. 
 
SVART RÖDSTJÄRT - en äldre hanne sågs på Hamnudden, Stora 
bryggan och Kausan. 
 
KAJA - bl.a. en returflock på minst 220 ex banade sin väg på låg höjd 
österut mellan hus och fyrar! 
 
RÅKA - fem individer, fyra årsråkor och en gammelråka, fegade 
också ur och återvände till fastlandet. 
 
STARE - en ljus stare, troligen leucistisk, var med i en 30-flock. Se 
under rubriken Övrigt! 
 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 42 ex av 11 arter: 
ängspiplärka 3, skärpiplärka 1, järnsparv 1, rödhake 3, kungsfågel 11, 
stjärtmes 4, blåmes 8,  
bofink 6, bergfink 2, grönfink 2, vinterhämpling 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 2 151 ex och innevarande år 10 
858 ex. 
 
KONTROLLER 
Egna korttidskontroller: kungsfågel 1, blåmes 5 och talgoxe 1. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 



Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Endast de fyra på fågelstationen vandrade Nidingen runt i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
* LEUSTARE (Sturnus akesonii)  
Dagens pulshöjare var en leucistisk stare, påminnande om en ung 
rosenstare (Pastor roseus)!  
Eva upptäckte den bland ca 30 starar, som svängde runt 
ringmärkarlabbet på f.m.  
Flocken landade på tångvallen i östra delen av Playan, nedanför 
Prästens grav.  
Vi rustade oss för en motvindsexpedition dit, givetvis under svåra 
umbäranden :) för att säkra  
artillhörigheten. 
Leustare, som arten numera heter, hade dock mörk näbb samt det 
faktum att kaffelattefärgen  
på övergumpen även fanns på stjärt och ryggsida. Dessutom 
noterades ett ljust parti på en del  
av vingen. 
* Eva hittade även en larv av BRUNSPRÖTAD 
SKYMNINGSSVÄRMARE och en pantersnigel. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Ängspiplärka 3 ex Ringm 
      Skärpiplärka 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 3 ex Ringm 
      Kungsfågel 11 ex Ringm 
      Stjärtmes 4 ex Ringm 
      Blåmes 8 ex Ringm 
      Bofink 6 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 
      Vinterhämpling 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Grågås 18 ex str SV 
      Gräsand 30 ex Stationär 
      Ejder 35 ex Stationär 
      Ejder 85 ex str S 
      Alfågel 1 1K+ hona Förbifl. 
      Sjöorre 2 3K+ i par Stationär (Kvar sedan i går. I dag strax 

utanför Västudden.) 
      Sjöorre 5 ex Rast (Västudden) 
      Svärta 2 ex str V 
      Småskrake 1 2K+ hane+7 1K+ honfärgad+1 2K+ hona Stationär 
      Havssula 2 2K+1 3K+1 4K+22 5K+ Förbifl. 
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      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 7 ex Stationär 
      Blå kärrhök 1 1K+ honfärgad str SV (Sågs från 

ringmärkningslabbet av Mayra Sucias Molla och Javier Garcia 
Pardo.) 

      Sparvhök 11 ex str SV 
      Stenfalk 2 ex str SV 
      Pilgrimsfalk 1 1K+ hona Födosökande (Besökte ön under 

morgonen och f.m.) 
      Vattenrall 3 ex Stationär (Två hördes från buskaget vid nätplats 5 

samt ett ex från de låga buskagen strax väster om Kruthuset.) 
      Skärsnäppa 50 ex Rast (Förmiddagens 40 sågs oftast uppdelade i 

två flockar - 17 resp ca 25. Under e.m. ökade antalet något.) 
      Bredstjärtad labb 1 1K str NV (Klockan 08:57-09:01 norrut 

strax utanför Kausan och Västudden. Sedan mobbade labben ett 
par tretåmåsar innan den drog NV.) 

      Fiskmås 1 2K Rast 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 30 ex Födosökande 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tobisgrissla 4 2K+ Stationär 
      Ringduva 1 ex Stationär (Kvar för tredje dagen.) 
      Ängspiplärka 20 ex Rast 
      Skärpiplärka 5 ex Rast 
      Sädesärla 1 ex Förbifl. (Ett ex drog över fågelstationen ner mot 

Hamnen. Troligen en sträckande individ.) 
      Gärdsmyg 25 ex Rast 
      Järnsparv 2 ex Rast 
      Rödhake 10 ex Rast 
      Svart rödstjärt 1 2K+ hane Rast (Hamnudden, Stora bryggan och 

Kausan.) 
      Koltrast 2 hane Rast 
      Svarthätta 1 hane Rast 
      Kungsfågel 20 ex Rast 
      Blåmes 15 ex Rast 
      Talgoxe 5 ex Rast 
      Kaja 225 ex Sträckförsök (Insträckande från väster, 5 + 220. 

Fortsatte in mot land.) 
      Råka 4 1K Sträckförsök (Retur från väster: fyra årsråkor och en 

äldre.) 
      Råka 1 2K+ Sträckförsök 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Gråkråka 11 ex Sträckförsök (På retur från väster.) 
      Stare 50 ex Rast (30+20 rastande. I trettioflocken fanns en 

leustare. Se dagboken!) 
      Stare 1 ex Födosökande (Leucistisk … eller någon annan 

pigmentförändring. På håll ganska lik en ung rosenstare. Se 
dagboken!) 

      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink 20 ex Rast 
      Bergfink 10 ex Rast 
      Grönfink 2 ex Rast 
      Vinterhämpling 60 ex Stationär 
      Gråsiska 10 ex Rast 
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      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 2 ex Rast 
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TORSDAG 23 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Eva Åkesson 
 

 Temperatur:    +11 C°  Vind:    SO, hård vind (14-19 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - torsdag 23 oktober 
2014 
 
 
VÄDER 
Mulen efternatt, gryning och morgon med mycket god sikt. Vid 10-
tiden kom dis och  
lite duggregn. Nedsatt sikt under resten av dagen. Vid lunchtid 
började det regna måttligt,  
vinden skärpte till hårdheten men temperaturen steg.  
 
02:00: Medelvind OSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +8,6C, 1018,3 hPa, 
vattenstånd +42 cm 
05:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,3C, 1018,5 hPa, 
vattenstånd +26 cm 
08:00: Medelvind OSO 12 m/s, byvind 15 m/s, +9,1C, 1018,8 hPa, 
vattenstånd +12 cm 
11:00: Medelvind SO 13 m/s, byvind 16 m/s, +9,8C, 1019,4 hPa, 
vattenstånd +-0 cm 
14:00: Medelvind SO 14 m/s, byvind 17 m/s, +11,0C, 1019,6 hPa, 
vattenstånd -2 cm 
17:00: Medelvind SSO 16 m/s, byvind 19 m/s, +11,6C, 1019,3 hPa, 
vattenstånd +1 cm 
20:00: Medelvind SO 16 m/s, byvind 20 m/s, +11,0C, 1019,2 hPa, 
vattenstånd +5 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:05 och ned 17:47 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Mayra Sucias Molla, Javier Garcia Pardo och Eva 
Åkesson. 
 
 
VERKSAMHET 
Sex burar som fröfällor (två vid Strandoxeln och fyra i 
Vresrosgången) klockan 07:00-18:00. 
14 nät klockan 07:00-08:00, 13 nät 08:00-08:30, 12 nät 08:30-09:30, 
11 nät 09:30-10:00  
och 8 nät 10:00-10:30. 
Sträckobservationer i lä av fågelstationen (GAN) och i lä av 
bagarstugan (EÅN) klockan 08:00-11:00. 
 
 



 
OBSERVATIONER: 
 
SÅNGSVAN - en trio 3K+ dök upp i väster med sydostlig kurs och 
passerade Klockfotsrevet 09:28. 
 
BLÄSAND - tre rastande innanför Klockfotsrevet och en sträckte 
med 15 ejdrar mot S. 
 
SVÄRTA - fem sträckande söderut. 
 
KNIPA - två äldre hannar rundade Västudden för sydligare nejder. 
 
HAVSSULA - 14 adulter, en 3K och två 2K-sulor sträckte söderut på 
f.m. 
 
SKÄRSNÄPPA - som mest sågs 70 ex i en flock. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - fyra sträckande 1K: 08:30 N, 09:25 SO, 
09:40 SV och 09:45 NV.  
Lite ovanligt att se den nordsträckande individen i fin lirflykt i den då 
rådande ostvinden.  
Fin uppvisning av undersidan! 
 
TRETÅMÅS - omkring 600 sydsträckande: 350 årsungar och 250 
äldre individer. 
 
SÅNGLÄRKA - två rastande och en femtonflock mot söder. Tuffa 
lärkor! 
 
TRÄDKRYPARE - födosökte intill stationen en kort stund på f.m. 
 
SIDENSVANS - ny art för året. Preliminärt årsart 193 för Nidingen 
2014. 
 
RINGTRAST - en 2K+ hanne. Sågs första gången klockan 10:10 i lä 
av buskage/nätplats 13  
och ute på Nordstrandens klippblock. Flög sen in mot Torget. Sågs 
14:15 flyga från Hamnen  
förbi labbet och en kvart senare norr om nätplats 6. 
 
DUBBELTRAST - ett ex rastande norr om Kruthuset vid 14:30-tiden. 
 
STJÄRTMES - en ensam individ med blank ring (troligen vår egen 
märkning) födosökte vid  
Kruthuset vid 14:30-tiden. 
 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 



Totalt 22 ex av 7 arter: 
gärdsmyg 6, rödhake 2, gransångare 1, kungsfågel 4, trädkrypare 1, 
bofink 7 och grönfink 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 2 173 ex och innevarande år 10 
880 ex. 
 
 
KONTROLLER 
En egen korttidskontroll (rödhake) i dag. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Åter var det endast fågelstationskvartetten, som stod på Nidingens 
scen i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
Eva är förkyld men följde öläkarens ordination först under 
eftermiddagen, då hon snällt höll sig  
inomhus i hela fyra timmar (Skärgårdsdoktorn II, to be continued). 
 
Öar har alltid åtta årstider. De fyra stora, som Vivaldi porträtterat så 
fint i sina tonsättningar,  
och så perioderna däremellan. Nidingen är inget undantag.  
En sådan här dag undrar jag om inte ön har ytterligare årstider? 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 6 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 4 ex Ringm 
      Trädkrypare 1 ex Ringm 
      Bofink 7 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 3 3K+ str SO (En trio dök upp i väster med sydostlig 
kurs och passerade Klockfotsrevet 09:28.) 

      Bläsand 3 ex Rast (Innanför Klockfotsrevet.) 
      Bläsand 1 1K+ honfärgad str SO (Sträckte tillsammans med 

ejdrar.) 
      Gräsand 30 ex Stationär 
      Gräsand 5 ex str S 
      Ejder - ex Stationär 
      Ejder 65 ex str S 
      Sjöorre 22 ex str S 
      Svärta 5 ex str S 
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      Småskrake 10 ex Stationär 
      Havssula 2 2K+1 3K+14 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 12 ex Förbifl. (Inflygande under morgonen från 

Hallands Svartskär i norr.) 
      Vattenrall 2 ex Stationär 
      Skärsnäppa 70 ex Rast 
      Bredstjärtad labb 1 1K Str N (Klockan 08:30-08:32 utanför 

Kausan och Västudden. Lite ovanligt att se den nordsträckande 
individen i fin lirflykt i den då rådande ostvinden. Fin uppvisning 
av undersidan!) 

      Bredstjärtad labb 1 1K str SO (Klockan 09:25-09:28 förbi 
Klockfotsrevet.) 

      Bredstjärtad labb 1 1K str SV (Klockan 09:40 utanför 
Västudden.) 

      Bredstjärtad labb 1 1K str NV (Klockan 09:45 på västra sidan 
av ön.) 

      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 1 ex Str 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 350 1K str S (Klockan 08:00-11:00. Sammanlagt 

drygt 600 tretåmåsar med årsungar i majoritet.) 
      Tretåig mås 250 2K+ str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 3 ex str S 
      Tobisgrissla 1 2K+ Stationär 
      Sånglärka 2 ex Rast 
      Sånglärka 15 ex str S (Tuffa lärkor. Trotsa kulingvindar!) 
      Ängspiplärka 5 ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Sidensvans 11 ex Förbifl. (Ny årsart (prel nr 193) för Nidingen 

2014. Sidensvansarna flygande lågt över Torget mellan 
nätplatserna 5-6, vände upp bakom Fotogenboden och försvann 
bortom Jordkällaren. Under ett kort eftersök hittades i stället en 
ringtrast!) 

      Gärdsmyg 20 ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 5 ex Rast 
      Ringtrast 1 2K+ hane Rast (Sågs första gången klockan 10:10 i lä 

av buskage/nätplats 13 och ute på Nordstrandens klippblock. Flög 
sen in mot Torget. Sågs 14:15 flyga från Hamnen förbi labbet och 
en kvart senare norr om nätplats 6.) 

      Koltrast 1 hane Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Dubbeltrast 1 ex Rast (Norr om Kruthuset vid 14:30-tiden.) 
      Gransångare 1 ex Rast (Noterades av ringmärkarna Mayra och 

Javier.) 
      Kungsfågel 5 ex Rast 
      Stjärtmes 1 ex Märkt (En med blank ring (troligen vår märkning) 

födosökte vid Kruthuset vid 14:30-tiden.) 
      Blåmes - ex Rast 
      Talgoxe - ex Rast 
      Trädkrypare 1 ex Rast (Sågs tillfälligt vid 10-tiden vid 

fågelstationen.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär (Dessutom en på retursträck …) 
      Pilfink 10 ex Stationär (Omkring tio ex.) 
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      Bofink 15 ex Rast 
      Bergfink 25 ex Rast 
      Grönfink 30 ex Rast 
      Vinterhämpling 50 ex Stationär 
      Gråsiska 1 ex Rast 
      Gulsparv 1 ex Rast 
      Sävsparv 2 ex Rast 
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FREDAG 24 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Eva Åkesson 
 

 Temperatur:    +12 C°  Vind:    S, hård vind (14-19 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    Dålig (1-4 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - fredag 24 oktober 2014 
 
 
VÄDER 
Klockan 00:25 slutade Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen att 
sända vädernoteringar.  
Jag startade om modemet vid 05:15-tiden och småningom hade vädret 
härute kontakt med  
servern i land.  
Efternatten och morgonen var mulen men med god sikt innan 
förmiddagen kom med varmare  
vindar, som skapade dis och endast ett par kilometer fågelskådarsikt. 
Tidvis duggregn 10:30-12:30 och kraftigare regn 13-17. 
 
02:00: Medelvind SSO 15 m/s, byvind 20 m/s, +10,8C, 1018,5 hPa, 
vattenstånd +4 cm 
05:00: Medelvind SSO 14 m/s, byvind 18 m/s, +11,2C, 1017,7 hPa, 
vattenstånd +6 cm 
08:00: Medelvind SSO 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,2C, 1017,4 hPa, 
vattenstånd +14 cm 
11:00: Medelvind SSO 13 m/s, byvind 16 m/s, +12,3C, 1017,2 hPa, 
vattenstånd +12 cm 
14:00: Medelvind S 14 m/s, byvind 17 m/s, +12,3C, 1016,8 hPa, 
vattenstånd +12 cm 
17:00: Medelvind S 13 m/s, byvind 17 m/s, +12,0C, 1015,4 hPa, 
vattenstånd +20 cm 
20:00: Medelvind SSO 14 m/s, byvind 17 m/s, +12,5C, 1015,0 hPa, 
vattenstånd +31 cm 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:08 och ned 17:45 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Mayra Sucias Molla, Javier Garcia Pardo och Eva 
Åkesson. 
 
 
VERKSAMHET 
Sex burar som fröfällor (två vid Strandoxeln och fyra i 
Vresrosgången) klockan 07:00-12:00. 
5 nät klockan 07:00-12:00. 
Sträckobservationer i lä av fågelstationen klockan 08:15-10:15, 
därefter mer sporadiskt i lä  



av Bagarstugan. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
SÅNGSVAN - en trio sträckte mot väster strax norr om ön under e.m. 
 
OB. MINDRE SÅNGSVAN-/SÅNGSVAN - klockan 09:27 
upptäcktes en flock på 26 ex långt i väster,  
snett bakifrån. Tydligen hade svanarna passerat söder om Nidingen 
och Klockfotsrevet. 
 
SÄDGÅS - klockan 09:18 passerade en kvartett söderut i fint 
lagtempo mot den hårda SSO-vinden. 
 
BLÄSAND - 15 ex (2+1+12) sträckte mot syd under morgonen. 
 
VIGG - mot söder tillsammans med en sillgrissla klockan 10:05. 
 
SVÄRTA - 15 individer (3+2+4+6) sydsträckande under f.m. 
 
KNIPA - en äldre hanne sträckte sydvart medan en honfärgad låg i lä 
av Västudden. 
 
HAVSSULA - sex adulter förbiflygande under dagen. 
 
TOFSVIPA - först flygande nära Västudden, senare rastande på 
Ostudden. 
 
SKÄRSNÄPPA - som mest sågs drygt 100 ex i en flock. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - klockan 08:10 en 1K söderut och 35 min 
senare anlände en 1K från väster,  
födosökte utanför Västudden och fortsatte sen innanför 
Klockfotsrevet mot SO och Hallandskusten. 
 
OB. STOR-/BREDSTJÄRTAD LABB - ett ex klockan 08:20, väster 
om Nidingen, höll stadig kurs NV. 
 
TRETÅMÅS - omkring hundra sydsträckande under f.m. De flesta 
var äldre individer i dag. 
 
SKRATTMÅS - ny art för denna vecka. Tre ex (2+1) rundade 
Västudden under morgonen. 
 
RINGTRAST - 2K+ hannen från i går, återfanns norr om nätplatserna 
vid 11-tiden. 
 
DUBBELTRAST - gårdagens misteltrast fortsatte äta av slånbären 
nära Kruthuset i dag. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 



 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 2 ex av 2 arter: 
bofink 1 och sävsparv 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 2 175 ex och innevarande år 10 
882 ex. 
 
 
KONTROLLER 
Ett par egna korttidskontroller (två blåmesar) samt tre 
färgringsavläsningar via foton  
på skärsnäppor. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Ännu en dag på jobbet för Stationskvartetten Ingen publik, inga 
recensioner! :) 
 
 
ÖVRIGT 
Eva skördade rabarber i trädgårdslandet och bjöd på läckert 
kanelkryddad kompott  
med vaniljvisp till eftermiddagsfikat! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Bofink 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Ob. mindre sångsvan-/sångsvan 26 2K+ str V (Klockan 09:27 
upptäcktes flocken långt i väster, snett bakifrån. Tydligen hade 
svanarna passerat söder om Nidingen och Klockfotsrevet.) 

      Sångsvan 3 3K+ str V (En trio mot väster strax norr om 
Nidingen.) 

      Sädgås 4 ex str S (Klockan 09:18.) 
      Prutgås, rasen bernicla 1 2K+ Rast (Sedan tidig morgon har en 

individ av nominatrasen bernicla alternerat mellan Kausan och 
Nordstranden.) 

      Bläsand 15 ex str SO (2+1+12) 
      Gräsand 30 ex Stationär 
      Vigg 1 hane str S (Tillsammans med en sillgrissla klockan 10:05.) 
      Ejder 40 ex Stationär 
      Ejder 8 ex str S 
      Sjöorre 3 ex str S 
      Svärta 15 ex str S (3+2+4+6) 
      Knipa 1 hane str S 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34448444&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34448445&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34449061&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34449062&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34449063&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34449064&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34449065&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34449066&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34449067&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34449068&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34449069&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34449070&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34449071&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34449072&mode=obsbok','ObsAndra');


      Knipa 1 1K+ honfärgad Rast (På läsidan av Västudden.) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 6 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 4 ex Födosökande 
      Vattenrall 3 ex Stationär (Minst tre hörda.) 
      Tofsvipa 1 ex Rast (Först flygande nära Västudden, senare 

rastande på Ostudden.) 
      Skärsnäppa 100 ex Rast (Minst 100 i en flock.) 
      Bredstjärtad labb 1 1K str S (Klockan 08:10 strax väster om 

Nidingen.) 
      Bredstjärtad labb 1 1K str SO (Klockan 08:45 anlände ett ex 

från väster, födosökte en stund utanför Västudden och fortsatte sen 
innanför Klockfotsrevet mot SO och Hallandskusten.) 

      Ob. stor-/bredstjärtad labb 1 1K+ str NV (Klockan 08:20 väster 
om Nidingen. Stadig kurs NV.) 

      Skrattmås 3 2K+ str SV (Ny art för veckan.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 35 1K str S (Dessutom omkring 70 äldre tretåmåsar.) 
      Tretåig mås 70 2K+ str S (Dessutom omkring 35 årsunga 

tretåmåsar.) 
      Sillgrissla 6 ex str S (Därav en tillsammans med vigghanne.) 
      Ob. sillgrissla/tordmule 11 ex str S 
      Sånglärka 3 ex Str (Insträckande vid Ostudden i tuff motvind.) 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Gärdsmyg 20 ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 2 ex Rast 
      Ringtrast 1 2K+ hane Stationär (2K+ hannen, från i går, 

återfanns norr om nätplatserna vid 11-tiden.) 
      Koltrast 1 2K+ hane Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Dubbeltrast 1 ex Stationär (Troligen samma individ som i går. 

Håller till runt Kruthuset och mumsar slånbär.) 
      Kungsfågel 1 ex Rast 
      Blåmes 4 ex Rast 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 40 ex Rast 
      Pilfink 14 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Vinterhämpling 40 ex Stationär 
      Sävsparv 2 ex Rast 
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LÖRDAG 25 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Pontus Dejenfelt, Eva Åkesson 
 

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

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - lördag 25 oktober 2014 
 
 
VÄDER 
Regn i olika former sedan i går på dagen och från klockan 22 i går 
kväll till i dag 08 tidvis  
kraftig nederbörd med dålig sikt. Fortsatt nedsatt sikt under 
morgonen, men framåt f.m.  
förbättring till 10 km. 
Eftermiddagen disig med tidvis duggregn men från klockan 16 
uppklarnande och solsken  
f.f.g. på en vecka! 
 
02:00: Medelvind SSO 15 m/s, byvind 18 m/s, +11,9C, 1013,8 hPa, 
vattenstånd +23 cm 
05:00: Medelvind SSO 15 m/s, byvind 19 m/s, +11,5C, 1012,3 hPa, 
vattenstånd +29 cm 
08:00: Medelvind S 12 m/s, byvind 16 m/s, +11,6C, 1012,6 hPa, 
vattenstånd +38 cm 
11:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 14 m/s, +12,2C, 1013,5 hPa, 
vattenstånd +26 cm 
14:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 11 m/s, +12,4C, 1013,9 hPa, 
vattenstånd +16 cm 
17:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +12,8C, 1014,0 hPa, 
vattenstånd +20 cm 
20:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +12,0C, 1014,9 hPa, 
vattenstånd +23 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 08:10 och ned 17:42 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Mayra Sucias Molla, Javier Garcia Pardo och Eva 
Åkesson.  
Den sistnämnda trion åkte i land sent på e.m. då Pontus Dejenfelt anl. 
för en veckas arbete.  
Transporten sköttes av Lasse Hellberg med fågelstationens båt Stuff. 
 
 
VERKSAMHET 
7 nät klockan 09:00-10:30, 8 nät 10:30-11:00, 10 nät 11:00-11:30, 16 
nät 11:30-14:45,  
1 nät 17:00-17:30. 
Sträckobservationer i lä av Bagarstugan klockan 08:30-11:30, därefter 



mer sporadiskt från  
skilda obsplatser. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
KRICKA - en honfärgad 1K+ tillsammans med några ådor strax 
utanför Kausastenen. 
 
GRÅHAKEDOPPING - rundade Västudden klockan 11:25 och 
fortsatte söderut. 
 
HAVSSULA - dussinet 5K+ och en 3K sträckte förbi Nidingen i dag. 
 
SKÄRSNÄPPA - som mest sågs drygt 100 ex i en flock rastande och 
förbiflygande. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - fem 1K sträckande S och fyra 1K 
födosökande norr och väster om ön. 
 
OB. BREDSTJÄRTAD-/KUSTLABB - två sträckande mörka 
individer. 
 
DVÄRGMÅS - åtta äldre individer sträckte söderut. Samtliga 
rundade Västudden. 
 
TRETÅMÅS - minst 650 sträckande söderut klockan 08:30-11:30. 
 
FORSÄRLA - klockan 15:20 flög en individ över fågelstationen och 
lockade flera gånger. 
 
RINGTRAST - 2K+ hannen är kvar, oftast norr om nätplatserna 6 och 
13, för tredje dagen. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 22 ex av 10 arter: 
gärdsmyg 2, järnsparv 5, rödhake 2, svart rödstjärt 1, gransångare 1, 
kungsfågel 3, blåmes 1,  
pilfink 2, bofink 2 och bergfink 3. 
Antalet märkta fåglar denna månad 2 197 ex och innevarande år 10 
904 ex. 
 
 
KONTROLLER 
Endast några egna korttidskontroller. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gästtoaletten tömdes och städades (0,5h). 



 
 
BESÖKARE 
Äntligen besök! Det har sett mörkt ut hela veckan men i dag avtog 
vinden så att Lasse Hellberg  
kunde köra ut Pontus Dejenfelt vid 15-tiden och ta iland Eva, Mayra 
och Javier vid 16-tiden just  
som solen återkom till Nidingen efter en hel veckas gråa moln!  
Summa sex personer på Nidingen i dag alltså. 
 
 
ÖVRIGT 
Vattnet från avsaltningsanläggningen tog slut vid 18-tiden. Via 
supportlinjen till Uno fixade vi det 
tillfälligt och kunde fortsätta diska .... 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Järnsparv 5 ex Ringm 
      Rödhake 2 ex Ringm 
      Svart rödstjärt 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 3 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Pilfink 2 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Kricka 1 1K+ honfärgad Rast (En honfärgad 1K+ tillsammans 
med några ådor strax utanför Kausastenen.) 

      Gräsand 20 ex Stationär 
      Ejder 40 ex Stationär 
      Sjöorre 3 ex Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Gråhakedopping 1 ex str S (Rundade Västudden klockan 11:25.) 
      Stormfågel 1 ex str S (Klockan 10:45 väster om Nidingen.) 
      Havssula 1 3K+12 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 6 ex Födosökande 
      Vattenrall 3 ex Stationär 
      Skärsnäppa 100 ex Rast 
      Bredstjärtad labb 5 1K str S 
      Bredstjärtad labb 4 1K Födosökande 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 1 1K+ str V 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 1 1K+ str S 
      Dvärgmås 8 2K+ str S 
      Skrattmås 2 ex str SV 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 650 ex str S (Klockan 08:30-11:30.) 
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      Sillgrissla 5 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 15 ex str S 
      Tordmule 1 ex str O 
      Tobisgrissla 2 2K+ Förbifl. 
      Sånglärka 2 ex Förbifl. 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Forsärla 1 ex Förbifl. 
      Gärdsmyg 20 ex Rast 
      Järnsparv 15 ex Rast 
      Rödhake 5 ex Rast 
      Svart rödstjärt 1 1K Rast 
      Ringtrast 1 2K+ hane Stationär 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Rödvingetrast 2 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Kungsfågel 10 ex Rast 
      Blåmes 15 ex Rast 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 40 ex Rast 
      Pilfink 14 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Grönsiska 6 ex Rast 
      Vinterhämpling 60 ex Stationär 
      Gråsiska 10 ex Förbifl. 
      Sävsparv 5 ex Rast 
 

 

 

  

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456803&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456805&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456804&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456806&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456807&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456808&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456809&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456810&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456811&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456812&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456813&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456814&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456815&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456816&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456817&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456818&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456819&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456820&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456821&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456822&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456823&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456824&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456825&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456826&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456827&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456828&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456829&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456830&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34456831&mode=obsbok','ObsAndra');


SÖNDAG 26 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Pontus Dejenfelt 
 

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

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - söndag 26 oktober 
2014 
 
VÄDER 
Molnig efternatt med god sikt. Regnskurar 08:00-08:30. Förmiddagen 
10 km sikt men allt  
disigare för riktigt bra fågelskådning. Tidvis lätt regn 13:30-16:00. 
 
01:00: Medelvind SSV 10 m/s, byvind 12 m/s, +12,5C, 1015,9 hPa, 
vattenstånd +18 cm 
04:00: Medelvind SSV 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,6C, 1015,8 hPa, 
vattenstånd +22 cm 
07:00: Medelvind SSV 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,7C, 1015,1 hPa, 
vattenstånd +29 cm 
10:00: Medelvind SSV 12 m/s, byvind 16 m/s, +13,0C, 1016,0 hPa, 
vattenstånd +30 cm 
13:00: Medelvind SSV 12 m/s, byvind 15 m/s, +13,0C, 1015,8 hPa, 
vattenstånd +27 cm 
16:00: Medelvind S 13 m/s, byvind 17 m/s, +13,0C, 1015,2 hPa, 
vattenstånd +37 cm 
19:00: Medelvind S 12 m/s, byvind 15 m/s, +13,0C, 1015,0 hPa, 
vattenstånd +45 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:12 och ned 16:40. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson och Pontus Dejenfelt.  
 
 
VERKSAMHET 
Sex burar som fröfällor 10:00-13:00. 
6 nät klockan 06:30-08:00. 
Sträckobservationer, tidvis avbrutna av fångst och ringmärkning,  
klockan 07:00-12:00, 12:30-13.00 och 14:45-16:15. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
STORLOM - en 2K och en 2K+ klockan 10:43 resp. 11:50 på måttlig 
höjd  
strax utanför Västudden. 
 
STORMFÅGEL - samtliga 14 mot S under förmiddagspasset klockan 



07:00-12:00. 
 
MINDRE LIRA? - klockan 08:21-08:23 väster om Nidingen.  
Helt klart en av tre små möjliga liror - troligen en mindre lira. 
 
HAVSSULA - 49 ex bokförda: en 3K, en 4K och 47 adulter varav 26 
ex 14:45-16:15. 
 
SKÄRSNÄPPA - som mest sågs drygt 80 ex rastande på Ostudden. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - 14 ex sträckande inom sektorn SO-SV 
och två mot NV-N. Samtliga 1K.  
Dessutom åtta 1K födosökande. 
 
KUSTLABB - klockan 07:38 en 1K söderut. 
 
DVÄRGMÅS - tre adulter (1+2) i vinterdräkt sakta söderut. 
 
TRETÅMÅS - minst 1850 sträckande klockan 07:00-10:00, 12:30-
13:00 och 14:45-16:15. 
 
FORSÄRLA - en förbiflygande, troligen sträckande 07:45. 
 
SÄDESÄRLA - en rastande på morgonen på läsidan av röda husets 
tak. 
 
SVART RÖDSTJÄRT - rastande en kort stund klockan 07:40 på 
taket till stationen. 
 
RINGTRAST - den stationära (?) individen var faktiskt en gång i 
nedersta våden till nät 13 B,  
men Pontus hann inte fram. Svåra vindförhållanden i näten i dag 
dessutom. 
 
VINTERPLING - minst 70 vinterhämplingar stationära på ön. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 11 ex av 6 arter: 
järnsparv 1, svarthätta 1, blåmes 5, pilfink 1, bergfink 1 och grönfink 
2. 
Antalet märkta fåglar denna månad 2 208 ex och innevarande år 10 
915 ex. 
 
 
KONTROLLER 
Endast en av våra egna grönfinkar från 13 oktober. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 



Vi samlade in större plastföremål (dunkar o. dyl.) från Playan och 
Ostudden sent på e.m. (0,5h). 
 
 
BESÖKARE 
Pontus och undertecknad hade Nidingen för oss själva i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
Nidingens klockor har gått över till normaltid. Även vinden är 
normal. Temperaturen är däremot  
högre än normalt.  
Jourhavande meteorolog vid SMHI skriver söndag morgon 26 
oktober: 
- Det är för årstiden mycket mild luft som strömmar upp över landet 
med sydvästliga vindar.  
Vi har plusgrader i så gott som hela Sverige och temperaturer på upp 
mot 10 grader förekommer  
ända upp över mellersta Norrland. Något omslag till kyla, ser vi inte 
de närmaste dagarna. 
 
Dagens kylskåpsfynd var dock onormalt gott och bestod i en 
restportion av EÅN:s fantastiska  
härproducerade rabarberkompott med vaniljvisp från i förrgår.  
Undrar vad som kan hittas i kyldisken i morgon? 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Blåmes 5 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 15 ex Stationär 
      Ejder 90 ex Stationär (Ostudden) 
      Sjöorre 14 ex Str 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storlom 1 2K str S (Klockan 10:43 på måttlig höjd strax utanför 

Västudden.) 
      Storlom 1 2K+ str S (Klockan 11:50 på måttlig höjd strax utanför 

Västudden.) 
      Stormfågel 14 ex str S (Samtliga under förmiddagspasset klockan 

07:00-12:00.) 
      Mindre lira? 1 ex str S (Klockan 08:21-08:23 väster om 

Nidingen. Helt klart en av tre *små* möjliga liror - troligen en 
mindre lira.) 

      Havssula 1 2K+1 4K str S 
      Havssula 47 5K+ str S (Därav 26 adulter klockan 14:45-16:15.) 
      Storskarv - ex Stationär 
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      Toppskarv 7 ex Rast 
      Vattenrall 1 ex Stationär (En hörd i dag) 
      Skärsnäppa 80 ex Stationär (Ostudden under e.m.) 
      Bredstjärtad labb 10 1K str S (Inom sektorn SO-S klockan 07:00-

10:00, 12:30-13:00 och 14:45-16:15.) 
      Bredstjärtad labb 4 1K str V (Inom sektorn SV-V klockan 07:00-

10:00, 12:30-13:00 och 14:45-16:15.) 
      Bredstjärtad labb 2 1K Str N (Inom sektorn NV-N klockan 

07:00-10:00, 12:30-13:00 och 14:45-16:15.) 
      Bredstjärtad labb 8 1K Födosökande (Minst åtta olika individer 

klockan 07:00-10:00, 12:30-13:00 och 14:45-16:15.) 
      Kustlabb 1 1K str S (Klockan 07:38) 
      Dvärgmås 3 3K+ str S 
      Fiskmås 1 1K Förbifl. 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1850 ex str S (Minst 1850 sträckande klockan 07:00-

10:00, 12:30-13:00 och 14:45-16:15.) 
      Sillgrissla 82 ex str S (Klockan 07:00-10:00, 12:30-13:00 och 

14:45-16:15.) 
      Ob. sillgrissla/tordmule 35 ex str S 
      Tordmule 4 ex str S 
      Tordmule 2 ex Rast 
      Tobisgrissla 1 1K+2 2K+ Rast 
      Sånglärka 2 ex Förbifl. 
      Ängspiplärka - ex Rast 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Forsärla 1 ex Förbifl. (Klockan 07:45.) 
      Sädesärla 1 ex Rast 
      Gärdsmyg 15 ex Rast 
      Järnsparv 5 ex Rast 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Svart rödstjärt 1 ex Rast (En kort stund klockan 07:40 på taket 

till stationen.) 
      Ringtrast 1 2K+ hane Stationär (Troligen samma individ som de 

tre föregående dagarna.) 
      Blåmes 15 ex Rast 
      Talgoxe 2 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Pilfink 10 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Grönsiska 3 ex Rast 
      Hämpling 3 ex Förbifl. 
      Vinterhämpling 60 ex Stationär 
      Sävsparv 2 ex Rast 
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MÅNDAG 27 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Pontus Dejenfelt 
 

 Temperatur:    +14 C°  Vind:    SV, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    Uppehåll   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - måndag 27 oktober 
2014 
 
 
VÄDER 
Det har uppmätts sommartemperaturer (över +10 grader C) dygnet 
runt en längre period  
på Nidingen.  
Förutom tolv timmar 22-23 oktober (kväll, natt och morgon) har 
lufttemperaturen legat på  
+11 till +13 sedan 18 oktober! 
I dag, måndag 27 oktober, gryr en mulen och ljummen dag med god 
sikt. Maxtemp +14! 
Småningom blev det måttlig sikt. 
Den efterlängtade SV-vinden varade endast 05:30-08:30. Från 09:00 
var det åter SSV,  
fast det väderstrecket anges alltid av SMHI som sydväst. 
 
01:00: Medelvind SSV 12 m/s, byvind 16 m/s, +13,2C, 1014,1 hPa, 
vattenstånd +41 cm 
04:00: Medelvind SSV 12 m/s, byvind 16 m/s, +13,3C, 1013,7 hPa, 
vattenstånd +42 cm 
07:00: Medelvind SV 13 m/s, byvind 17 m/s, +13,7C, 1014,0 hPa, 
vattenstånd +41 cm 
10:00: Medelvind SSV 11 m/s, byvind 14 m/s, +13,6C, 1015,3 hPa, 
vattenstånd +26 cm 
13:00: Medelvind SSV 10 m/s, byvind 13 m/s, +13,9C, 1016,1 hPa, 
vattenstånd +17 cm 
16:00: Medelvind SSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +13,9C, 1016,4 hPa, 
vattenstånd +16 cm 
19:00: Medelvind S 12 m/s, byvind 16 m/s, +13,4C, 1016,9 hPa, 
vattenstånd +21 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:14 och ned 16:37. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson och Pontus Dejenfelt.  
 
 
VERKSAMHET 
Sex burar som fröfällor (två vid Strandoxeln och fyra i 
Vresrosgången) 07:00-12:00. 
3 nät klockan 09:00-12:00 och 5 nät 14:00-15:30. 



Sträckobservationer med korta avbrott för ringmärkning, 07:15-11:15 
och 14:00-15:30. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
STORMFÅGEL - åtta sydsträckande under förmiddagspasset. 
 
HAVSSULA - minst 88 sulor under bokförd obstid:  
63 adulter, fjorton 4K+, två 4K, fem 3K och fyra 2K. 
 
SKÄRSNÄPPA - som mest sågs ca 110 ex rastande på Västudden. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - minst 16 unga bredstjärtade labbar 
sträckte 07:15-11:15  
och 14:00-15:30. Dessutom minst sju födosökande. 
 
STORLABB - klockan 07:17 en 1K söderut. 
 
DVÄRGMÅS - fyra 3K+under förmiddagspasset och fyra 3K+ under 
eftermiddagen. 
 
TRETÅMÅS - det intensiva morgonsträcket av tretåiga måsar pågick 
redan före 07:15.  
Första timmen passerades Västudden av 20 tretåmåsar i minuten!  
Sträcket mattades av framåt f.m. men fick nystart under e.m.  
Summan blev minst 2 600 ex mot söder. 
 
SILLGRISSLA - spektakulärt sträck av totalt minst 800 ex på nära 
håll 07:15-11:15  
och 14:00-15:30. 
 
TORDMULE - åtta sträckande. 
 
ALKEKUNG - prel. årsart nr 194 för Nidingen år 2014.  
Två ex rundade Västudden, vardera ett ex klockan 14:40 och 15:27. 
 
SVART RÖDSTJÄRT - en 2K-hanne nere i hamnområdet efter 
lunch. 
 
RINGTRAST - hannen gäckar oss för fjärde dagen i rad. Han vet var 
alla nät finns . . .  
 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 11 ex av 6 arter: 
järnsparv 1, taltrast 1, blåmes 1, pilfink 1, grönfink 6 och grönsiska 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 2 219 ex och innevarande år 10 



926 ex. 
 
 
KONTROLLER 
Endast egna korttidskontroller: rödhake 2, talgoxe 1 och blåmes 4. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
De enda personerna på ön var Pontus och undertecknad. 
 
 
ÖVRIGT 
Justerade placeringen av östra stolpfästet till nät 14B, eftersom det 
nya nätet var lite längre  
än det gamla. Samtidigt reparerades (!) det nya nätets sidotråd, som 
fabriken inte bundit fast.  
Nätets översta tråd har också ett tillverkningsfel, som nog inte går att 
åtgärda. 
Vid 15-tiden såg Pontus en tumlare under västlig kurs strax norr om 
ön. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Blåmes 1 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 
      Grönfink 6 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 20 ex Stationär 
      Ejder 80 ex Stationär (Ostudden.) 
      Sjöorre 15 ex Str 
      Sjöorre 4 ex Rast 
      Småskrake - ex Stationär 
      Stormfågel 8 ex str S 
      Havssula 4 2K+5 3K+2 4K+14 4K++63 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär (Minst 88 sulor under bokförd obstid 

07:15-11:15 och 14:00-15:30: 63 adulter, fjorton 4K+, två 4K, 
fem 3K och fyra 2K.) 

      Toppskarv - ex Rast 
      Vattenrall 1 ex Stationär 
      Skärsnäppa 110 ex Stationär (Omkring 110 ex på Västudden vid 

ett tillfälle.) 
      Bredstjärtad labb 16 1K Str (Minst 16 unga bredstjärtade labbar 

sträckte under bokförd obstid 07:15-11:15 och 14:00-15:30. 
Dessutom minst sju födosökande.) 
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      Bredstjärtad labb 7 1K Födosökande (Dessutom minst 16 
sträckande unga bredstjärtade under bokförd obstid 07:15-11:15 
och 14:00-15:30.) 

      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 3 1K+ Str 
      Storlabb 1 ex str S (Klockan 07:17 strax utanför Västudden och 

Kausastenen.) 
      Dvärgmås 8 3K+ str S (Fyra under förmiddagspasset 07:15-

11:15 och fyra under e.m. klockan 14:00-15:30.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 2600 ex str S (Det intensiva morgonsträcket pågick 

redan före obsstarten 07:15. Första timmen passerades Västudden 
av 20 tretåmåsar i minuten! Sträcket mattades av framåt f.m. men 
fick nystart under e.m.) 

      Sillgrissla 800 ex str S (Spektakulärt sträck på nära håll klockan 
07:15-11:15 samt under e.m-passet 14:00-15:30. Minst 800 
individer mot söder.) 

      Ob. sillgrissla/tordmule 40 ex str S 
      Tordmule 8 ex str S 
      Tobisgrissla 2 1K+6 2K+ Förbifl. 
      Tobisgrissla 2 1K+1 2K+ Rast 
      Alkekung 2 ex str S (Prel. årsart nr 194 för Nidingen år 2014. 

Vardera ett ex rundade Västudden mot söder klockan 14:40 resp. 
15:27.) 

      Ängspiplärka 10 ex Rast 
      Skärpiplärka 2 ex Rast 
      Gärdsmyg 15 ex Rast 
      Järnsparv 5 ex Rast 
      Rödhake 4 ex Rast 
      Svart rödstjärt 1 2K hane Rast (Hamnområdet.) 
      Ringtrast 1 2K+ hane Stationär (Kvar för fjärde dagen.) 
      Koltrast 2 2K+ hane Stationär 
      Taltrast 2 ex Rast 
      Kungsfågel 3 ex Rast 
      Blåmes 15 ex Rast 
      Talgoxe 2 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Pilfink 12 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Grönsiska 3 ex Rast 
      Vinterhämpling 60 ex Stationär 
      Gråsiska - ex Förbifl. 
      Sävsparv 2 ex Rast 
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TISDAG 28 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Pontus Dejenfelt 
 

 Temperatur:    +13 C°  Vind:    S, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    Dålig (1-4 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - tisdag 28 oktober 2014 
 
 
VÄDER 
Mulen och disig natt, morgon och f.m. Sikt 2-3 km. Strax innan lunch 
lättade de höga dimmolnen  
och plötsligt hade vi blå himmel! 
 
01:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 14 m/s, +13,4C, 1016,4 hPa, 
vattenstånd +22 cm 
04:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 13 m/s, +13,0C, 1015,8 hPa, 
vattenstånd +22 cm 
07:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 15 m/s, +12,9C, 1015,5 hPa, 
vattenstånd +23 cm 
10:00: Medelvind S 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,7C, 1015,0 hPa, 
vattenstånd +27 cm 
13:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 16 m/s, +13,2C, 1014,0 hPa, 
vattenstånd +24 cm 
16:00: Medelvind SSO 12 m/s, byvind 16 m/s, +13,3C, 1012,2 hPa, 
vattenstånd +22 cm 
19:00: Medelvind SSO 14 m/s, byvind 17 m/s, +13,0C, 1011,0 hPa, 
vattenstånd +25 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:17 och ned 16:35. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson och Pontus Dejenfelt.  
 
 
VERKSAMHET 
3 nät klockan 07:15-09:30. 
Sex burar som fröfällor (två vid Strandoxeln och fyra i 
Vresrosgången) kl 09:00-12:00. 
Sträckobservationer i lä av fågelstationen 07:15-11:15 och 12:00-
14:00. 
 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
STORLOM - en äldre individ i vinterdräkt passerade nära Västudden 
klockan 07:18  
och fällde i den oroliga sjön strax utanför Kausastenen. 



 
STORMFÅGEL - tre str åt tre väderstreck: S, V och N 
 
HAVSSULA - 43 adulter, åtta 4K, två 3K, en 2K och en 1K: summa 
56 bokförda sulor  
under obstiderna. 
 
SKÄRSNÄPPA - max 40 ex samtidigt i en flock i dag. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - inom sektorn SO-SV minst 14 unga 
brellar sträckande.  
Dessutom en 1K västerut tillsammans med en 3K+ ljus fas. Utöver de 
flyttande  
även fem födosökande. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB av ljus fas - klockan 11:55 en 3K+ västerut 
tillsammans  
med en 1K-individ. 
 
STORLABB - klockan 09:15 tillsammans med två unga bredstjärtade 
labbar.  
Först jagade hela trion en gråtrut alldeles utanför Västudden, sedan 
fortsatte  
de sträcka söderut förbi Kausan och Hamnen.  
 
DVÄRGMÅS - tre adulter sträckande söderut under e.m. 
 
TRETÅMÅS - minst 720 ex sträckande söderut - under angiven 
sträckobstid. 
 
SILLGRISSLA - minst 260 ex sträckande söderut. 
 
TORDMULE - ett dussin sträckande söderut. 
 
LUNNEFÅGEL - preliminärt årsart nr 195 för Nidingen 2014. Ett ex 
sträckte västerut  
utmed Nordstranden men rundade Västudden och drog söderut 
klockan 09:14. 
 
SVART RÖDSTJÄRT - en omärkt 1K+ honfärgad höll till nere vid 
båtslipen. 
 
RINGTRAST - hannen gäckar oss för femte dagen i rad.  
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 2 ex av 2 arter: 
talgoxe 1 och grönfink 1.  
Antalet märkta fåglar denna månad 2 221 ex och innevarande år 10 
928 ex. 



 
 
KONTROLLER 
Endast egna korttidskontroller: gärdsmyg 1, blåmes 6 och grönfink 1. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Stationsduon var de enda personerna på ön. 
 
 
ÖVRIGT: 
 
* Årsart 195 (preliminärt i alla fall) för Nidingen 2014 blev en 
lunnefågel under f.m.  
Den rara alkan gjorde en klassisk flygning västerut utmed 
Nordstranden, försvann  
en stund bakom Röda huset och blev synlig igen, bokstavligen under 
STOR dramatik  
utanför Västudden. Lunnen flög nämligen in under fyra par stora och 
virvlande vingar,  
tillhörande en storlabb och två bredstjärtade labbar som förföljde en 
matvägrande gråtrut!  
Undertecknad tappade helt koncentrationen OCH lunnefågeln . . . 
 
* Många kassar med returburkar och PET-flaskor finns kvar på 
vinden och i Brandskjulet.  
Vi har i dag packat om det kvarglömda samt dessutom glas- och 
metallburkar på ett  
smart och transportvänligt sätt för kommande resor till fastlandet. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

Storlabb 1 ex str S  (Klockan 09:15 tillsammans med två unga 
bredstjärtade labbar. Först jagade hela trion en gråtrut alldeles 
utanför Västudden, sedan fortsatte de sträcka söderut förbi Kausan 
och Hamnen.) 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 15 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 12 ex Str 
      Sjöorre 6 ex Rast 
      Svärta 1 3K+ hane str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Storlom 1 3K+ Rast (En äldre storlom i vinterdräkt passerade 

lågt och tätt utanför Västudden klockan 07:18 och fällde strax 
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utanför Kausastenen.) 
      Stormfågel 3 ex Str (En vardera åt S, V och N.) 
      Havssula 1 1K+1 2K+2 3K+8 4K str S 
      Havssula 43 5K+ str S (43 adulter, åtta 4K, två 3K, en 2K och en 

1K: summa 56 bokförda sulor under obstid 07:15-11:15 och 
12:00-14:00.) 

      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 6 ex Födosökande (Utanför Nordstranden.) 
      Sparvhök 1 1K+ hane Sträckförsök (Vände österut över 

Västudden.) 
      Vattenrall 3 ex Stationär (Hördes från nätplatsbuskagen 5 och 

13.) 
      Skärsnäppa 60 ex Stationär (Före gryningen födosökte ca 10 ex 

på Kausans yttersta tångvall.) 
      Bredstjärtad labb 14 1K str S (Inom sektorn SO-SV.) 
      Bredstjärtad labb 1 1K str V (Klockan 11:55 västerut 

tillsammans med en 3K+ ljus bredstjärtad labb.) 
      Bredstjärtad labb 5 1K Födosökande (Varav en trio 

parasiterande på en gråtrut norr om ön klockan 13:05.) 
      Bredstjärtad labb av ljus fas 1 3K+ str V (Klockan 11:55 

västerut tillsammans med en 1K bredstjärtad labb.) 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 1 ex str S 
      Dvärgmås 3 3K+ str S 
      Skrattmås 4 2K+ str S 
      Fiskmås 1 3K+ Förbifl. 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 720 ex str S 
      Sillgrissla 260 ex str S 
      Tordmule 12 ex str S 
      Tobisgrissla 2 1K+2 2K+ Rast 
      Alkekung 2 ex str S (Längs med Nordstranden och rundande 

Västudden. Vardera ett ex klockan 12:10 och 13:35.) 
      Lunnefågel 1 ex str S (Prel. årsart nr 195 för Nidingen 2014. Ett 

ex sträckte västerut utmed Nordstranden men rundade Västudden 
och drog söderut klockan 09:14.) 

      Ängspiplärka 10 ex Rast 
      Skärpiplärka 6 ex Rast 
      Forsärla 1 ex Lockläte (Troligen en sträckande individ.) 
      Gärdsmyg 10 ex Rast 
      Järnsparv 2 ex Rast 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Svart rödstjärt 1 1K+ honfärgad Rast (En omärkt 1K+ 

honfärgad höll till nere vid båtslipens motorskjul och senare på 
fågelstationens gårdstun.) 

      Ringtrast 1 2K+ hane Stationär (Hannen gäckar oss för femte 
dagen i rad . . .) 

      Koltrast 1 1K hane Stationär 
      Blåmes 15 ex Rast 
      Talgoxe 2 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 24 ex str SV (18+6) 
      Pilfink 10 ex Stationär 
      Bofink 2 ex Rast 
      Bergfink 4 ex Rast 
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      Grönfink 20 ex Rast 
      Steglits 1 ex Förbifl. 
      Grönsiska 1 ex Förbifl. 
      Vinterhämpling 40 ex Stationär 
      Sävsparv 1 ex Rast 
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ONSDAG 29 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Pontus Dejenfelt 
 

 Temperatur:    +11 C°  Vind:    V, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Halvklart (3-5/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - onsdag 29 oktober 
2014 
 
 
VÄDER 
Mulen efternatt med måttlig sikt. Vid 05:30-tiden kom en förvarning, 
i form av regn,  
om en annalkande kallfront från NV. Drygt två timmar senare slog 
den igenom. Då  
vred vinden på några minuter (!) från SSV till VNV och det klarnande 
upp. Mkt god sikt. 
 
01:00: Medelvind S 12 m/s, byvind 17 m/s, +12,3C, 1008,7 hPa, 
vattenstånd +33 cm 
04:00: Medelvind S 13 m/s, byvind 16 m/s, +12,0C, 1006,4 hPa, +25 
cm 
07:00: Medelvind SSV 12 m/s, byvind 16 m/s, +12,0C, 1006,9 hPa, 
+26 cm 
10:00: Medelvind VNV 13 m/s, byvind 16 m/s, +11,6C, 1010,2 hPa, 
+27 cm 
13:00: Medelvind VNV 10 m/s, byvind 16 m/s, +11,7C, 1013,3 hPa, 
+25 cm 
16:00: Medelvind VNV 8 m/s, byvind 11 m/s, +11,5C, 1015,4 hPa, 
+24 cm 
19:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +11,2C, 1017,0 hPa, +28 
cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
 
Solen upp 07:19 och ned 16:32. 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson och Pontus Dejenfelt.  
 
 
VERKSAMHET 
* Två burar som fröfällor vid Strandoxeln klockan 09:00-15:00. 
* Fyra burar som fröfällor i Vresrosgången klockan 11:00-15:00. 
* Tre nät klockan 13:00-14:00. 
* 14 vadarburar i Kausan klockan 14:30-18:30. 
* Sträckobservationer i lä av Röda huset klockan 07:45-10:45. 
Därefter hyfsat bra  
bevakning till klockan 14 med avbrott för fångst och ringmärkning. 
 



 
OBSERVATIONER: 
 
STORLOM - fem sträckande söderut. Dessutom tre små-/storlom och 
en ob. lom. 
 
HAVSSULA - endast 25 noterade sulor mot S: tre 2K, två 3K, två 4K 
och 18 adulter. 
 
TOPPSKARV - 14 toppar fördelat på två flockar tillsammans med 
storskarvar, tvärande  
över Prästens grav (ligger utåt Ostudden) under fortsatt sträck 
söderut. 
 
GRÅHÄGER - Två flockar, 5 + 7 ex, klockan 09:55 respektive 10:03, 
sträckande SV  
utefter Nordstranden.  
 
SPARVHÖK - 18 ex sträckande mot SV under f.m. varav tre gamla, 
granna hannar! 
 
STENFALK - en sträckande mot SV och en födosökande. 
 
PILGRIMSFALK - en 1K hona svepte runt ön inklusive lågsniffning 
utanför Kausan 
och Västudden klockan 08:59-09:01. 
 
VATTENRALL - fyra grisskrikande vattenrallar hörda från 
nätplatsbuskagen nr 5 (en rall),  
nr 6 (två) och nr 13 (en rall). 
 
SKÄRSNÄPPA - endast 40 ex på ön i dag. 
 
KÄRRSNÄPPA - en 1K födosökande i Kausan med ett gäng 
skärsnäppor.  
Troligen samma individ som under förra veckan. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - 19 (nitton!) 1K-individer sträckande 
söderut (inom sektorn SO-SV)  
samt tre födosökande. 
 
DVÄRGMÅS - en 3K+ sträckande SV klockan 11:58. 
 
TRETÅMÅS - 1650 sydsträckande. Intensivt sträck klockan 07:00-
09:00.  
 
SILLGRISSLA - i summan 2200 sydsträckande sillgrisslor ingår 
drygt 1500 s.k. sillmular. 
 
TORDMULE - 48 ex säkert artbestämda. 
 
SVART RÖDSTJÄRT - en omärkt 1K honfärgad sågs oftast vid 
Storbryggans landfäste. 
 
RINGTRAST - hannen gäckar oss för sjätte dagen i rad.  



 
RÅKA - en 2K+ rastade en kort stund på Västudden med sina 
släktingar Gråkapporna. 
 
HÄMPLING - två ex förbiflygande. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 7 ex av 3 arter: 
blåmes 4, bergfink 1 och grönfink 2.  
Antalet märkta fåglar denna månad 2 228 ex och innevarande år 10 
935 ex. 
 
 
KONTROLLER 
Inga externa, bara egna korttidskontroller: blåmes 9, talgoxe 1, pilfink 
1 och bofink 1. 
 
 
BESÖKARE 
Endast stationspersonalen klev omkring på ön denna dag. 
 
 
ÖVRIGT 
När vinden började avta på e.m. prövade vi med tre nät men 
kontrollerade endast  
egna korttidskontroller från fröfällorna. 
Vi drog därför ihop näten och satte i stället ut 14 vadarburar i Kausan 
inför morgondagens  
utlovade svaga vindar och solsken, vilket kan ge piplärkefångst på 
tångbanken. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Blåmes 4 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Gräsand 25 ex Stationär (I skymningen verkade samtliga vara på 
plats i nordvästra Kausan för natten.) 

      Ejder 340 ex str S 
      Sjöorre 18 ex Str 
      Sjöorre 2 ex Rast 
      Svärta 1 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Ob. lom 1 ex str S 
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      Ob. små-/storlom 3 ex str S 
      Storlom 5 ex str S 
      Havssula 3 2K+2 3K+2 4K str S 
      Havssula 18 5K+ str S (Endast 25 noterade sulor i dag: tre 2K, 

två 3K, två 4K och 18 adulter.) 
      Storskarv 185 ex str S 
      Toppskarv 14 ex str S (I två flockar tillsammans med storskarvar, 

tvärande över Prästens grav (ligger utåt Ostudden) under fortsatt 
sträck söderut.) 

      Toppskarv 4 ex Födosökande 
      Gråhäger 12 ex str SV (Två flockar, 5 + 7 ex, klockan 09:55 

respektive 10:03, sträckande SV utefter Nordstranden. De 
lämnande Nidingen målmedvetet norr om Västudden med låg och 
stadig kurs trots VNV-kuling.) 

      Sparvhök 3 3K+ hane+15 1K+ str SV 
      Stenfalk 1 ex str SV 
      Stenfalk 1 ex Födosökande 
      Pilgrimsfalk 1 1K hona Födosökande (En 1K hona svepte runt ön 

inklusive lågsniffning utanför Kausan och Västudden klockan 
08:59-09:01.) 

      Vattenrall 4 ex Stationär (Fyra grisskrikande vattenrallar hörda 
från nätplatsbuskagen nr 5 (en rall), 6 (två) och 13 (en).) 

      Skärsnäppa 40 ex Stationär 
      Kärrsnäppa 1 1K Stationär (Kausan, med ett gäng skärsnäppor. 

Troligen samma individ som förra veckan.) 
      Bredstjärtad labb 19 ex str S 
      Bredstjärtad labb 3 ex Födosökande 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 1 ex str S 
      Dvärgmås 1 3K+ str S (Klockan 11:58.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1650 ex str S 
      Sillgrissla 2200 ex str S (I summan 2200 sydsträckande 

sillgrisslor ingår drygt 1500 s.k. sillmular.) 
      Tordmule 48 ex str S 
      Tobisgrissla 2 1K+2 2K+ Rast 
      Ängspiplärka 5 ex Rast 
      Skärpiplärka 5 ex Rast 
      Gärdsmyg 8 ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Svart rödstjärt 1 1K honfärgad Stationär (Sågs oftast vid 

Storbryggans landfäste, på Kausasidan.) 
      Ringtrast 1 2K+ hane Stationär 
      Koltrast 1 2K+ hane Stationär 
      Blåmes 15 ex Rast 
      Talgoxe 3 ex Rast 
      Råka 1 2K+ Rast (En råka rastade en kort stund på Västudden 

med sina släktingar Gråkapporna.) 
      Gråkråka 65 ex str SV 
      Gråkråka 6 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 120 ex Rast 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink 5 ex Rast 
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      Bergfink 2 ex Rast 
      Grönfink 15 ex Rast 
      Grönsiska 2 ex Stationär 
      Hämpling 2 ex Förbifl. 
      Vinterhämpling 100 ex Stationär 
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TORSDAG 30 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Pontus Dejenfelt 
 

 Temperatur:    +10 C°  Vind:    NV, måttlig vind (4-7 m/s) 
Molnighet:    Växlande (0-8/8)   Sikt:    Mycket god (>20 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - torsdag 30 oktober 2014 
 
 
VÄDER 
Stjärnklar natt och mycket god sikt. Solig dag med lätt molnighet. Mer 
moln sent på e.m. 
 
01:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,0C, 1019,4 hPa, 
vattenstånd +25 cm 
04:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 7 m/s, +10,6C, 1020,4 hPa, 
vattenstånd +11 cm 
07:00: Medelvind VNV 4 m/s, byvind 6 m/s, +10,4C, 1021,4 hPa, 
vattenstånd +3 cm 
10:00: Medelvind NNV 1 m/s, byvind 3 m/s, +9,7C, 1023,1 hPa, 
vattenstånd +8 cm 
13:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 4 m/s, +10,8C, 1023,6 hPa, 
vattenstånd +4 cm 
16:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 6 m/s, +9,8C, 1023,9 hPa, 
vattenstånd -5 cm 
19:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 4 m/s, +9,6C, 1024,5 hPa, 
vattenstånd -12 cm 
 
Solen upp 07:21 och ned 16:30 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson och Pontus Dejenfelt.  
 
 
VERKSAMHET 
7 nät klockan 06:30-09:00, 9 nät 09:00-09:30. 
14 vadarburar i Kausan 06:30-13:30. 
Sträckobsar mellan nätrundorna 07:15-09:00. Därefter varierad 
bevakning. 
 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
SÅNGSVAN - 13+2 mot SV under morgonen. 
GRÅGÅS - 680 sträckande.  
KANADAGÅS - fem sträckande och en rastande. 
 
SMÅLOM - två adulter i vinterdräkt och en 1K mot söder. 
 
HAVSSULA - summa 14 ex förbiflygande: tre 2K, en 3K, sex 4K och 
fyra 5K+ 
 



PILGRIMSFALK - en 1K hona anlände tidigt till ön och sågs 07:30 
jaga en tätting  
utanför Västudden på stenfalksmanér! 
VATTENRALL - två vattenrallar hörda från nätplatsbuskagen nr 5 
och 6.  
 
TRANA - ca 50 sträckande västerut på mycket hög höjd. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - tio 1K-individer. Hälften under direkt 
sträck och övriga fem  
efter att ha mobbat och parasiterat på mås och trut. 
 
DVÄRGMÅS- nio 3K+ sträckande söderut. 
 
SILLGRISSLA - i det fina tumlarvädret noterades över hundra 
rastande sillgrisslor  
norr om Nidingen. 
 
LUNNEFÅGEL - klockan 08:30 rastade en 1K-lunne helt orädd intill 
fiskebåten Martina  
ett par hundra meter utanför Nordstranden. 
 
SKOGSDUVA - ett ex flög omkring en stund ovanför fyrbyn. 
 
GRANSÅNGARE - ett ex rastande. 
 
STEGLITS - tre ex rastande i Hamnområdet. 
 
DOMHERRE - tre ex sträckande. Ny för hösten 2014. Senast arten 
sågs var 7 april i våras. 
 
SNÖSPARV - fyra ex på Nordstranden utanför Strandoxeln, bar bud 
om vinter i norr. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 50 ex av 10 arter: 
gärdsmyg 4, rödhake 12, kungsfågel 2, blåmes 20, talgoxe 1, pilfink 3, 
bofink 2,  
bergfink 1 och grönfink 3. 
Antalet märkta fåglar denna månad 2 278 ex och innevarande år 10 
985 ex. 
 
 
BESÖKARE 
I det vackra vädret körde Gunnar Börjesson, 77, ut till oss på Nidingen 
i sin lilla båt  
under eftermiddagen 
Så i dag var vi tre på ön! 



 
 
ÖVRIGT 
Den fantastiskt positiva starten på dagen svag vind, solsken, mycket 
sträckande och  
många nyanlända fåglar byttes akut vid 09-tiden till mollstämning då 
undertecknad  
drabbades av kraftig yrsel och illamående. Vi hjälptes åt att plocka ut 
närmare tjugo  
blåmesar, som just hade fastnat, och drog ihop näten.  
Pontus fick ta över ringmärkningen av dem och själv fick jag bädda 
ner mig. 
Efter fyra timmar fick jag överraskande besök på rummet av Potatis-
Gunnar, föreningen  
Nidingens vänner. Han hade kommit ut för att titta till sitt potatisland 
och traditionsenligt  
överlämna dagens gratistidning. Denna gång ingen Metro men 
småtrevliga Kungsbacka-Nytt!  
Han satte sig på en stol vid min säng, som en god själasörjare och 
livsmedikus, och vände  
min negativa trend med en stor portion livsgnista. 
Traditionen påbjuder också en eftermiddagsfika i fågelstationens kök 
tillsammans med  
Gunnar, men det får bli nästa gång! 
 
Sju tumlare, en till två ex samtidigt norr om ön, verkade alla röra sig 
sakta, under födosökande,  
österut in mot kusten. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 4 ex Ringm 
      Rödhake 12 ex Ringm 
      Svarthätta 2 ex Ringm 
      Kungsfågel 2 ex Ringm 
      Blåmes 20 ex Ringm 
      Talgoxe 1 ex Ringm 
      Pilfink 3 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Grönfink 3 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 15 2K+ str SV (13+2 under morgonen.) 
      Grågås 680 ex str SV (Tidigt på morgonen mer sydlig kurs, senare 

åt väster.) 
      Kanadagås 5 ex str S 
      Kanadagås 1 ex Rast (Strax utanför Playan) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 10 ex str SV 
      Sjöorre 2 3K+ i par Rast 
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      Svärta 5 2K+ str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 1 1K+2 2K+ str S 
      Havssula 3 2K+1 3K+6 4K+4 5K+ Förbifl. 
      Storskarv 26 ex Stationär (Klockfotsrevet) 
      Toppskarv 8 ex Stationär (Klockfotsrevet) 
      Pilgrimsfalk 1 1K Födosökande (Anlände tidigt till ön. Sågs en 

stund senare, klockan 07:30, jaga en tätting utanför Västudden på 
stenfalksmanér.) 

      Vattenrall 2 ex Stationär 
      Trana 50 ex str V (En flock västerut på mycket hög höjd.) 
      Bredstjärtad labb 5 1K str S 
      Bredstjärtad labb 5 1K Födosökande (Efter attackerna fortsatte 

de troligen sträcka.) 
      Dvärgmås 9 3K+ Str (2+1+1+1+2+1+1) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 100 ex Förbifl. (Uppskattat antal) 
      Sillgrissla 100 ex Födosökande (Ca hundra rastande / 

födosökande norr om ön.) 
      Tordmule 2 ex str S 
      Tobisgrissla 4 1K+5 2K+ Rast 
      Lunnefågel 1 1K Rast (Klockan 08:30 rastande intill f/b Martina 

ett par hundra meter utanför Nordstranden.) 
      Skogsduva 1 ex Förbifl. (Ev rastande.) 
      Ängspiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gärdsmyg 10 ex Rast (Endast i närområdet runt fyrbyn och de 

centrala nätplatserna. Ej kollat Väst- och Ostudden.) 
      Järnsparv - ex Rast 
      Rödhake 30 ex Rast 
      Koltrast 2 ex Stationär 
      Björktrast 2 ex Förbifl. 
      Rödvingetrast - ex Lockläte 
      Svarthätta 5 ex Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Kungsfågel 10 ex Rast 
      Stjärtmes 5 ex Str (Ev rastade de helt kort, men kunde ej 

återupptäckas.) 
      Blåmes 40 ex Rast 
      Talgoxe 5 ex Rast 
      Kaja 1 ex Rast 
      Gråkråka 30 ex str SV 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 5 ex Rast 
      Pilfink 20 ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Steglits 3 ex Rast 
      Grönsiska - ex Förbifl. 
      Vinterhämpling - ex Stationär 
      Domherre 3 ex Str (Ny för hösten 2014. Senast arten sågs var 7 

april i våras.) 
      Snösparv 4 ex Rast 
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      Gulsparv 3 ex Rast 
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FREDAG 31 Oktober 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Pontus Dejenfelt 
 

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

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - fredag 31 oktober 2014 
 
VÄDER 
Tidvis lätt duggregn under natten fram till klockan 07. Varmfronten 
låg nästan  
stilla från NV via Nidingen mot SO fram till f.m. Helmulet sedan i 
går kväll.  
God sikt större delen av dagen. Sent på e.m. började varmfronten 
rulla in och  
meteorologen spår dimma i natt och i morgon. Lätt regn klockan 21-
22. 
 
01:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,5C, 1025,0 hPa, 
vattenstånd -4 cm 
04:00: Medelvind SSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,1C, 1024,0 hPa, -13 
cm 
07:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +9,3C, 1023,8 hPa, -16 cm 
10:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 10 m/s, +9,4C, 1024,3 hPa, -12 
cm 
13:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +10,0C, 1023,2 hPa, -9 
cm 
16:00: Medelvind OSO 9 m/s, byvind 12 m/s, +10,5C, 1021,8 hPa, -
12 cm 
19:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +10,7C, 1021,7 hPa, -12 
cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:24 och ned 16:28 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson och Pontus Dejenfelt.  
 
 
VERKSAMHET 
7 nät 07:00-10:00. 
2 fröfällor vid Strandoxeln 08:00-11:00 och 4 i Vresrosgången 08:45-
11:00 
Sträckobsar mellan nätrundorna klockan 07:30-11:00. 
 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
SÅNGSVAN - 09:59-10:02 tvärande 14 ex 2K+ över Ostudden. Med 



i fylkingraden,  
nr 5 bakifrån, en 2K+ mindre sångsvan.  
10:03-10:04 en familj sångsvanar, två adulter och två årsungar, som 
sträckte SV norr om ön. 
 
MINDRE SÅNGSVAN - sträckte tillsammans med 14 sångsvanar, 
som genade över Ostudden. 
 
GRÅGÅS - 70 sträckande SV. 
 
BLÄSAND - ett honfärgat ex i en tioflock med gräsänder, som 
förresten hade en bra sträckdag. 
 
VIGG - tre ex sträckte söderut tillsammans med två sjöorrar och en 
knipa. En snygg sextett! 
 
KNIPA - tre honfärgade 1K+ rastande innanför Klockfotsrevet samt 
en sträckande enligt ovan. 
 
SMÅLOM - två ex tillsammans mot VSV. 
 
HAVSSULA - summa sju sulor: sex adulter och en 3K söderut. 
 
TOPPSKARV - 26 ex smälte frukosten på Klockfotsrevet vid 10-
tiden. Då fanns ännu minst sju  
födosökande toppar i vattnen norr om västra delen av Nordstranden. 
 
VATTENRALL - enstaka vattenrallar hördes från nätplatsbuskagen 
nr 5 och 6.  
 
SKÄRSNÄPPA - 60 ex på Västudden. 
 
MORKULLA - stöttes ur Vresrosgången. Den flög iväg lågt österut 
och rakt in i översta våden  
av nät 5A, det som står i vinkel mot muren strax VNV om 
fågelstationen. Kullan kom dock  
ganska snabbt loss på egen vinge. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - åtta 1K sträckande söderut i dag. Fyra 
under morgonen/f.m.  
samt fyra efter lunchsiestan. 
 
SVARTHÄTTA - en hanne kvar sedan i går. 
 
STARE - en 400-flock, en hundradito + 80 lågt över havet mot söder 
utanför Västudden. 
 
SNÖSPARV - en ensam individ flög omkring och sökte lockande en 
date. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 



 
RINGMÄRKNING 
Totalt 12 ex av 5 arter: 
blåmes 3, pilfink 1, grönfink 6, grönsiska 1 och gulsparv 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 2 290 ex och innevarande år 10 
997 ex. 
 
 
KONTROLLER 
Inga externa, endast ett gäng egna korttidskontroller. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gästtoaletten städades (0,5 h). 
 
 
BESÖKARE 
Återigen var personalduon solo på ön, om man nu kan säga så? 
 
 
ÖVRIGT: 
* Undertecknad gick på halvfart under morgonen och f.m. Efter 
stärkande sömn  
mitt på dagen hade livet återvänt till den gamle vid havet. 
* En årsung knubbsäl sågs på en av de 1,5 meter höga tångraukarna 
på Playan.  
Sälen var inte frisk och en 1K havstrut, som noterat samma sak, höll 
den sällskap. 
* Storstädning av stationen, ringmärkarlabbet och Bagarstugans 
duschrum.  
Köksspisen drogs fram liksom den anrika kökssoffan, för att se vilka 
fynd som  
kom fram i dagens ljus denna gång. Det var en hel del! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Blåmes 3 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 
      Grönfink 6 ex Ringm 
      Grönsiska 1 ex Ringm 
      Gulsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Mindre sångsvan 1 3K+ str S (Sträckte tillsammans med 14 
sångsvanar 09:59-10:02 genande över Ostudden.) 

      Sångsvan 14 3K+ str S (Klockan 09:59-10:02 genande över 
Ostudden. Med i fylkingraden, nr 5 bakifrån, en mindre sångsvan.) 

      Sångsvan 2 ad i par str SV (Klockan 10:03-10:04 en familj 
sångsvanar, två adulter och två årsungar.) 

      Sångsvan 2 1K str SV 
      Grågås 70 ex str SV 
      Bläsand 1 1K+ honfärgad str S (I en tioflock med gräsänder, som 
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förresten hade en bra sträckdag.) 
      Gräsand 30 ex Stationär 
      Gräsand 55 ex str S 
      Vigg 3 ex str S (Tillsammans med två sjöorrar och en knipa.) 
      Ejder 90 ex Stationär 
      Alfågel 2 hane str S (Kom en och en med högsta speed. Den första 

i vinterkostym medan nr två hade mycket av det mörka kvar i 
ansiktet och på halsen.) 

      Sjöorre 9 ex str S 
      Knipa 1 ex str S (Tillsammans med två sjöorrar och tre viggar.) 
      Knipa 3 1K+ honfärgad Rast (Innanför Klockfotsrevet.) 
      Småskrake 12 ex Stationär (Runt Klockfotsrevet.) 
      Smålom 2 1K+ str V 
      Havssula 1 3K+6 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 26 ex Rast (Klockfotsrevet vid 10-tiden. Då fanns 

ännu minst sju födosökande toppar i vattnen norr om västra delen 
av Nordstranden.) 

      Toppskarv 7 ex Födosökande (Minst sju fiskande toppar norr om 
västra delen av Nordstranden, samtidigt som 26 toppar satt och 
smälte frukosten på Klockfotsrevet.) 

      Vattenrall 2 ex Stationär (Enstaka hörda från nätplatsbuskagen 5 
och 6.) 

      Skärsnäppa 60 ex Rast (Västudden.) 
      Morkulla 1 ex Rast (Stöttes ur Vresrosgången. Kullan flög iväg 

lågt österut och rakt i översta våden av nät 5A, i vinkel mot muren 
strax VNV om fågelstationen. Den kom ganska snabbt loss per 
egen vinge . . .) 

      Bredstjärtad labb 8 1K str S (Fyra under morgonen och fm samt 
fyra efter lunchsiestan.) 

      Skrattmås 1 ex str S 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut 9 4K+ Rast (Klockfotsrevet.) 
      Havstrut 6 1K Rast 
      Tretåig mås 40 ex Förbifl. 
      Sillgrissla 50 ex Förbifl. (Åt olika håll. Troligen mest regionala 

rastare.) 
      Tordmule 1 ex Str N (Tillsammans med två kusiner.) 
      Tobisgrissla 2 1K+4 2K+ Rast (Utanför Nordstranden.) 
      Ängspiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gärdsmyg 10 ex Rast 
      Järnsparv 2 ex Rast 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 1K+ hane Stationär (Egen kontroll, kvar sedan i går 

30.10.) 
      Kungsfågel 2 ex Rast 
      Blåmes 15 ex Rast 
      Talgoxe 2 ex Rast 
      Gråkråka 7 ex Sträckförsök 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 580 ex str S 
      Pilfink 12 ex Stationär 
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      Bofink 5 ex Rast 
      Bergfink 5 ex Rast 
      Grönfink 15 ex Rast 
      Grönsiska 1 1K hona Rast 
      Vinterhämpling 45 ex Stationär 
      Gråsiska 5 ex Förbifl. 
      Snösparv 1 ex Förbifl. 
      Gulsparv 3 ex Rast 
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LÖRDAG 1 November 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Pontus Dejenfelt, Peder Waern 
 

 Temperatur:    +12 C°  Vind:    S, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Molnigt (6-7/8)   Sikt:    Dålig (1-4 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - lördag 1 november 
2014 
 
 
VÄDER 
Mulen och mycket disig natt med stigande lufttemperatur.  
Tät dimma vid 05-tiden ... Dimma och dis låg kvar över hav och land 
hela dagen. 
 
01:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 13 m/s, +11,5C, 1019,6 hPa, 
vattenstånd +12 cm 
04:00: Medelvind SSO 10 m/s, byvind 12 m/s, +11,8C, 1018,6 hPa, 
+11 cm 
07:00: Medelvind SSO 10 m/s, byvind 12 m/s, +12,0C, 1017,8 hPa, 
+3 cm 
10:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 14 m/s, +12,2C, 1017,7 hPa, +4 
cm 
13:00: Medelvind SO 12 m/s, byvind 16 m/s, +12,5C, 1016,1 hPa, 
+17 
16:00: Medelvind SSO 11 m/s, byvind 14 m/s, +12,7C, 1014,6 hPa, 
+11 cm 
19:00: Medelvind SSO 11 m/s, byvind 14 m/s, +12,6C, 1014,4 hPa, 
+1 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:26 och ned 16:25 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson och Pontus Dejenfelt. Den senare avlöstes 10:45-
12:15 av  
Bo Lidblad och Peder Waern, som anlände med fågelstationens egen 
båt Stuff  
och Lasse Hellberg som trygg skeppare. 
 
 
VERKSAMHET 
5 nät klockan 06:45-08:00, 6 nät 08:00-09:00. 
Sträckobservationer 15:00-15:30 av PEW och BL när det klarnande 
upp och sikten  
blev drygt en kilometer. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 



SÅNGSVAN - sju ex 2K+ tangerande Västudden 14:20 mot S. 
 
GRÅGÅS - 20 rastande i lä av Ostudden. Med i flocken även en 
kanadagås. 
 
KRICKA - två ex i Kausan med tjoget gräsänder och en bläsand. 
 
SMÅLOM - en ad ruggande till vinterdräkt sträckte söderut. 
 
KUSTPIPARE - en 1K rastade ovanpå Playans raukar , skapade av 
tång. 
 
SKÄRSNÄPPA - på Hamnudden 70 ex, som välkomnade den nya 
personalen klockan 10:45. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - en 1K sträckande och två 1K 
födosökande.  
Dessutom en ob. bredstj-/kustlabb. 
 
DVÄRGMÅS - tio 2K+ sträckte söderut 15:00-15:30. 
 
SVART RÖDSTJÄRT - ett ex nere vid hamnen på f.m. 
 
STENSKVÄTTA - en honfärgad 1K+ nära Kausan under e.m. 
 
TRASTAR - hundratals trastar av de fyra arterna, mest björktrastar, 
svärmade kring fyren  
klockan 05-06. 
 
GRANSÅNGARE - omärkt individ strax norr om nätplats 5C i 
slånbuskage. 
 
KUNGSFÅGEL - en trött individ i gryningen vägde endast 4,4 gram. 
 
TRÄDKRYPARE - ett ex dök överraskande upp vid lunchtid på 
fågelstationen norrvägg. 
 
VARFÅGEL - satt en stund i Strandoxeln under e.m. 
 
SNÖSPARV - en vacker oktett på ön, mestadels längs Playan under 
f.m.  
Under e.m. var de ev. fler. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 4 ex av 3 arter: 
koltrast 1, taltrast 1 och kungsfågel 2. 
Antalet märkta fåglar denna månad 4 ex och innevarande år 11 001 
ex. 



 
 
KONTROLLER 
Inga kontroller i dag. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Stationspersonalens kvarvarande trio, avresande personal och 
båtförare samt en medlem  
från Nidingens Vänner, ger summa sex personer på Nidingen i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
 
Hundratals trastar svärmade under efternatten runt nya fyrens 
lanternin. Deras lockande  
tjatter, srriii-, tzick- och styyf-läten ljöd magiskt ur mörkret och den 
täta dimman. 
När björk-, kol-, tal- och rödvingetrastarna träffades av de svepande 
strålkastararmarna,  
reflekterades ljuset i fjäderdräkterna och det blixtrade om dem som 
eldflugor. 
Men gryningsljuset kom småningom och de flesta lämnade ön.  
 
Dubbelarbetande Lasse Hellberg, med litet ryggskott, luftade 
avsaltningsanläggningens  
ingående rör för havsvatten och startade om pumpen. Vi fick några 
hundra liter vatten  
i tanken, sen kom det luft i ledningen igen. Troligen är det 
sjöhävningen som tillfälligt  
frilägger rörmynningen. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Koltrast 1 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Sångsvan 7 2K+ str S (Tangerande Västudden klockan 14:20.) 
      Grågås 20 ex Rast (Ostuddens norrsida. Med i flocken även en 

kanadagås.) 
      Kanadagås 1 ex Rast (Med 20 rastande grågåss längs Ostuddens 

norrsida.) 
      Bläsand 1 1K+ honfärgad Rast (Kausan) 
      Kricka 2 ex Rast (Kausan) 
      Gräsand 25 ex Stationär (Kausan) 
      Ejder - ex Stationär 
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      Sjöorre 1 honfärgad Förbifl. 
      Småskrake 9 ex Stationär (Kausan) 
      Smålom 1 2K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 5 ex Rast 
      Vattenrall 2 ex Stationär 
      Kustpipare 1 1K Rast (Rastade ovanpå Playans raukar , skapade 

av tång.) 
      Tofsvipa 1 ex Rast (Nordstranden.) 
      Skärsnäppa 70 ex Rast (Hamnudden.) 
      Morkulla 1 ex Rast (Sågs under efternatten i skenet av 

ficklampan. Kanske samma individ som sågs på gårdsplanen 
föregående kväll i fågelstationens ytterbelysning.) 

      Bredstjärtad labb 2 1K Födosökande 
      Bredstjärtad labb 1 1K str SV 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 1 1K str S 
      Dvärgmås 10 2K+ str S (Under e.m.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 20 ex Förbifl. 
      Sillgrissla 1 ex str SV 
      Tobisgrissla 2 ex Rast 
      Ängspiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gärdsmyg 10 ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Stenskvätta 1 1K+ honfärgad Rast (Playan) 
      Koltrast 20 ex Str (Många koltrastar lockade under fyrnattens 

avslutning klockan 05-06.) 
      Koltrast 5 ex Rast 
      Björktrast 200 ex Str (Stora mängder björktrastar lockade ur 

dimman och kretsade runt fyren under fyrnattens avslutning 
klockan 05-06.) 

      Taltrast 20 ex Str (Många taltrastar lockade under fyrnattens 
avslutning klockan 05-06.) 

      Taltrast 5 ex Rast 
      Rödvingetrast 50 ex Str (Många rödvingetrastar lockade ur 

dimman under fyrnattens avslutning klockan 05-06.) 
      Gransångare 1 ex Rast (Omärkt individ strax norr om nät 5C i 

låga slånbuskage.) 
      Kungsfågel 5 ex Rast 
      Blåmes 15 ex Rast 
      Talgoxe 2 ex Rast 
      Trädkrypare 1 ex Rast 
      Varfågel 1 ex Rast (Strandoxeln. Sågs helt kort på e.m.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 5 ex Rast 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink - ex Rast 
      Grönfink - ex Rast 
      Grönsiska 1 ex Rast 
      Vinterhämpling 10 ex Stationär 
      Snösparv 8 ex Rast (Playan) 
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SÖNDAG 2 November 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Peder Waern 
 

 Temperatur:    +13 C°  Vind:    S, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Nästan klart (1-2/8)   Sikt:    Dålig (1-4 km) 
Nederbörd:    -   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - söndag 2 november 
2014 
 
 
VÄDER 
Mulen och disig natt. Mycket varmt för årstiden. Uppklarnande och 
stjärnklart efter klockan 05. 
Solig men disig dag. Frontmoln in från sydväst sent på e.m. och solen 
gick ner i säck. 
Lätt regn från sen eftermiddag. 
 
01:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,9C, 1012,5 hPa, 
vattenstånd +18 cm 
04:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 12 m/s, +13,0C, 1010,9 hPa, +14 
cm 
07:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 13 m/s, +13,0C, 1009,8 hPa, +10 
cm 
10:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 13 m/s, +13,0C, 1009,5 hPa, +13 
cm 
13:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, +13,0C, 1008,1 hPa, +26 
cm 
16:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 12 m/s, +13,0C, 1006,0 hPa, +20 
cm 
19:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 15 m/s, +12,6C, 1004,8 hPa, +10 
cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:28 och ned 16:23 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Bo Lidblad och Peder Waern. 
 
 
VERKSAMHET 
13 nät klockan 06:30-11:00. 
2 burar som fröfällor vid Strandoxeln 08:15-12:15, 4 burar som 
fröfällor i  
Vresrosgången 08:45-12:15. 
Sträckobservationer från obsplats gårdstunet klockan 07:00-12:30. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
PRUTGÅS, rasen bernicla - en representant av nominatrasen sträckte 



söderut  
strax utanför Västudden klockan 07:20. 
 
GRÄSAND - 47 ex i Kausan. 
 
BLÄSAND - en adult hanne sträckte solo mot söder. 
 
KNIPA - en kvartett, tre hannar och en honfärgad, sträckte S. 
 
FJÄLLVRÅK - en äldre hona sträckte längs Nordstranden och ut över 
Västudden  
klockan 10:25. Återvände till udden och drog slutligen iväg 10:40. 
 
KUSTPIPARE - en 1K kvar på Playan sedan i går. 
 
SKÄRSNÄPPA - minst 90 ex på ön i dag. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - tre 1K födosökande norr om Nidingen 
samt fyra sträckande  
mot syd klockan 08:05, 08:17, 09:53 och 09:55. Den sista var en 1K 
av ljus fas. 
 
DVÄRGMÅS - en 3K+ sträckte S 12:30. 
 
ALKEKUNG - en fin, liten trio svirrade förbi strax utanför 
Västudden klockan 11:03,  
just när Peder var ute på sin nätrunda bortåt Fotogenboden ... 
 
VARFÅGEL - en 1K, kvar sedan i går e.m. Sågs sitta på Sjömärket 
och Strandoxeln. 
 
SNÖSPARV - elva i flocken i dag. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken  
*Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 7 ex av 7 arter: 
gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, koltrast 1, gransångare 1, 
kungsfågel 1  
och pilfink 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 11 ex och innevarande år 11 008 
ex. 
 
 
KONTROLLER 
Inga externkontroller i dag men ett gäng egna korttidskontroller:  
gärdsmyg 1, järnsparv 1 och blåmes 6. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Liten städning av platsföremål längs Playan och ute på Ostudden (0,5 



h). 
 
 
BESÖKARE 
Stationspersonalens trio samt en medlem från Nidingens Vänner, ger 
fyra personer. 
 
 
ÖVRIGT 
Kvällens supé bestod av lammstek med trattkantarellsås. Utsökt! 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 1 ex Ringm 
      Pilfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Prutgås, rasen bernicla 1 2K+ str S (En representant av 
nominatrasen sträckte söderut strax utanför Västudden klockan 
07:20.) 

      Bläsand 1 2K+ hane str S 
      Gräsand 47 ex Stationär (Kausan, lunchtid.) 
      Ejder 15 ex str S 
      Ejder 30 ex Stationär (Söder om Ostudden.) 
      Sjöorre 14 ex Förbifl. 
      Knipa 3 2K+ hane+1 1K+ honfärgad str S 
      Småskrake 2 hane+2 honfärgad Stationär 
      Havssula 1 2K+3 4K+5 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Rast 
      Sparvhök 1 1K+ hona str SV 
      Fjällvråk 1 3K+ hona str SV (Sträckte längs Nordstranden och ut 

över Västudden klockan 10:25. Återvände till udden och drog 
slutligen iväg, efter viss betänketid, 10:40.) 

      Vattenrall 1 ex Stationär (Hörd på morgonen från 
nätplatsbuskage nr 5.) 

      Kustpipare 1 1K Stationär (Playan. Ev två på ön.) 
      Skärsnäppa 90 ex Rast 
      Bredstjärtad labb 3 1K Födosökande (Minst tre jagande norr om 

Nidingen.) 
      Bredstjärtad labb 3 1K str S (Sträckande individer klockan 

08:05, 08:17 och 09:53.) 
      Bredstjärtad labb av ljus fas 1 1K str S (Klockan 09:55.) 
      Dvärgmås 1 3K+ str S (Klockan 12:30 en bit utanför 

Nordstranden.) 
      Fiskmås 2 ex Förbifl. 
      Gråtrut - ex Stationär 
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      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 500 ex str S 
      Sillgrissla 90 ex str SV 
      Sillgrissla 30 ex Födosökande (Norr om Nidingen.) 
      Tordmule 11 ex str SV 
      Tobisgrissla 5 1K+3 2K+ Rast 
      Alkekung 3 ex str S (En fin, liten trio svirrade förbi strax utanför 

Västudden klockan 11:03, just när Peder var ute på sin nätrunda 
bortåt Fotogenboden …) 

      Ängspiplärka 3 ex Stationär (Ostudden) 
      Skärpiplärka - ex Stationär 
      Gärdsmyg 10 ex Rast 
      Järnsparv 2 ex Rast 
      Rödhake 1 ex Rast 
      Stenskvätta 1 1K+ honfärgad Stationär 
      Koltrast 2 ex Rast 
      Björktrast 1 ex Str (Kausan) 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Kungsfågel 2 ex Rast 
      Blåmes 15 ex Rast 
      Talgoxe 2 ex Rast 
      Varfågel 1 1K Stationär (Troligen samma individ som i går e.m.) 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 12 ex Rast 
      Pilfink 20 ex Stationär 
      Bofink 10 ex Rast 
      Grönfink 6 ex Rast 
      Steglits 1 ex Förbifl. 
      Vinterhämpling 20 ex Stationär 
      Ob. korsnäbb 1 ex Förbifl. (Troligen ett ex av den större arten.) 
      Snösparv 11 ex Stationär (Playans ostligaste del.) 
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MÅNDAG 3 November 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Peder Waern 
 

 Temperatur:    +12 C°  Vind:    S, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Molnigt (6-7/8)   Sikt:    Måttlig (4-10 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - måndag 3 november 
2014 
 
 
VÄDER 
Mulen natt med lätt dis. Sikten hyfsad under efternatten men 
regnfronten från SV  
nådde Nidingen vid 07-tiden med siktförsämring som följd. 
Nederbörd endast en  
timme men i princip regn på avstånd runt ön hela dagen. 
Vinden kulminerade klockan 08:20-08:40 med S 14,8 m/s i medeltal 
till 20,6 m/s  
i vindbyarna. Därefter avtagande under f.m. men åter sakta ökande 
efter lunch.  
Uppklarnande under kvällen med månsken. 
 
01:00: Medelvind SSO 10 m/s, byvind 14 m/s, +12,8C, 1001,1 hPa, 
vattenstånd +15 cm 
04:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 14 m/s, +12,7C, 998,5 hPa, +19 
cm 
07:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,5C, 995,8 hPa, +16 
cm, regn 
10:00: Medelvind S 12 m/s, byvind 16 m/s, +12,7C, 996,2 hPa, +28 
cm 
13:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,7C, 996,2 hPa, +37 
cm 
16:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 15 m/s, +12,4C, 996,0 hPa, +38 
cm 
19:00: Medelvind SSO 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,3C, 995,2 hPa, 
+30 cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:30 och ned 16:21 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Bo Lidblad och Peder Waern. 
 
 
VERKSAMHET 
10 nät klockan 11:15-14:00. 
Sträckräkning, med minst en observatör på plats på gårdstunet, 
klockan 08:00-15:45. 
 
 



 
OBSERVATIONER: 
 
OB. SVAN - en flock på 15 ex långt i norr, troligen mot SV. 
 
VIGG - en trio hannar mot NV klockan 10:03 plus en hanne S med en 
tordmule. 
 
KNIPA - sågs i konstellationerna 1+1+7. 
 
ALFÅGEL - en duo hannar i snygga vinterdräkter. 
 
SMÅLOM - ett ex i vinterdräkt söderut. Sträckte förbi 09:25. 
 
STORMFÅGEL - tre sträckande söderut.  
 
OB. STORMSVALA - Klockan 11:35-11:37 rakt utanför Strandoxen, 
sett från fågelstationen.  
Extremt svårsedd där den dansade tätt över den grova sjön NV om 
Nordstranden.  
Obsen inlagd på Svalan som klykstjärtad stormsvala (osäker 
observation) eftersom rrk Halland  
tydligen inte vbf epitetet ob. stormsvala till Dagens fågel, trots att 
möjligheten finns! 
 
SKÄRSNÄPPA - minst 120 ex på Västudden. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - 17 sträckande och minst sju 
födosökande. Dessutom tre kust-/bredstjärtad. 
 
DVÄRGMÅS - sex adulter och en 1K sträckande mot söder. 
 
TRETÅMÅS - minst 1000 ex sträckande klockan 08:00-15:45. 
 
SILLMULAR - minst 550 ex. I dag en ordentlig övervikt för 
tordmularna med flockar på upp  
till dussinet samtidigt. 
 
ALKEKUNG - 21 sträckande söderut, varav nästan hälften av dem 
klockan 11:35-12:40. 
 
SVARTHÄTTA - en 1K hona ringmärktes. 
 
GRANSÅNGARE - ett ex rastande vid nätplats 13. 
 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 2 ex av 2 arter: 



svarthätta 1 och grönfink 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 13 ex och innevarande år 11 010 
ex. 
 
 
KONTROLLER 
Inga externkontroller i dag men ett par egna korttidskontroller. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Stationspersonalens trio samt en medlem från Nidingens Vänner, ger 
summa fyra personer. 
 
 
ÖVRIGT 
Dagens fågel, en obestämd stormsvala ett par hundra meter rakt 
utanför Strandoxeln,  
sågs bara av Peder trots intensivt och samtidigt eftersök av övriga 
öbor med tubkikare.  
Fågeln, som sågs dansa tätt över vattnet korta ögonblick i den grova 
sjön, upplevdes  
ganska långvingad av PEW. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Grönfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Ob. svan 15 ex str SV 
      Gräsand 30 ex str SV (En flock. Med de trettio, långt i norr, var 

även andra repr. för släktet Anas. Ev var de bläsänder.) 
      Gräsand 40 ex Stationär 
      Vigg 3 hane str NV (En trio hannar drog mot NV väster om ön.) 
      Vigg 1 hane str S (Tillsammans med en tordmule.) 
      Ejder 30 ex Stationär 
      Alfågel 2 2K+ hane str SV (En duo i snygga vinterdräkter.) 
      Sjöorre 22 2K+ str S 
      Sjöorre 1 1K Str (Första (?) 1K-individen i höst?) 
      Sjöorre 1 1K Rast 
      Svärta 7 ex str S (1+5+1) 
      Knipa 9 ex str S (1+1+7) 
      Småskrake - ex Stationär 
      Smålom 1 ex str S (Vinterdräkt. Sträckte förbi 09:25.) 
      Stormfågel 3 ex str S 
      Klykstjärtad stormsvala? 1 ex Förbifl. (Denna obs lades in som 

ob. stormsvala, men systemet visar inte observationen under det 
epitetet. Klockan 11:35-11:37 rakt utanför Strandoxen, sett från 
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fågelstationen. Extremt svårsedd där den dansade tätt över den 
grova sjön NV om Nordstranden.) 

      Havssula 1 1K+2 4K+1 4K++11 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Sparvhök 1 hona Födosökande 
      Sparvhök 1 ex str SV 
      Vattenrall 1 ex Stationär 
      Skärsnäppa 120 ex Rast (Västudden, minst 120 ex.) 
      Bredstjärtad labb 7 1K Födosökande 
      Bredstjärtad labb 17 1K str S 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 3 ex str S 
      Dvärgmås 6 3K++1 1K str S 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 1000 ex str S (God sikt i dag. Sträck hela dagen. 

Kontinuerliga obsar klockan 08:00-15:30.) 
      Ob. sillgrissla/tordmule 550 ex str S (Övervägande antal 

bestämda tordmular i dag (f.f.g. i höst?). Klockan 08-09 sträckte 
225 sillmular.) 

      Tobisgrissla 1 1K Stationär 
      Tobisgrissla 2 2K+ Förbifl. 
      Alkekung 21 ex str S (Varav nästan hälften noterades klockan 

11:35-12:40.) 
      Ängspiplärka 3 ex Stationär 
      Skärpiplärka 2 ex Förbifl. 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Koltrast 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 1K hona Rast 
      Gransångare 1 ex Rast 
      Blåmes 2 ex Rast 
      Talgoxe 1 ex Rast 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Stare 6 ex Rast 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink 2 ex Rast 
      Grönfink 3 ex Rast 
      Steglits 1 ex Förbifl. 
      Vinterhämpling 4 ex Förbifl. 
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TISDAG 4 November 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Peder Waern 
 

 Temperatur:    +12 C°  Vind:    frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - tisdag 4 november 
2014 
 
 
VÄDER 
Mulen natt med mätbar regnskur vid 03:30-tiden. Lätt regn under 
efternatten men  
kraftiga skurar klockan 08-08:30. Därefter allt lättare regn och bättre 
sikt.  
Uppehåll och god sikt från klockan 10. 
Klockan 13:20 vred vinden till SV. En timme senare svag-måttlig V 
och 15:00 NNV 7-14 m/s! 
 
01:00: Medelvind SSO 13 m/s, byvind 19 m/s, +13,0C, 990,8 hPa, 
vattenstånd +22 cm 
04:00: Medelvind S 14 m/s, byvind 18 m/s, +12,8C, 989,4 hPa, +29 
cm, lätt regn 
07:00: Medelvind SSO 14 m/s, byvind 16 m/s, +12,2C, 995,8 hPa, 
+20 cm, lätt regn 
10:00: Medelvind SSV 11 m/s, byvind 15 m/s, +12,0C, 989,4 hPa, 
+24 cm 
13:00: Medelvind SSV 9 m/s, byvind 14 m/s, +12,7C, 990,6 hPa, +33 
cm 
16:00: Medelvind NNV 6 m/s, byvind 9 m/s, +10,2C, 993,3 hPa, +38 
cm 
19:00: Medelvind VNV 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,0C, 996,0 hPa, +27 
cm 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:33 och ned 16:19 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Bo Lidblad och Peder Waern. 
 
 
VERKSAMHET 
10 nät klockan 10:30-13:30. 
Sträckräkning, med minst en observatör i lä av fågelstationen, 
klockan 07:30-08:00, 08:30-12:30. 
 
 
 
OBSERVATIONER: 
 



SÅNGSVAN - fem sträckande SV samt elva ob. svanar västerut. 
 
BLÄSAND - elva rastande. 
 
STORMFÅGEL - tre sträckande söderut. 
 
SKÄRSNÄPPA - 110 rastande. 
 
BREDSTJÄRTAD LABB - fem 1K födosökande, sju 1K str S samt 
sex ob. bredstjärtad/kustlabb mot S. 
 
DVÄRGMÅS - en 2K, två 2K+ och en 3K+ söderut. 
 
ALKEKUNG - två sträckande söderut, en mot väst. 
 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 2 ex av 2 arter: 
järnsparv 1 och grönsiska 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 15 ex och innevarande år 11 012 
ex. 
 
 
KONTROLLER 
Inga externa kontroller i dag men ett par egna korttidskontroller: 
järnsparv och grönsiska. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Stationspersonalen och en Nidingens Vänner-medlem, ger summan 
fyra personer på ön i dag. 
 
 
ÖVRIGT 
Efter lång och trogen tjänstgöring denna säsong i alla väder, i alla 
vindar, gick flagglinan av  
och den slitna fanan sänktes till marken. 
Även nät 13C kasserades . . . 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 



      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Sävsparv 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Ob. svan 11 2K+ str V 
      Sångsvan 5 2K+ str SV 
      Grågås 2 ex i par Förbifl. (Ovanligt stor skillnad i storlek mellan 

den lilla honan och gåskarlen.) 
      Bläsand 11 ex Rast 
      Kricka 2 ex Stationär (Kausan) 
      Gräsand 30 ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Sjöorre 85 ex Str 
      Sjöorre 15 ex Rast 
      Svärta 2 ex str S 
      Svärta 3 ex str NV 
      Småskrake 4 ex Stationär (Kausan) 
      Stormfågel 3 ex str S 
      Havssula 1 3K+2 4K++18 5K+ str S 
      Havssula 2 5K+ Str N 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv - ex Stationär 
      Vattenrall 3 ex Stationär (Två i nätplatsbuskage 5 och ett ex intill 

Kruthuset.) 
      Skärsnäppa 110 ex Rast 
      Bredstjärtad labb 5 1K Födosökande (Bl.a. fyra samtidigt i en 

flock mobbande en tretåmås klockan 09:40.) 
      Bredstjärtad labb 7 1K str S 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 6 1K+ str S 
      Dvärgmås 1 3K++2 2K++1 2K str S 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 500 ex str S 
      Ob. sillgrissla/tordmule 500 ex str S (Vissa enstaka individer av 

de bestämda sillgrisslorna var tydligt brunare än övriga av samma 
art.) 

      Tobisgrissla 1 1K Stationär 
      Tobisgrissla 2 2K+ Rast 
      Alkekung 2 ex str S 
      Alkekung 1 ex str V 
      Ängspiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka 2 ex Rast (Kausan) 
      Gärdsmyg - ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Koltrast 1 hane Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Kungsfågel 1 ex Rast 
      Blåmes 3 ex Rast 
      Talgoxe 1 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink 1 2K+ hona Rast (En hona med svårt virusangripna fötter 

och tarser.) 
      Grönfink 3 ex Rast 
      Grönsiska 1 1K hona Rast 
      Vinterhämpling 8 ex Förbifl. 
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      Snösparv 7 ex Rast (Ostudden.) 
      Sävsparv 1 1K hane Rast 
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ONSDAG 5 November 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Peder Waern 
 

 Temperatur:    +9 C°  Vind:    O, måttlig vind (4-7 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    Regnskurar   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - onsdag 5 november 
2014 
 
 
VÄDER 
Under natten mulet, svag vxl vind. Klockan 04-05 föll 
lufttemperaturen  
och 09-10 lätt duggregn. Regn från klockan 13 och dagen ut. 
 
01:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 5 m/s, +10,2C, 999,4 hPa, 
vattenstånd +8 cm 
04:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +9,9C, 1000,4 hPa, +8 cm 
07:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +8,9C, 1001,9 hPa, -2 cm 
10:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 7 m/s, +8,8C, 1004,2 hPa, -8 
cm 
13:00: Medelvind NNO 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,5C, 1005,2 hPa, -8 
cm, regn 
16:00: Medelvind NNO 10 m/s, byvind 12 m/s, +7,7C, 1006,4 hPa, 
+1 cm, regn 
19:00: Medelvind NNO 11 m/s, byvind 14 m/s, +6,3C, 1008,3 hPa, +-
0 cm, regn 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:35 och ned 16:16 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Bo Lidblad och Peder Waern. 
 
 
VERKSAMHET 
20 nät klockan 06:30-07:30, 22 nät 07:30-09:00, 19 nät 09:00-11:30, 
16 nät 11:30-13:00. 
Sporadisk sträckräkning klockan 07:30-09:00, 09:30-11:00 och 
12:00-14:00. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
GRÅGÅS -195 sträckande SV. 
VITKINDAD GÅS - 30+15 ex ingick i sträckande grågåsflockar. 
 
KANADAGÅS - en duo insträckande från norr. 
 
OB. LOM - ett ex långt norr om Nidingen med sydostlig kurs. 



 
TOPPSKARV - 36 ex rastande på Klockfotsrevet klockan 10:50.  
Samtidigt minst tio fiskande utanför Nordstranden och Västudden. 
 
SPARVHÖK - en hona satte kurs mot Danmark tidigt på morgonen. 
 
VATTENRALL - en mycket mörk och juvenil vattenrall gick längs 
nätplats 5D-E  
och pep klagande (mattiggande?) på ungfågelvis. Sent kläckt? Sent 
utvecklad?  
Därutöver hördes tre äldre grisskrikande rallar. 
 
KÄRRSNÄPPA - en 1K tillsammans med 30 skärsnäppor. 
 
ALKEKUNG en trio kungar österut längs Nordstranden klockan 
08:15.  
En alkekung anlände från norr 10:45 och fällde ett par hundra meter  
utanför Nordstranden i höjd med Fotogenboden.  
 
HORNUGGLA - årsart 196 för Nidingen 2014. Uppt 07:05. Någon 
studs i nät och var sen 
kvar någon timme bland nätplatserna. Stöttes även nära Strandoxeln 
klockan 13:30. 
 
JORDUGGLA - stöttes klockan 13:20 från Nordstranden norr om 
Prästens grav.  
Flög sen i en vid båge söder om Playan till Ostudden, där den landade 
igen. 
 
SÅNGLÄRKA - två ex i området mellan Prästens grav och 
Kruthuset. 
 
KAJA - minst 55 på sträck/sträckförsök. 14 av dem landade på 
Stefans hus en stund. 
 
MINDRE KORSNÄBB - en sextett på sträckförsök. 
 
DOMHERRE - en kvintett på sträckförsök och lite senare en rastande 
hona som ringmärktes. 
 
SNÖSPARV - sammanlagt minst 43 ex på ön: 17 på Ostudden och 26 
utåt Västudden. 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 30 ex av 12 arter: 
gärdsmyg 9, järnsparv 2, rödhake 4, koltrast 1, taltrast 1, 
rödvingetrast 1, svarthätta 1,  
gransångare 1, kungsfågel 5, bofink 2, bergfink 2 och domherre 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 45 ex och innevarande år 11 042 



ex. 
 
 
KONTROLLER 
Inga externa kontroller i dag men fyra egna korttidskontroller: 
samtliga var järnsparvar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Stationspersonalen och en Nidingens Vänner-medlem, blir summa 
fyra personer på Nidingen. 
 
 
ÖVRIGT 
* hornuggla blev årsart 196 för Nidingen 2014. 
* Vad sysslar vattenrallarna med i nätplatsbuskage nr 5? I dag hördes 
f.f.g. på länge de  
typiska pipen från en juvenil vattenrall. Undertecknad smög ner vid 
nät 5E och fick se  
en mycket mörk och slank vattenrall i nätgatan!  
Under den korta stund jag såg rallen vandra iväg, bort från mig och en 
snabbt sladda  
åt vänster vid 5D-nätets norra stolpe, gav den ett nästan svart intryck!  
Bar den verkligen juvenil dräkt? 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 9 ex Ringm 
      Järnsparv 2 ex Ringm 
      Rödhake 4 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Taltrast 1 ex Ringm 
      Rödvingetrast 1 ex Ringm 
      Svarthätta 1 ex Ringm 
      Gransångare 1 ex Ringm 
      Kungsfågel 5 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 2 ex Ringm 
      Domherre 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Ob. svan 3 ex Str N 
      Grågås 195 ex str SV (I en 15-flock grågäss klockan 10:40 fanns 

ca 30 vitkindade gäss. Även senare, efter lunch, sträckte en dito 
blandflock - 20/15.) 

      Vitkindad gås 45 ex str SV (30+15 ingick i sträckande 
grågåsflockar.) 

      Kanadagås 2 ex Förbifl. (Ev rastade duon i närområdet.) 
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      Gräsand 20 ex Stationär (Kausan) 
      Ejder 100 ex Stationär 
      Ejder 40 ex str S 
      Sjöorre 6 ex str S 
      Sjöorre 30 ex Rast 
      Svärta 3 ex Förbifl. 
      Knipa 1 1K hane str S 
      Småskrake 9 ex Stationär (Varav tre utfärgade hannar.) 
      Ob. lom 1 ex str SO 
      Havssula 1 1K+1 4K+5 5K+ str SV 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 10 ex Födosökande (Minst tio fiskande utanför 

Nordstranden och Västudden klockan 10:50. Samtidigt 36 ex 
vilande på Klockfotsrevet.) 

      Toppskarv 36 ex Rast (Klockfotsrevet klockan 10:50. Samtidigt 
minst tio fiskande utanför Nordstranden och Västudden.) 

      Sparvhök 1 hona Str 
      Vattenrall 1 1K Pulli/nyligen flygga (En mycket mörk och 

troligen juvenil vattenrall gick längs nätplats 5D-E och pep 
klagande (mattiggande?) på ungfågelvis. Till storleken såg den 
nästan fullvuxen ut men mycket slank/smal, sedd bakifrån. Sent 
kläckt? Sent utvecklad?) 

      Vattenrall 3 2K+ Stationär (Nätplatsbuskagen 5 (två ex) och 6.) 
      Skärsnäppa 30 ex Rast 
      Kärrsnäppa 1 1K Rast (Kausan och Klockfotsrevet. Troligen 

samma ind. som de senaste två veckorna.) 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 40 ex Förbifl. 
      Sillgrissla 15 ex str S 
      Tordmule 6 ex str S 
      Tobisgrissla 2 1K Stationär 
      Tobisgrissla 2 2K+ Rast 
      Alkekung 1 ex Rast (En alkekung anlände från norr 10:45 och 

fällde ett par hundra meter utanför Nordstranden i höjd med 
Fotogenboden.) 

      Alkekung 3 ex str O (En trio drog österut längs Nordstranden 
klockan 08:15.) 

      Hornuggla 1 ex Rast (Upptäcktes klockan 07:05. Någon studs i 
nät och senare då den var kvar någon timme bland nätplatserna. 
Stöttes även från Nordstranden nära Strandoxeln klockan 13:30.) 

      Jorduggla 1 ex Rast (Stöttes klockan 13:20 från Nordstranden 
norr om Prästens grav. Flög sen i en vid båge söder om Playan till 
Ostudden, där den fällde.) 

      Sånglärka 2 ex Rast (Under e.m. halvvägs ut på Ostudden.) 
      Ängspiplärka 6 ex Stationär 
      Skärpiplärka 5 ex Rast 
      Gärdsmyg 20 ex Rast (Nio ringmärktes.) 
      Järnsparv 10 ex Rast (Därav fyra egna kontroller och två 

nymärkningar.) 
      Rödhake 8 ex Rast 
      Koltrast 1 2K+ hona Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Rödvingetrast 1 ex Rast 
      Svarthätta 1 hona Rast 
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      Gransångare 1 ex Rast 
      Kungsfågel 10 ex Rast 
      Blåmes 10 ex Stationär 
      Talgoxe 2 ex Stationär 
      Kaja 55 ex Str (14 av dem landade på Stefans hus och Västra 

fyren en stund.) 
      Gråkråka 2 ex i par Stationär 
      Gråkråka 35 ex str SV 
      Pilfink 15 ex Stationär 
      Bofink 5 ex Rast 
      Bergfink 5 ex Rast 
      Grönfink 4 ex Rast 
      Vinterhämpling 40 ex Stationär (Hälften på Ostudden, hälften på 

Västudden.) 
      Gråsiska 1 ex Lockläte 
      Mindre korsnäbb 6 ex Str 
      Domherre 5 ex Str 
      Domherre 1 1K hona Rast 
      Snösparv 43 ex Rast (17 på Ostudden och 26 utåt Västudden.) 
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TORSDAG 6 November 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Peder Waern 
 

 Temperatur:    +5 C°  Vind:    NO, frisk vind (8-13 m/s) 
Molnighet:    Mulet (8/8)   Sikt:    God (10-20 km) 
Nederbörd:    Uppehåll   

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - torsdag 6 november 
2014 
 
 
VÄDER 
Mulet, uppehåll och meteorologiskt sett mycket god sikt sedan 
midnatt.  
Fågelskådarmässigt försvårades observationerna, bortom en 
kilometer,  
svårt av havets värmedaller i den bitande nordostvinden. 
Regnstänk och duggregn klockan 14:30-15:30. 
 
01:00: Medelvind NO 14 m/s, byvind 18 m/s, +5,3C, 1008,7 hPa, 
vattenstånd -2 cm 
04:00: Medelvind NO 13 m/s, byvind 16 m/s, +5,3C, 1008,4 hPa, +-0 
cm 
07:00: Medelvind NO 14 m/s, byvind 17 m/s, +4,9C, 1009,1 hPa, -1 
cm 
10:00: Medelvind NO 14 m/s, byvind 17 m/s, +4,6C, 1009,2 hPa, -9 
cm 
13:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 13 m/s, +4,1C, 1009,8 hPa, -11 
cm 
16:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 12 m/s, +4,0C, 1010,2 hPa, -3 
cm 
19:00: Medelvind ONO 7 m/s, byvind 10 m/s, +3,8C, 1010,9 hPa, -1 
cm 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
 
Solen upp 07:37 och ned 16:14 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Bo Lidblad och Peder Waern. 
 
 
VERKSAMHET 
Fyra vadarfällor som fröburar i Vresrosgången klockan 07:00- 
Nio nät klockan 11:00-13:30, sju nät 13:30- 
Sträckräkning i lä av stationens sydvästvägg klockan 07:30-09:30 och 
därefter mer sporadiskt. 
 
 
OBSERVATIONER: 



 
SÅNGSVAN - 27 sträckande (varav tre 1K i en flock) inom sektorn 
S-V. 
 
GRÅGÅS - 130 sträckande SV samt 45 ob. Ansergäss. 
 
VITKINDAD GÅS - en flock med 18 ex sträckande. 
 
KANADAGÅS - en flock på 31 individer mot söder. 
 
TOPPSKARV - omkring 15 fiskande samtidigt norr om Västudden 
och västra delen  
av Nordstranden. 
 
HAVSÖRN - klockan 10:09-10:12 en omärkt 1K på klappavstånd 
över fågelstationen!  
Dök plötsligt upp lågt över Västudden och arbetade sig i hård 
motvind till Strandoxeln  
och in över oss på gårdstunet. Örnen skyggade aldrig för vår närvaro.  
Örnen fortsatte långsamt österut över Ringmärkarlabbet och Playan. 
 
FJÄLLVRÅK - insträckande lågt från SV klockan 10:05. 
 
VATTENRALL - endast en hörd i dag. 
 
SKÄRSNÄPPA - minst 110 ex rastande. 
 
KÄRRSNÄPPA - en 1K med skärsnäpporna. Trol samma ind som de 
senaste två veckorna. 
 
ROSKARL - två 1K flög förbi Ostudden. 
 
SKRATTMÅS - en flock på tio 1K rundade Västudden med sydlig 
kurs. 
 
ALKEKUNG - en kung mot norr och två söderut. 
 
HORNUGGLA och JORDUGGLA - troligen samma individer som i 
går.  
Under e.m. tidvis tillsammans på västra delen av ön. 
 
DUBBELTRAST - ett ex rastande. 
 
SNÖSPARV - 45 ex i en flock på Västudden sent under e.m. 
 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 7 ex av 5 arter: 
gärdsmyg 1, koltrast 1, bofink 2, bergfink 1 och grönfink 2. 



Antalet märkta fåglar denna månad 52 ex och innevarande år 11 049 
ex. 
 
 
KONTROLLER 
En gammeldansk en äldre grönfinkhanne med dansk ring - 
kontrollerades i dag  
samt två egna korttidskontroller: 2 gärdsmygar. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Inget uppdragsarbete i dag. 
 
 
BESÖKARE 
Säkert är det p.g.a. vinden som Nidingens invånarantal fortfarande är 
fyra. 
 
 
ÖVRIGT 
På grund av personalbrist måste stationen stänga en vecka. Hemfärd 
för avgående styrka  
sker i morgon fredag 7.11, då vindstyrka och riktning passar bra för 
båttransport och  
skepparen Lasse Hellbergs övriga åtaganden. 
Som förberedelse inför stängningen i morgon, togs drygt hälften av 
näten ner och lades in  
på stationen. Tolv nät står kvar till måttliga vindar och fångst i 
morgon bitti. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 1 ex Ringm 
      Koltrast 1 ex Ringm 
      Bofink 2 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 
      Grönfink 2 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Ob. svan 7 ex str S 
      Sångsvan 3 1K+8 2K+ str SV 
      Sångsvan 15 2K+ str V 
      Sångsvan 1 2K+ str S 
      Grågås 130 ex str SV 
      Ob. ansergås 45 ex str S (Troligen grågäss.) 
      Vitkindad gås 18 ex str S 
      Kanadagås 31 ex str S 
      Bläsand 3 1K+ honfärgad Rast (Kausan) 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder - ex Stationär 
      Ejder 60 ex Förbifl. 
      Sjöorre 18 1K Förbifl. (Nu börjar 1K-orrarna anlända i större 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560903&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560904&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560905&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560906&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560907&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560916&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560912&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560913&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560914&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560915&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560918&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560917&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560920&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560919&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560921&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560922&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560923&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560924&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560925&mode=obsbok','ObsAndra');


antal.) 
      Sjöorre 12 2K+ Str 
      Småskrake 8 ex Stationär (De flesta i området kring Kausan.) 
      Havssula 1 1K Födosökande 
      Havssula 1 3K+1 4K+3 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 15 ex Födosökande 
      Havsörn 1 1K Förbifl. (10:09-10:12 en omärkt 1K på 

klappavstånd! Dök plötsligt upp lågt över Västudden och arbetade 
sig i hård motvind till Strandoxeln och in över oss på gårdstunet. 
Skyggade aldrig utan fortsatte småningom lågt österut.) 

      Fjällvråk 1 ex Str (På retursträck (?) österut norr om Västudden 
och Nordstranden.) 

      Vattenrall 1 ex Stationär 
      Skärsnäppa 110 ex Rast 
      Kärrsnäppa 1 1K Rast 
      Roskarl 2 1K Rast (Ostudden.) 
      Bredstjärtad labb 1 ex Str N (Klockan 10:50.) 
      Ob. bredstjärtad-/kustlabb 2 ex Födosökande (Rörde sig O och 

NO klockan 07:52 resp 07:55.) 
      Skrattmås 10 1K str S (Med i flocken, som tangerade Västudden, 

även en sällskapande tretåmås.) 
      Fiskmås 1 3K Rast 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 40 ex Förbifl. 
      Sillgrissla 5 ex str S 
      Tordmule 2 ex str S 
      Tobisgrissla 1 1K Stationär 
      Tobisgrissla 1 2K+ Rast 
      Alkekung 1 ex Str N (Klockan 08:50.) 
      Alkekung 2 ex str S (Klockan 08:50 och 09:40.) 
      Hornuggla 1 ex Rast (Troligen samma individ som i går. Under 

e.m. tidvis tillsammans med en jorduggla på västra delen av 
Nidingen. Även ett sträckförsök västerut.) 

      Jorduggla 1 ex Rast (Troligen samma individ som i går. Stöttes 
vid lunchtid nära Prästens grav. Under e.m. tidvis tillsammans 
med en hornuggla på västra delen av Nidingen. Även ett 
sträckförsök västerut.) 

      Ängspiplärka 3 ex Stationär 
      Skärpiplärka 3 ex Rast 
      Gärdsmyg 10 ex Rast 
      Järnsparv 1 ex Rast 
      Koltrast 3 ex Rast 
      Björktrast 2 ex Rast 
      Taltrast 1 ex Rast 
      Dubbeltrast 1 ex Rast 
      Blåmes 15 ex Stationär 
      Talgoxe 1 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex i par Stationär 
      Gråkråka 17 ex Str (Retur österut.) 
      Stare 6 ex Rast 
      Pilfink 20 ex Stationär 
      Bofink 10 ex Rast 
      Bergfink 6 ex Rast 

javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560926&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560927&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560928&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560929&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560930&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560931&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560932&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560933&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560934&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560935&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560936&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560937&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560938&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560939&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560940&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560941&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560942&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560943&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560944&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560945&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560946&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560947&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560948&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560949&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560950&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560951&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560952&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560953&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560954&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560955&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560956&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560957&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560958&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560960&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560959&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560961&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560962&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560963&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560964&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560965&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560966&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560967&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560968&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560969&mode=obsbok','ObsAndra');
javascript:Obs('obs_andra.asp?chkChangeObsid=34560970&mode=obsbok','ObsAndra');


      Grönfink 25 ex Rast 
      Vinterhämpling 30 ex Stationär 
      Snösparv 45 ex Rast (Västudden) 
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FREDAG 7 November 2014 
 

Nidingen, Hl   
 

 

Medobservatörer: Göran Andersson, Peder Waern 
 

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

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION - fredag 7 november 
2014 
 
VÄDER 
Natten mulen med, meteorologiskt sett, mycket god sikt. 
Värmedallret över havet,  
för våra fågelskådande ögon, var inte lika besvärligt i dag som i går.  
Mulen och råkall morgon men uppklarnande just när stationsbåten 
närmade sig 
ön 10:30! 
 
01:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, +4,2C, 1011,2 hPa, 
vattenstånd -18 cm 
04:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 7 m/s, +4,6C, 1010,7 hPa, -12 
cm 
07:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, +4,9C, 1009,9 hPa, -3 cm 
10:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 7 m/s, +5,7C, 1009,3 hPa, -10 
cm 
 
 
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på 
Nidingen.  
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. 
 
Solen upp 07:39 och ned 16:12 
 
 
PERSONAL 
Göran Andersson, Bo Lidblad och Peder Waern.  
Inget personalbyte p.g.a. att stationen har stängt en vecka.  
Lasse Hellberg hämtade iland hela styrkan vid lunchtid med 
stationsbåten Stuff. 
 
 
VERKSAMHET 
12 nät klockan 06:30-09:30. 
Sträckobservationer från gårdstunet 07:30-09:30. 
 
 
OBSERVATIONER: 
 
SÅNGSVAN - minst 46 sträckande varav fyra 1K. 
 
EJDER - under första morgontimmen sträckte över 420 ejdrar in från 
norr och  
verkade landa i vattnen runt Nidingen.  
Troligen har även en del ejdrar pendeltrafik in till Nidingen för dagen, 
inte bara  



toppskarvarna. 
 
HAVSSULA - två 5K+ sträckte söderut. 
 
TOPPSKARV - omkring 30 inflygande till Nidingen under tidiga 
morgonen från  
Hallands Svartskär. 
 
BLÅ KÄRRHÖK - en 1K+ honfärgad sträckte söderut strax väster 
om ön 08:08-08:10. 
 
VATTENRALL - två ex hävde upp sina grisskrik ur nätplatsbuskage 
nr 5, en replikerade  
från nr 13 och en fjärde hade synpunkter från sitt snår bortåt 
Kruthuset. 
 
RINGDUVA - en 1K att en stund på muren mellan fågelstationen och 
östra, gamla fyren. 
 
TRÄDLÄRKA - kretsade en stund, ivrigt lockande, ovanför fyrbyn 
men drog sig småningom  
söderut över Hamnudden. 
 
DUBBELTRAST - ett ex förbiflygande. Troligen samma ex som i går 
e.m. 
 
STARE - drygt 400 i en flock kom ut till Nidingen men tog sen 
nordlig kurs. 
 
SNÖSPARV - omkring 50 ex rörde sig fram och tillbaka längs 
Nordstranden, från udde till udde. 
 
 
Ovanstående arter är ett urval av dagens observationer.  
En fullständig rapportering från Nidingen hittar du genom att klicka 
på länken *Observationer*,  
längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken. 
 
 
RINGMÄRKNING 
Totalt 6 ex av 5 arter: 
gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 1, björktrast 1 och bergfink 1. 
Antalet märkta fåglar denna månad 58 ex och innevarande år 11 055 
ex. 
 
 
KONTROLLER 
Ett par egna korttidskontroller: svarthätta och blåmes. 
 
 
UPPDRAGSARBETE 
Gästtoaletten tömdes och städades (0,5 h). 
 
 
BESÖKARE 



Lasse Hellberg kom ut med stationsbåten Stuff och förde iland 
personal samt  
Nidingens Vänner-medlemmen, alltså summa fem personer. 
 
 
ÖVRIGT 
Resten av näten, 12 stycken, togs ner och lades in på stationen 
tillsammans med  
gårdagens nedtagna nät. 
 
 
VID DATORN 
Göran Andersson 

 

 

Syfte: Ringmärkning Nidingens fågelstation 
 

      Gärdsmyg 2 ex Ringm 
      Järnsparv 1 ex Ringm 
      Rödhake 1 ex Ringm 
      Björktrast 1 ex Ringm 
      Bergfink 1 ex Ringm 

 

Syfte: Daglig artsammanställning 
 

      Ob. svan 10 ex str S (Ostudden) 
      Sångsvan 17 2K+ str SV 
      Sångsvan 25 2K++4 1K str S 
      Grågås 11 ex str SV 
      Gräsand - ex Stationär 
      Ejder 420 ex Str 
      Sjöorre 21 ex Str 
      Svärta 6 ex str S 
      Småskrake - ex Stationär 
      Havssula 2 5K+ str S 
      Storskarv - ex Stationär 
      Toppskarv 30 ex Rast 
      Havsörn 1 3K- Förbifl. (Drog in mot Malön 09:30.) 
      Blå kärrhök 1 1K+ honfärgad str S (Klockan 08:08-08:10 strax 

väster om Nidingen.) 
      Vattenrall 4 ex Stationär (Hördes från nätplatsbuskage 5 (två ex) 

och vardera ett ex från nr 13 samt bortåt Kruthuset.) 
      Skärsnäppa - ex Stationär 
      Bredstjärtad labb 1 1K Födosökande 
      Gråtrut - ex Stationär 
      Havstrut - ex Stationär 
      Tretåig mås 15 ex Förbifl. 
      Sillgrissla 1 ex str S 
      Tordmule 1 ex str S 
      Tobisgrissla 2 1K Stationär 
      Ringduva 1 1K Rast (Satt en stund på muren mellan 

fågelstationen och östra, gamla fyren.) 
      Trädlärka 1 ex str S (Kretsade en stund, ivrigt lockande, ovanför 

fyrbyn men drog sig småningom söderut över Hamnudden.) 
      Ängspiplärka - ex Stationär 
      Skärpiplärka - ex Rast 
      Gärdsmyg 10 ex Rast 
      Järnsparv 3 ex Rast 
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      Rödhake 2 ex Rast 
      Koltrast 2 ex Rast 
      Björktrast 1 ex Rast 
      Dubbeltrast 1 ex Rast 
      Blåmes 10 ex Stationär 
      Talgoxe 1 ex Stationär 
      Gråkråka 2 ex Stationär 
      Gråkråka 4 ex Str 
      Stare 450 ex Förbifl. 
      Pilfink - ex Stationär 
      Bofink - ex Rast 
      Bergfink 3 ex Rast 
      Grönfink 5 ex Rast 
      Vinterhämpling 20 ex Stationär 
      Gråsiska 5 ex Förbifl. 
      Snösparv 50 ex Rast 
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