[NIDIN
NGENS FÅG ELSTATION
N

DAGBOK
K] den 1 m
mars 2009

Väder:

Temperaturen 2-3 grad
der lugnt och so
oligt

Personal:

Mikael Hake, Tommy Järås,
J
Sone, Jo
ohan Frölinghaus, Jon Hessman
n, Uno Unger

Obsar:
T
Toppskarv 15 ex
e Nidingen, Hl 1.3
1 2009

(Un
no Unger, Johan
n Frölinghaus, Jon
J Hessman, M
Mikael

H
Hake, Tommy Järås)
J
S
Sillgrissla 1 ex str
s N Nidingen, Hl 1.3 2009
G
Gräsand 2 ex Nidingen,
N
Hl 1.3 2009

(Uno Unger)

(Uno U
Unger, Johan Frrölinghaus, Jon Hessman, Mikaael

H
Hake, Tommy Järås)
J
T
Tofsvipa 1 ex ra
ast Nidingen, Hl 1.3 2009

(U
Uno Unger, Jon Hessman, Mika
ael Hake, Tomm
my

JJärås)
S
Snösparv 50 exx rast Nidingen, Hl 1.3 2009 (Jo
ohan Frölinghau
us)
T
Taltrast 1 ex rasst Nidingen, Hl 1.3 2009 (Johan
n Frölinghaus)
K
Knipa 1

död Nidingen,
N
Hl 1.3
3 2009 (Johan F
Frölinghaus)

H
Havstrut 1 ex dö
öd Nidingen, Hl 1.3 2009 (Joha
an Frölinghaus)
G
Gråtrut 4 ex död
d Nidingen, Hl 1.3
1 2009 (Johan
n Frölinghaus)
S
Sillgrissla 3 ex död
d Nidingen, Hl
H 1.3 2009 (Joh
han Frölinghaus
s)
JJärnsparv 2 ex rast Nidingen, Hl
H 1.3 2009 (Joh
han Frölinghaus
s)
G
Gärdsmyg 1 ex rast Nidingen, Hl 1.3 2009 (Jo
ohan Frölinghaus)
K
Koltrast 3 ex rasst Nidingen, Hl 1.3 2009 (Johan
n Frölinghaus)
B
Björktrast 3 ex rast
r
Nidingen, Hl
H 1.3 2009 (Joh
han Frölinghaus
s)
B
Bofink 2

ras
st Nidingen, Hl 1.3 2009 (Jo
ohan Frölingha
aus)

T
Talgoxe 2 ex rast Nidingen, Hl 1.3 2009 (Johan Frölinghaus)
B
Blåmes 8 ex rast
r
Nidingen, Hl 1.3 2009 (Johan Fröling
ghaus)
K
Knipa 4 ex ras
st Nidingen, Hl
H 1.3 2009 (J ohan Frölingh
haus)
S
Småskrake 6 ex rast Niding
gen, Hl 1.3 20
009 (Johan Frö
ölinghaus)
T
Tobisgrissla 3 ex rast Nidingen, Hl 1.3 20
009 (Johan Frrölinghaus)
T
Tofsvipa 1 ex rast Nidingen
n, Hl 1.3 2009
9 (Johan Frölin
nghaus)
S
Strandskata 3 ex rast Nidin
ngen, Hl 1.3 2
2009 (Johan Frölinghaus)
S
Större strandp
pipare 1 3K+ rast Nidingen
n, Hl 1.3 2009 (Johan Frölin
nghaus)
S
Skärpiplärka 15
1 ex rast Nid
dingen, Hl 1.3 2009 (Johan Frölinghaus)
S
Skärsnäppa 1 ex rast Nidingen, Hl 1.3 20
009 (Johan Frrölinghaus)
E
Ejder 100 ex rast Nidingen, Hl 1.3 2009 (Johan Frölinghaus)
P
Pilfink 14 ex rast
r
Nidingen, Hl 1.3 2009 ((Johan Fröling
ghaus)
V
Vattenrall 10 ex rast Niding
gen, Hl 1.3 20
009 (Johan Frö
ölinghaus)
K
d i par Nidinge
en, Hl 1.3 200
09
Knölsvan 2 ad

(Uno Unger, Johan Frö
ölinghaus, Jon
n

H
Hessman, Mik
kael Hake, Tom
mmy Järås)
G
Grågås 2 ex str
s N Nidingen, Hl 1.3 2009

er, Johan Fröliinghaus, Jon
(Uno Unge

H
Hessman, Mik
kael Hake, Tom
mmy Järås)
T
Tobisgrissla 3 ex Nidingen, Hl 1.3 2009

an, Mikael Hak
ke,
(Uno Ungerr, Jon Hessma

T
Tommy Järås))
E
Ejder 100 ex Nidingen, Hl 1.3
1 2009

(U
Uno Unger, Jon Hessman, Mikael
M
Hake,

T
Tommy Järås))
S
Småskrake 6 ex Nidingen, Hl 1.3 2009

(Uno Unger, Jon Hessman, Mikael Hak
ke,

T
Tommy Järås))
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[NIDIN
NGENS FÅG ELSTATION
N
G
Gråtrut 10 ex Nidingen, Hl 1.3 2009

DAGBOK
K] den 1 m
mars 2009

((Uno Unger, Jo
ohan Frölinghaus, Jon Hesssman,

M
Mikael Hake, Tommy
T
Järås)
H
Havstrut 3 ad Nidingen, Hl 1.3 2009

((Uno Unger, Jo
ohan Frölinghaus, Jon Hesssman,

M
Mikael Hake, Tommy
T
Järås)
K
Knipa 4 ex Nid
dingen, Hl 1.3
3 2009

(Uno
o Unger, Jon Hessman, Mik
kael Hake, Tom
mmy

JJärås)
S
Snösparv 50 ex
e Nidingen, Hl
H 1.3 2009

(Uno Unger, Jon Hessman
n, Mikael Hake
e,

T
Tommy Järås))
S
Skärpiplärka 10
1 ex Nidingen, Hl 1.3 2009
9

(Uno Ung
ger, Jon Hessm
man, Mikael H
Hake,

T
Tommy Järås))
F
Fiskmås 6 ad Nidingen,
N
Hl 1.3 2009

(Uno U
Unger)

P
Pilfink 14 ex sta
ationär Nidingen
n, Hl 1.3 2009

(Uno Unger, Jon
J Hessman, Mikael
M
Hake, Toommy

JJärås)
JJärnsparv 1 ex Nidingen, Hl 1.3
3 2009

(Uno Unger, Jon Hessman, Mikael Hake, Tommy

JJärås)
S
Strandskata 3 ex
e Nidingen, Hl 1.3 2009

(Un
no Unger, Jon Hessman,
H
Mikae
el Hake, Tommyy

JJärås)
S
Större strandpip
pare 1

märkt Nidingen,
N
Hl 1.3
3 2009

(Uno Unger, Jon Hes
ssman, Mikael H
Hake,

T
Tommy Järås)
V
Vattenrall 10 exx Nidingen, Hl 1.3 2009

(Uno
o Unger, Jon He
essman, Mikael Hake, Tommy

JJärås)
B
Bofink 2

Nidin
ngen, Hl 1.3 200
09

(Uno Ung
ger, Jon Hessma
an, Mikael Hake
e, Tommy Järåss)

T
Talgoxe 3 ex Niidingen, Hl 1.3 2009
2

(Uno U
Unger, Jon Hess
sman, Mikael Ha
ake, Tommy

JJärås)
B
Blåmes 8 ex Nid
dingen, Hl 1.3 2009
2

(Uno Un
nger, Jon Hessm
man, Mikael Ha
ake, Tommy Järå
rås)

K
Koltrast 3 ex Nid
dingen, Hl 1.3 2009
2

(Uno Un
nger, Jon Hessman, Mikael Ha
ake, Tommy Järrås)

B
Björktrast 3 ex rast
r
Nidingen, Hl
H 1.3 2009

(U
Uno Unger, Jon
n Hessman, Mik
kael Hake, Tomm
my

JJärås)
S
Storskarv 30 exx Nidingen, Hl 1.3 2009

(Uno
o Unger)

Övrigt:

Dagstur båten startade
e ej och Sone ficck snabbinkalla
as, luftläckage i bränslefilter.

Vid Datorn
n:

Anders Melin
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[NIDINGENS FÅGELSTATION

Datum:

2009‐03‐07

Väder:

Grådisigt, lugnt, +2 grader.

DAGBOK] den 7 mars 2009

Personal: Mikael Hake, Anders Melin, Johan Frölinghaus
Arbete:

Rensat slipen 2 x 2 timmar.

Verksamhet:
Satt upp nätstolpar och nät. Satt på vatten kollat och
stängt av öppna kranar i samtliga hus. Många dräneringar var
öppna på pumpar och tankar. Blandare bortkopplad i duschen.
Stängt samtliga kranar i alla husen.
Obsar:

Minst 10 st skärsnäppor, en obestämd falk drog förbi. 2 ljungpipare
mot norr, ca 10 snösparvar höll till i kausan.

Märkning: 9 koltrastar
Övrigt:

Vid Datorn:

Uppstart av verksamheten för 2009. Årets första fågel blev en
koltrast.
Upptagning av båten på slipen. En ensam kanotist besökte ön.
Anders Melin

Sida 1

[NIDINGENS FÅGELSTATION DAGBOK] den 8 mars 2009

Datum:

2009‐03‐08

Väder:

Syd ca 15‐20 m/s snöglopp avtagande under eftermiddagen

Personal: Mikael Hake, Anders Melin, Johan Frölinghaus
Arbete:

‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Verksamhet:
Inre tjänst med pärmar och diverse pappersarbete.
Nätfångst mellan 15.00 – 17.00
Obsar:

Tretåiga måsarna har anlänt till ön, som mest sågs 14 st. under em
och ytterligare ett 10‐tal i vattnet söder om ön. Tobisgrisslor ca
200. En del har gått upp på land och börjat spela så smått!
Mindre sångsvan 2 adulta fåglar kom insträckande med 14
sångsvanar 16:53 väster om ön! Sångsvanarna drog norrut men
dom mindre vek av och sträckte in mot öster. En stor flock på 60
skärsnäppor födosökte mestadels i playan under dagen. Smålom 2
ex mot söder väster om ön på em, tordmule 1 ex mot söder under
em, snösparv 15 ex rastande mestadels i kausan,

Märkning: 2 koltrastar
Övrigt:

Vid Datorn:

En dag i soffan och framför datorerna, det finns tre st just nu och
trådlöst gör att alla kan surfa samtidigt 
Anders Melin

Sida 1

[NIDINGENS FÅGELSTATION

Väder:

DAGBOK] den 9 mars 2009

Sydost 5‐9m/s hela dagen nattfrost +1 grad på morgonen 2,5
grader på em‐kvällen

Personal: Mikael Hake, Anders Melin, Johan Frölinghaus.

Arbete:

Demonterat skyddsskiva som satt utanför vårt vardagsrumsfönster i
samråd med ”Bosse snickare” 0,5 tim. Fällt flaggstång och fixat lina
som gått av vid vimpel. 2,5 tim.

Verksamhet:
Nätfångst mellan 06.30 – 13,30 Burar från 13.00 – 16.00
för snösparvfångst. Därefter 10 burar för skärsnäpporna.

Obsar:

6 sjöorre, en smålom, 2 storlom mot syd. En hona pilgrimsfalk,
ringmärkt höger ben rastande samt jagade. Minst 200 skärsnäppa
rastande. 2 morkullor rastande. Den första silltruten har anlänt.
Tretåiga måsarna har kommit minst 40 st. Två rastande trädlärkor.
En korp rastade på ostudden. 15 snösparv rastande i kausan.

Märkning: Totalt 13 fåglar.
Vattenrall, skärsnäppa, rödhake, 4 koltrastar, 2 bofink, 2 grönfink,
snösparv och gulsparv.
Övrigt:

Vid Datorn:

Tretåiga måsarna låg i vattnet utanför ön, en grupp satt ett tag på
sjömärket. Försvann efter ett besök av en pilgrimsfalk. Tobisgrisslor
i vattnet utanför ön ca 200. En del har gått upp på land och börjat
spela så smått! Mikael börjar nattskiftet kl 17,00 efter en god
eftermiddagssömn.
Anders Melin

Sida 1

[NIDINGEN
NS FÅGELSTTATION

Väder:

DAGBOK
K] den 10 m
mars 2009

Lugn
nt dimmigtt växlandee soligt tilll fram på eftermidd
e
dagen då det
d
börjaade blåsa kalla norddliga vindaar på 5‐6 m/s
m

nal: Mikaael Hake, Anders
A
Meelin, Johan Frölingh
haus.
Person

Arbetee:

Slyrö
öjning av Johan 3.0 timmar

Näätfångst m
mellan 06.3
30 – 16.00
0 Burar fråån 06.30 – 19.00
Verksaamhet:
för snösparvfåångst. Sattt ut 10 ”ho
olkar” för skärpiplärrkor. Bytt
gummimembrran på denn stora bo
oxen (12
st.) i labbet 2xx4 timmar. Eldat upp den
gamla UNOsofffan… m..m.

Obsar:

6 Miindre sånggsvan mott ost. 2 sm
målom mo
ot syd. Pilggrimsfalk 1 ad
honaa. Tretåiga
a måsarnaa har landat på fyrarna. Tobissgrissla 55
50 st
Träd
dlärka 1 st. Forsärla mot nord
dost. Fyra kajor sågss sträcka mot
m
nord
dost samt två flockaar hördes sträcka
s
förbi. Femtoon snöspa
arvar är
kvar. Två tumllare sågs ffrån ostud
dden mot Malö. En skärfläcka
a
rastaade på klo
ockfotsrevet. Obs. nr 21 av de
enna art.

Märkning: Totalt 13 fåglaar.
10 koltrastar,
k
, 1 bofink,, 1 snöspa
arv och gu
ulsparv.
Övrigt::
Vid Datorn:

Perso
onalen slu
utkörd efter gummibyte…
An
nders Meliin

Sida 1

[NIDINGEN
NS FÅGELSTTATION

Väder:

DAGBOK
K] den 11 m
mars 2009

NW 3 m/s 1,7 grader 066,00. Soliggt hela dag
gen
Väst 2m/s 0,3 grader 099,00
NV 7 m/s 2,1 grader
g
11,,00.
NV 8 m/s 2,6 grader
g
16,,00

nal: Mikaael Hake, Anders
A
Meelin, Johan Frölingh
haus.
Person

Arbetee:

”Svett” gräsytor innanföör
muraarna. 5 tim
mmar
Buskkröjning 0,,5 tim

Näätfångst m
mellan 06.3
30 – 16.30
0 Burar fråån 06.30 – 19.00
Verksaamhet:
för snösparvfåångst.
Obsar:

dre sångsvvan 16 moot NO Sjöo
orre 9 strä
äckande 9 rastande
e.
Mind
Smålom 3 mot syd. Storrlom 1 mo
ot NO Skärsnäppa cca 150 st.
Morkulla 1 rasstande. Ko
orp rastan
nde. Snösp
parv ca 155. Tre tum
mlare

Märkning: Totalt 15 fåglaar.
4 ko
oltrastar, 1 skärsnäp
ppa, 6 snö
ösparv och
h 4 blåmees.
Övrigt::

Vid Datorn:

Klockkan 10 kom en helikkopter (be
esättning 3 man) m ed 2 man från
försvvaret som skulle repparera rad
darn, vid la
andning fl ög fyrnäte
en åt
”skogen” hittaade näten vid brygggan och lycckades rennsa och re
eda ut
trassslet. Gubbarna häm
mtades av polisbåten
p
n (besättnning 4 perssoner)
vid tvvåtiden. Vi
V släppte upp polise
erna i fyre
en. Vid grääseldning låg
röken tät troligtvis ändaa till Falkenberg…
nders Meliin
An

Sida 1

[NIDINGEN
NS FÅGELSTTATION

Väder:

DAGBOK
K] den 12 m
mars 2009

SO 8 m/s ‐1 grrader 07,000. Soligt
SO 10
1 m/s ‐0,3
3 grader 009,00. Soligt
SO 13‐16
1
m/s snöstorm
m 15,00
SO 13‐18m/s
1
snö
s 0,4 grader 18,00

nal: Mikaael Hake, Anders
A
Meelin, Johan
Person
Frölingghaus.

Arbetee:

‐‐‐‐

Näätfångst m
mellan 06.0
00 – 10,00
0 Burar fråån 06.00 – 19.00
Verksaamhet:
för snäppfångst. Mikaell o Johan startade
s
nattskift
n
kll 19,30
håvfångst av skärsnäpp
s
or.

Obsar:

Sjöorre 1 mot syd Havsssula 2 adu
ulta mot syd Trana 2 st mot nordost
n
Skärsnäppa caa 150 st. K
Korp rastande halva
a dagen. Snnösparv ca
c 10.

Märkning: Totalt 3 fåglarr.
1 spaarvhök, 2 koltrastar,

Övrigt::

Vid Datorn:

Varitt inomhuss efter snööstormenss utbrott
vid 12
1 tiden. Ute
U korta sstunder occh vittjat
skärssnäppeburar, fått seex kontroller.
Kamerorna gicck varma fför att fota kylan…
Slipp
per tänka på
p gräsklipppning.

An
nders Meliin

Sida 1

Dagb
bok Nidiingens FFågelsta
ation ‐ 13
1 mars 2009
+
C, mulet och disigt.
d
Väder:: 08:00: N 4 m/s, +1,5°
09:00: solen
s
tittaade fram een stund
15:00: SV
S 5 m/s, +2,5° C, ddisigt
18:00: Syd
S 5 m/s +2,6° C
Person
nal: Mikaael Hake, Anders
A
Meelin, Johan
Frölingghaus.
Arbetee: ‐‐‐‐
Nätfångst mellan 066:00 – 10:0
00. Burar 06:00
0
– 199.00 för
Verksaamhet: N
snäppfångst. Mikaell nattskift kl. 12:00 – 04:00 hååvfångst av
a
or. Inläggnning av määrkning occh kontrolller i fagel2.
skärsnäppo
ohan hålle
er på medd att lägga in gamla märkninggar på Svallan.
Jo
e 1 hona mot
m norr, SSvärta 3 stt. rastande. Salskraake hane mot
m
Obsar:: Sjöorre
syd. Sm
målom mot syd. Tofssvipa c 40
00, 100 strräckte mott norr och
h 300
mot vässt. Skärsnäppa ca 2200 ex., Morkulla ra
astande st öttes två
gånger.. Tretåig mås
m på fyrrarna. Obe
estämd ug
ggla lyfte ffrån gamlaa fyren
och syn
ntes i sken
net från fyren, storle
ek som en horn/jordduggla.
Snösparv 3 st. kvvar.
ning:
Märkn

Övrigt:

28
8 individerr av 4 arter; skärsnä
äppa 7, järrnsparv 1,, koltrast 19 och
en
n bofink.

Strålan
nde dag efter gårdaagens snöoväder. Trretåiga
måsarrna har bö
örjat ”boa”” in sig på fyrarna och
sjömärket. Mikaael körde även dagsskiftet och
h hade
fullt upp med skkärsnäppoor, fick bytta ut gamlla ringa
ngar. Polissbåten körde förbi på
p
och fäärgmärknin
utsidaan och stan
nnade seddan på syd
dsidan en stund
och fo
ortsatte se
enare runtt Nidingen
n mot Gbg.

Vid datorn:

A
Anders Melin

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation ‐ 14 mars 2009
Väder: Mulet och under dagen tilltagande dimma. Mitt på dagen sågs inte ens
Klockfotsrevet. Vind omkring NO.
Personal: Mikael Hake, Anders Melin och Johan Frölinghaus fram till 14:30.
Dennis Kraft från 13:00
Arbete: Nej
Verksamhet: Nät‐ och burfångst hela dagen. Personalbyte.
Obsar: Grågås 2 mot V, Obestämda Anser‐gäss, 16 mot O kl 17:00, Gravand 1
par, Alfågel 1, flög förbi Klockfotsrevet mot S, Sjöorre 5 mot S,
Strandskata, vår veteran och undertecknads gamla kompis är tillbaka!
Nu minst 31 år gammal!! Skärsnäppa ca 200, Kärrsnäppa 1, Morkulla 3
sträckande och 2 rastande, Fiskmås minst 100 stod ute på
Klockfotsrevet, Skogsduva; 3 mot O, Ringduva; 12 mot O, Trädlärka; 1
stöttes vid N fyren, Ängspiplärka; 1 rastande, Koltrast; 100 minst,
Björktrast; 4 mot O och 2 rastande, Taltrast; 1 – årets första,
Dubbeltrast; 1 mot O, Kungsfågel; 1 – årets första, Vinterhämpling 14
mot O, Snösparv 4 rastande, Sävsparv 15mot O och ca 5 rastande.
Märkning:

Övrigt:

108 individer av 15 arter: Kärrsnäppa; 1, Morkulla; 1,
Skärpiplärka; 1, Gärdsmyg; 2, Järnsparv; 1, Rödhake; 6, Svart
rödstjärt; 1, Koltrast; 75, Taltrast; 1, Kungsfågel; 1, Talgoxe; 1,
Stare; 1, Bofink; 10, Gulsparv; 1, Sävsparv; 5.

Personalbyte men inga besökare!

Vid datorn: Dennis Kraft

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – söndag den 15 mars 2009
Väder: Måttliga ostliga vindar på morgonen och mörka moln i söder och
väster. Vinden avtog efterhand och det klarnade upp till en vacker dag.
I stort sett lugnt på kvällen. Temperaturen uppe på tio grader under
dagen.
Personal: Dennis Kraft
Verksamhet: Nät‐ och burfångst hela dagen. Observationstur till ostudden.
Observationer:
Grågås: Minst 6 varav tre rastande på ostudden och i övrigt två
kringflygande tillsammans och enstaka vid ett par tillfällen.
Kanadagås: Minst sju par på och runt ön.
Gravand: En fågel rastade på västudden under eftermiddagen.
Sparvhök: En 2K hona tog en koltrast och undgick att fastna i nätet när
hon skrämdes.
Strandskata: Elva eller tolv par noterades. Någon dubbelräkning kan ha
förekommit.
Skärsnäppa: 150, de står huvudsakligen och vilar på SV‐udden. De var
mycket alertare under gårdagen.
Tretåig mås: Cirka 50. De har under större delen uppehållit sig på sina
boplatser på fyrarna och sjömärket. De lämnade ön på em. Några satte
sig på Klockfotsrevet på kvällen.
Sånglärka: En hel del har sträck under dagen. Lockläten hördes ofta.
Ängspiplärka: En som höll till i Kausan gick in i en bur och blev märkt.
Svart rödstjärt: En ringmärkt hane, troligen fågeln som märktes igår,
höll till vid stora bryggan.
Korp: En fågel lät höra sig när den gjorde en lov över ön.
Snösparv: Sex fåglar som hållit till vid Kausan och på Västudden.
Knubbsäl: 23 djur låg på Klockfotsrevet under eftermiddagen.
Ringmärkning: Fem individer av fem arter: Större strandpipare, 1,
Ängspiplärka, 1, Rödhake, 1, Koltrast, 1, Grönfink, 1.
Arbete: Städat ur rosenbusken framför stationen.
Övrigt:

Underbart att gå här och lyssna till våra häckfåglars våraktiviteter.

Vid datorn: Dennis Kraft
Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – måndag den 16 mars 2009
Väder: På morgonen låg dimman tät och en svag västlig vind rådde, kl 06 SV
4m/s. Dimman lättade något vid åttatiden men den låg kvar hela
dagen och tätnade stundtals. Vinden mellan väst och syd och periodvis
nästan helt lugnt. På kvällen började det regna lätt. Vind kl 20 SV 7
m/s.
Personal: Dennis Kraft
Verksamhet: Nät‐ och burfångst hela dagen. Observationstur till ostudden.
Observationer:
Grågås: Sex sågs samtidigt då de simmade utanför nordstranden.
Ytterligare några gånger sågs två individer på olika ställen vid ön.
Småskrake: Åtta hannar och fem honor låg vid Klockfotsrevet och
minst tre vid nordstranden.
Ormvråk: En individ sågs på ostudden. När den blev skrämd av mig
drog den mot NV, mobbad av ett par kråkor. Efter ca ½ timma kom
den åter till ön, nu till västudden.
Vattenrall: Dom grymtar överallt. Minst tolv går jag i god för. Troligen
betydligt fler.
Storspov: En fågel drog över ön mot NO strax efter kl 17. Årets första!
Silltrut: Två ex stod vid Rissastenen på eftermiddagen.
Tretåig mås: Cirka 50. Fortsatt och ökande intresse för boplatserna där
de hållit till större delen av dagen.
Sädesärla: En hanne sågs vid stora bryggan på förmiddagen. Årets
första!
Dubbeltrast: En stöttes upp på ostudden vid 17‐tiden.
Talgoxe: En av de minst fem fåglar som håller till på ön är den
norskmärkta fågel som varit här sedan i oktober. Den kontrollerades
idag igen.
Snösparv: Åtta fåglar som hållit till vid Kausan och nordstranden.
Ringmärkning: 15 individer av fyra arter: Järnsparv, 2, Koltrast, 8, Blåmes, 2,
Bofink, 2.
Arbete: Lite skräpplockning i slånbuskarna.
Övrigt:

En märklig dag då det blev en hel del innesittande mellan
nätrundorna.

Vid datorn: Dennis Kraft

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdag den 17 mars 2009
Väder: Regnet upphörde under natten och det klarnade upp. I gryningen
blåste det västlig vind på drygt 10m/s. Tämligen snart vred den över till
NV och låg under större delen av dagen på gränsen till kulin, 13 ‐ 12
m/s i medelvind och byar upp till 17 m/s. Mestadels klart hela dagen
men molnbankar störde solen vid några tillfällen.
Personal: Dennis Kraft
Verksamhet: Nät‐ och burfångst hela dagen. Observationstur till ostudden.
Observationer:
Sångsvan: Klockan sex på morgonen flög tre ex över ön mot O‐NO och
vid åttatiden kom en flock om elva strax norr om ön i samma riktning.
Obestämd sångsvan: Ytterligare en flock om ca 30 ex flög långt norr
om ön i ostlig riktning. Oklart vilken art.
Havssula: Två gamla fåglar drog söderut nära ön på västsidan klockan
07:04.
Skärsnäppa: Cirka 150. De har varit mer utspridda idag.
Fiskmås: Minst 75ex. så många sågs samtidigt vid SO‐udden.
Sädesärla: En hanne sågs på Playan. Troligen samma fågel som igår.
Korp: En flög en runda över ön.
Snösparv: Minst sex fåglar håller till vid Kausan.
Ringmärkning: Fem individer av två arter: Koltrast, 3, Blåmes, 1.
Arbete: Tagit hem lite plastskräp från observationsrundorna.
Övrigt:

Under dagen har jag haft en del annat att pyssla med. Det är SOF:s
årsredovisning som jag har färdigställt mellan nätrundorna. Därav att
havsfågelskådandet har fått stå tillbaka lite.

Vid datorn: Dennis Kraft

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – onsdag den 18 mars 2009
Väder: Vinden avtog under natten och på morgonen var det N 7 m/s Klart och
god sikt samt markfrost. Vinden avtog ytterligare och det blev en
vacker vårdag med sol mest hela tiden. Vid några tillfällen doldes solen
kortvarigt av någon molnbank.
Personal: Dennis Kraft
Verksamhet: Nät‐ och burfångst hela dagen. Observationstur till ostudden.
Observationer:
Sångsvan: Två fåglar flög österut utanför nordstranden.
Kanadagås: 14 individer inräknade. Ett par på SO‐udden, ett norr
Kruthuset och ett på V‐udden. Dessutom ett par som ligger utanför
Playan samt sex fåglar som ligger ihop, också utanför Playan.
Strandskata: 22 eller 24 fåglar räknades in på ön under dagen. De har
ännu inte etablerat sig permanent vid sina häckningsplatser utan
förflyttar sig en del vilket försvårar räkningen.
Skärsnäppa: Cirka 150. De har mest hållit till ute på Klockfotsrevet.
Gärdsmyg: Minst två på ön. En sjöng lite på morgonen.
Talgoxe: Cirka fem exemplar vara en sjöng lite försiktigt på morgonen.
Snösparv: Minst sex fåglar. Idag sedda längst nordstranden.
Ringmärkning: 15 individer av fem arter: Skärpiplärka, 1, Koltrast, 1, Blåmes, 2,
Bofink, 8, Grönfink, 3.
Uppdragsarbete:
bryggan.

Tagit hem lite plastskräp från ostudden. Börjat rensa lite på

Övrigt: På morgonen upptäcktes brandrök på ön! Det visade sig vara effekten
av förra veckans personals luntande i fyrområdet. På en plats hade
elden bitit sig kvar och pyrt i marken och nu rök det ymnigt. Efter
några hinkar vatten var dock brandhärden under kontroll.
Vid datorn: Dennis Kraft
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Dagbok Nidingens Fågelstation – torsdag den 19 mars 2009
Väder: NO‐vin hela dagen, 6‐8 m/s stundtals lugnare. Markfrost på morgonen.
Klart och god sikt hela dagen En vacker vårdag med värme i solen men
på kvällen blev det kallt igen
Personal: Dennis Kraft
Verksamhet: Nät‐ och burfångst hela dagen. Allmän observationsverksamhet.
Kompletterat med fyra burar på Playan.
Observationer:
Grågås: Ett par höll till på SO‐udden under dagen. Ett annat par flög
omkring som på inspektionsrunda.
Gravand: Tre individer låg utanför Kausan under förmiddagen.
Tobisgrissla: En fågel i vinterdräkt sågs bland alla de vackra fåglarna i
häckningsdräkt.
Ringduva: Två fåglar stöttes upp i gryningen. De måste ha kommit
nerdimpande under natten.
Kaja: Två individer gästade ön en stund under dagen.
Korp: En fågel uppehöll sig på ön under större delen av dagen.
Snösparv: Minst fem fåglar. Idag sedda längst nordstranden.
Ringmärkning: 27 individer av sju arter: Större strandpipare, 1, Gärdsmyg, 1,
Koltrast, 4, Blåmes, 13, Bofink, 2, Grönfink, 1, Gulsparv, 5.
Uppdragsarbete:

Fortsatt med rensning av bryggan.

Övrigt: På förmiddagen bröts friden på ön. Inte mindre än fyra personer
anlände med en liten motorbåt. Det visade sig vara Anders Röös från
Fastighetsverket tillsammans med en arkitekt, Bosse snickare och
ytterligare en hantverkare. De båda första inspekterade alla utrymmen
på ön. De planerar för någon ombyggnad av stora förrådet. Snickarna
satte in tätningslist i vårt syd‐fönster och en del andra fönster på ön
samt inspekterade vårt tak med anledning av rapporterat läckage.
Bosse tätade lite men vi får nog leva med att det kommer in vatten i
vissa situationer. Annars krävs omläggning av hela taket. De satte
också upp nät på de gamla fyrarna så att inte barn skall kunna ramla
ner, satte i badstegen på stora bryggan och nytt lås på vinschskjulet.
Det senare då vinschen inte får användas förrän den inspekterats.
Hans S skall ha blivit informerad om detta. Besökarna försvann i två
omgångar. Bosse körde iland Anders och arkitekten vid middagstid och
kom sedan tillbaka för fortsatt arbete. De for sedan vid femtiden.
Undertecknad putsade fönstren i labbet.
Vid datorn: Dennis Kraft
Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – fredag den 20 mars 2009
Väder: I stort sett lugnt på morgonen, SV 4 m/s kl 06, klart och god sikt, kyligt
och markfrost. Det vackra vädret bestod hela dagen fast det blev lite
mer vind under dagen. Kl 18 SV7 och +3,9 grader.
Personal: Dennis Kraft
Verksamhet: Nätfångst till 14. Burfångst hela dagen. En obs‐ och skräpin‐
samlingsrunda till ostudden. Allmän observationsverksamhet samt
kompletterat med två burar på Playan.
Observationer:
Grågås: Tre individer låg utanför nordstranden på morgonen.
Kanadagås: 16 exemplar låg utanför nordstranden på morgonen
samtidigt som ett par låg i Kausan.
Gravand: Ett par låg i Kausan på morgonen.
Toppskarv: Som mest sågs idag sju ex på Klockfotsrevet.
Havsörn: En yngre fågel, 2‐ eller 3K, kom och gjorde en lov väster om
ön och flög sedan ut till Klockfotsrevet. Där skrämde de iväg alla fågla
och även den knubbsäl som låg och solade på en sten. Örnen satt en
stund på revet men drog sedan vidare norrut.
Sparvhök: En eller två fåglar. En ung hane satt och spisade på en
slagen koltrast vilken den tog med sig när jag störde den. Ytterligare en
sparvhöksobservation gjordes men det kan ha varit samma fågel.
Strandskata: Sex fåglar avlästes. Det finns många som bara har
metallring eller är helt omärkta.
Skärsnäppa: Under dagen sågs enbart enstaka fåglar. På kvällen
noterades ca 50 ex i några småflockar.
Tobisgrissla: På morgonen räknades till mellan 500 och 600 fåglar vid
ön. De allra flesta sågs utanför nordstranden. Även idag noterades en
fågel i vinterdräkt. Flera grisslor har börjat göra besök på land.
Koltrast: En fågel sjöng lite försiktigt på morgonen.
Korp: En fågel sågs även idag. Den verkar patrullera av ön så gott som
dagligen.
Snösparv: Som mest fyra fåglar sedda samtidigt.
Ringmärkning: Tre3 individer av två arter: Gärdsmyg, 2, Blåmes, 1.
Uppdragsarbete: Fortsatt med rensning av bryggan. Samlat in skräp från
ostudden.
Övrigt: Åter är lugnet som sig bör på ön men snart drabbas den av ny och
mångdubbelt större personal. Har eldat en tunna skräp och putsat
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Dagbok Nidingens Fågelstation – fredag den 20 mars 2009
utsidan på fönstren i köket och rummet. Nu närmar det sig veckans
sista läggdags.
Skillan har börjat blomma i rosenbusken utanför köket.
Vid datorn: Dennis Kraft
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Dagbok Nidingens Fågelstation – lördagen 21 mars 2009
Väder: Mulet på morgonen men klart och svaga SV‐vindar, SV 3 m/s kl 07.
Efterhand uppklarnande men tilltagande dis. Fortsatt svaga vindar och
stundtals helt lugnt.
Personal: Personalförstärkning då Uno Unger, Mikael Hake, Anders Alander
och Arne Olsson kom ut till ön 11:00. Dennis Kraft är kvar.
Verksamhet: Nät‐ och burfångst hela dagen. En runda till Ostudden för
inventering ochskräpinsamling och allmän observationsverksamhet.
Mikael har ägnat sig åt skärsnäppekontroller.
Observationer:
Sångsvan: 19 drog mot ost kl 07:39.
Sjöorre: En hane drog mot söder förbi Västudden.
Sparvhök: En hona mot öster.
Pilgrimsfalk: En gammal fågel, troligen hanne, sågs av Mikael när den
drog längs nordstranden och sedan mot nordväst.
Skärsnäppa: Minst 150 exemplar sågs på sydvästudden på
eftermiddagen.
Gransångare: Årets första upptäcktes vid Kruthuset. Infångades
ochringmärktes mot kvällen.
Snösparv: Som mest 3 fåglar sedda samtidigt.
Ringmärkning: 14 individer av 5 arter: Skärpiplärka 1, rödhake 3, koltrast 8,
gransångare 1 och grönfink 1.
Uppdragsarbete: Fortsatt med rensning av Lilla bryggan (1 tim). Samlat in
skräp (1 tim).
Övrigt: Sone Sjölander var med när Mikael kom ut med den nya personalen.
Han ägnade några timmar åt att inspektera båten när den låg upplagd
på slipen. Han konstaterade orsaken till det läckage som fanns men
beslutade att avvakta till hösten med justering. Mikael körde sedan
iland honom och kom själv tillbaka för att stanna över natten och jaga
skärsnäppor. Undertecknad städade inför den nya personalens
ankomst men eftersom Mikael skall stanna kvar tills i morgon så fick
jag en möjlighet till ytterligare en dag på ön.
Vid datorn: Dennis Kraft
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Dagbok Nidingens Fågelstation – söndagen 22 mars 2009
Väder: I gryningen SO vind 3‐4 m/s och i stort sett molnfritt, men ganska
disigt. Vid 07‐tiden hade vinden vridit till N och 11:00 blåste det 5 m/s.
Mitt på dagen nästan stiltje och bleke till havs. Under em mulnade det
från NV och vinden ökade och vred mot V. 17:00 V 6 m/s, 18:00 V 10
m/s, 19:00 V 15 m/s och 21:00 V 16 m/s. Temperaturen 3,0‐5,5
plusgrader.
Personal: Vid 13:30‐tiden for Mikael Hake och Dennis kraft in till land medan
Anders Alander, Arne Olsson och undertecknad tog över
verksamheten vid stationen.
Verksamhet: 25 nät 05:15‐13:15 och som mest 32 burar 05:00‐17:00. Dennis
tog en en runda till Ostudden för skräpinsamling och inventering.
Anders tog bort en del snubbelstenar på norra stigen till Kruthuset och
Arne lagade 9 burar med buntband. Mikael har ägnat sig åt avläsning
av färgringmärkta skärsnäppor. Uno strandstädade på Västudden och
Kausan samt havsfågelobsade under sen em.
Observationer:
Bläsand: 1 par flög mot O norr om ön och rastade vid SO‐udden.
Sjöorre: 12 ex varav 2 + 6 sträckte söderut.
Stormfågel: 170 ex mot S under en halvtimma 17:35‐18.05.
Havssula: Två adulta fåglar mot S vid 18‐tiden.
Gråhäger: Ett ex mot S över Klockfotsrevet 14:05.
Skärsnäppa: Ca 150 exemplar. Bl.a. såg Mikael ett ex som ringmärktes
på ön som 2K våren 1990 och således blir 20 år till sommaren. Troligen
är detta den äldsta nu levande skärsnäppan på Nidingen.
Morkulla: 3‐5 ex rastade under morgonen och fm på ön.
Obestämd sillgrissla/tordmule: Ett ex mot S 17:55.
Trädkrypare: Årets första rastande och ringmärkta ex.
Snösparv: 5 ex rastande på ön.
Gulsparv: En 2K hane ringmärktes och sågs födosökande på strandråg i
Kausan under em.
Sävsparv: 2 3K+ hanar ringmärktes.
Ringmärkning: 34 individer av 8 arter: Skärpiplärka 1, järnsparv 1, rödhake 1,
koltrast 26, taltrast 1, trädkrypare 1, gulsparv 1 och sävsparv 2.
Uppdragsarbete: Strandstädning (1 tim). Stigrensning vid Lilla bryggan (2 tim).
Övrigt: Ett övervintrande ex av flikfly hittades i jordkällaren.
Vid datorn: Uno Unger
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Dagbok Nidingens Fågelstation – måndagen 23 mars 2009
Väder: En blåsig natt med upp till V 18 m/s. Kl 05:00 blåste det ännu V 13
m/s, därefter sakta mojnande och successivt vridande till NV. Kl 13:00
blåste det NV 4 m/s, vilket i stort sett gällde resten av dagen. Klar
himmel hela dagen med endast enstaka molnslöjor. Temp. som lägst
+3,8 under morgonen och som högst under em 5‐6 plusgrader.
Personal: Anders Alander, Arne Olsson och undertecknad .
Verksamhet: 17 nät 09:15‐14:15 och 35 burar 06:30‐19:30. Arne fortsatte att
laga fångstburar och 12:30 sattes ytterligare 3 burar på plats vid Stora
bryggan, så under em fanns 38 fungerande burar fördelade på 23 i
Kausan och 15 på Playan. Nu finns inte längre några mer eller mindre
trasiga burar i våra förråd. Vidare användes fröfällan vid Strandoxeln
under dagen. Efter nattens kuling ägnade sig Uno åt viss
sträckbevakning under morgon och fm.
Observationer:
Sångsvan: 69 ex varav 22 juv sträckte mot NO 08:00‐11:00.
Snatterand: Ett par sträckte mot NO norr om ön 07:19.
Sjöorre: 2 hanar sträckte söderut 08:09.
Stormfågel: 10 ex mot N under tiden 06:00‐08:00.
Havssula: 4 ad/nästan ad passerade mot S under 20 min vid 07‐tiden.
Sparvhök: En hona rastade kort 10:00 innan den fortsatte mot NO.
Gråhäger: Ett ex mot S över Klockfotsrevet 14:05.
Skärsnäppa: Ca 150 exemplar, mest vid SV‐udden och i Kausan. 6 ex
kontrollerades efter burfångst i skymningen vid Stora bryggan.
Sillgrissla: 1 ex i vinterdräkt mot N 08:00, fällde ev. N om ön.
Tordmule: 1 ex mot S 06:52.
Gransångare: 1 ex födosökande på Playans tångvallar vid 09‐tiden.
Hämpling: Nidingens första i år hördes översträckande 10:05.
Snösparv: 3 ex rastande på ön.
Ringmärkning: 4 individer av 4 arter: Rödhake 1, koltrast 1, blåmes 1 och
talgoxe 1. Hittills i mars och i år har 313 fåglar ringmärkts.
Uppdragsarbete: Uno har strandstädat (0,5 tim). Anders och Arne samlade
även ihop kvarvarande högar av vresros‐ och slånris, vilket förpassades
till eldningsplatsen (3 tim).
Övrigt: Uno har påbörjat en kartläggning och numrering av alla
tobisgrissleholkar.
Vid datorn: Uno Unger
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Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdagen 24 mars 2009
Väder: Ytterligare en blåsig natt med N 13 m/s kl. 03:00. Från gryningen till
sen em blåste det N 10 m/s fram till sena em då vinden successivt vred
till NO 5 m/s vid 20‐tiden. Klart‐halvklart hela dagen och mycket god
sikt. Ovanligt kallt och som lägst ‐1,1 grad vid 09‐tiden. Först vid 11‐
tiden kröp temperaturen över nollsträcket och var som högst +1,6 grad
vid 15‐tiden. Vattenståndet vid Ringhals som lägst ‐16 cm kl. 08:00.
Personal: Anders Alander, Arne Olsson och undertecknad .
Verksamhet: Inga nät uppsatta pga blåst och kyla. Samtliga 38 burar (23 i
Kausan + 15 på Playan) uppsatta 05:00‐20:00. Fröfällan igång vid
Strandoxeln hela dagen.
Observationer:
Kanadagås: 5 par verkar etablera revir på ön, men ytterligare 1 ex
verkar vilja agera hjälpare till ett par mitt på ön.
Sjöorre: En ad hane låg i lä för vinden vid SV‐udden under fm. Troligen
samma hane som setts till och från senaste tiden.
Skärsnäppa: Ca 150 exemplar, mest vid SV‐udden och i Kausan.
Fångsten med burar i Kausan och på Playan resulterade under em i en
nymärkning och 8 egna kontroller, de flesta från i höstas.
Snösparv: 4 ex kvar på Västudden under em.
Ringmärkning: Endast en skärsnäppa. Hittills i mars och i år har 314 fåglar
ringmärkts.
Uppdragsarbete: Uno har strandstädat (0,5 tim). Anders och Arne fortsatte att
snygga till ytorna med avverkad slån och vresros och transporterade
riset till eldningsplatsen. Den stora från slån frilagda ytan mellan
Fotogenboden och Kruthuset utökades något och har nu fått sin
slutgiltliga utbredning. Nu gäller det bara att kratta rent ytan från allt
kvarliggande ”bös” och kapa av uppstickande stubbar. Framöver gäller
det även att hålla rent från uppväxande skott. Buskrensningen tog idag
7 arbetstimmar.
Övrigt: För att hålla uppe värmen var det kroppsarbete som gällde idag,
eftersom den friska nordvinden i kombination med temperatur under
nollsträcket bidrog till en markant kyleffekt. Rena Nordpolen!
Vid datorn: Uno Unger
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Dagbok Nidingens Fågelstation – onsdagen 25 mars 2009
Väder: Mestadels klart och god sikt. Från 05:00 och till långt in på em blåste
det en SO vind på 7‐8 m/s. Under sen em och kväll mojnade det till
nästan vindstilla. Fortfarande kallt och temperaturen låg på som lägst
– 1,2 grader kl. 08:00 och kröp knappast över 0‐strecket under dagen.
Vattenståndet vid Ringhals var som lägst ‐26 cm kl. 12:00.
Personal: Anders Alander, Arne Olsson och undertecknad .
Verksamhet: 17 nät uppsatta 06:15‐18:15. Samtliga 38 burar (23 i Kausan + 15
på Playan) uppsatta 05:00‐20:00. Fröfällan igång vid Strandoxeln hela
dagen.
Observationer:
Sjöorre: En ad hane låg S om SV‐udden sent under em. Troligen
samma hane som setts till och från senaste tiden.
Skärsnäppa: Ca 100 ex, höll under dagen mestadels till ute på
Klockfotsrevet.
Hämpling: 1 ex stöttes vid turisttoan, andra obsen i år.
Ringmärkning: 2 ex av 2 arter. Gärdsmyg 1 och bofink 1. Hittills i mars och i år
har 316 fåglar ringmärkts.
Uppdragsarbete: Anders och Arne fortsatte att snygga till ytorna med
avverkad slån och vresros och transporterade riset till eldningsplatsen
(3 tim).
Övrigt: En förmodligen sälattackerad guding på Västudden med stora öppna
köttsår på hals och bröst fick avlivas för att förkorta dess lidande.
Den lilla ormbunken stensöta, som i flera år bara setts på stranden
strax NO om Strandoxeln, upptäcktes även växa bland slånbuskarna S
om Kabelmärket.
Vid 17‐tiden fick vi elavbrott men dieselgenaratorn i nya fyren
kopplades till automatiskt efter ett par sekunder, så vi slapp bli utan
ström. Ännu vid midnatt gick generatorn. Låt oss hoppas att elkabeln
till ön inte har gått sönder.
Vid datorn: Uno Unger
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Dagbok Nidingens Fågelstation – torsdagen 26 mars 2009
Väder: I gryningen molnfri himmel och mycket klar sikt. Från middagstid drog
det upp molnslöjor på himmeln och från 16:00 mulnade det från SV.
05:00 SO 6 m/s och ‐1,0 grader, 11:00 SO 10 m/s och +0,6 grader,
14:00 SO 10 m/s och +2,3 grader samt 17:00 SO 10 m/s och +3,4
grader. Vattenståndet vid Ringhals var ‐1 cm 05:00 och sjönk till ‐14 cm
17:00 och ‐40 cm vid midnatt.
Personal: Anders Alander, Arne Olsson och undertecknad .
Verksamhet: 19 nät 06:15‐09:45 och 17 nät 09:45‐12:15. Samtliga 38 burar (23
i Kausan + 15 på Playan) uppsatta 05:00‐20:00. Fröfällan igång vid
Strandoxeln 06:00‐18:00.
Observationer:
Sjöorre: Idag sågs den adulta hanen utanför Lilla bryggan.
Skärsnäppa: Ca 100 ex. Idag flitigt födosökande på Playan och i Kausan,
vilket resulterade i några kontroller.
Ringduva: Ett ex som stöttes på Svacken 13:48 sträckte direkt mot NO.
Ringmärkning: Endast en sävsparv märktes. Dessutom egna kontroller av
vattenrall 1, skärsnäppa 5, skärpiplärka 2, rödhake 2 och blåmes 1.
Hittills i mars och i år har 317 fåglar ringmärkts.
Uppdragsarbete: Uno har strandstädat på Svacken (1 tim).
Övrigt: Tydligen är det ett omfattande strömavbrott på Onsalahalvön och
dieselgeneratorn i nya fyren har gått hela dagen och fortsatte ännu vid
midnatt till fredagen.
Anders Röös från Fastighetsverket och snickare Bosse Bengtsson
med en medhjälpare var här hela dagen och påbörjade rivning av
innerväggarna på redskapsskjulet. Bosse gjorde även nya brunnslock i
trä till öns tre brunnar och bytte därvid ut det brunnslock i galvaniserat
järn som Jonas Wikström fixade till vår brunn för något år sedan.
Arne fyllde 73 år och det firade vi på kvällen med räkor och ungersk
champagne med potatischips och jordnötter som tilltugg.
Vid datorn: Uno Unger
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Dagbok Nidingens Fågelstation – fredagen 27 mars 2009
Väder: Under efternatten blötsnö som övergick i regn i gryningen. Uppehåll
från 06:30. Mulet och något disigt fram till middagstid då det började
klarna upp från SV, därefter klart‐halvklart fram till kvällen. 05:00 SO 9
m/s och +1,4 grader, 09:00 S 4 m/s och +3,8 grader, 13:00 S 5 m/s och
+4,0 grader samt 18:00 SV 5 m/s och +3,3 grader. Vattenståndet vid
Ringhals var ‐25 cm 05:00 och höjdes successivt till +11 cm 18:00.
Personal: Anders Alander, Arne Olsson och undertecknad .
Verksamhet: 17 nät 07:15‐09:15 och 25 nät 09:45‐18:45. Samtliga 38 burar (23
i Kausan + 15 på Playan) uppsatta 05:00‐20:00. Fröfällan igång vid
Strandoxeln 06:00‐18:00.
Observationer:
Kricka: 1 par rastade i Kausan under morgonen.
Stjärtand: 1 par sträckte mot O längs nordstranden 12:00.
Sjöorre: 30 ex i en flock mot S förbi Lilleland 08:10. Dessutom sågs den
adulta hanen S om Lilla bryggan.
Skärsnäppa: Ca 150 ex, en hel del födosök i Kausan och på Playan gav
flera kontroller i burarna under dagen.
Morkulla: Ett ex stöttes vid norra husväggen till det röda huset 10:55.
Den försvann flygande runt Västudden.
Forsärla: Ett ex kom flygande österifrån över fyrområdet 08:08 och
landade i Kausan, där den ej kunde återfinnas senare. Under em sågs
av allt att döma ett födosökande ex O om lilla bryggan.
Kungsfågel: Stationens andra kungsfågel för i år fångades och märktes.
Domherre: Årets första domherre (2K hona) fångades och märktes.
Snösparv: Ett ex rastande på Västudden/Kausan hela dagen.
Ringmärkning: 20 individer av 11 arter: Kärrsnäppa 1, gärdsmyg 1, rödhake 1,
koltrast 8, taltrast 1, rödvingetrast 1, kungsfågel 1, bofink 3, grönfink 1,
domherre 1 och sävsparv 1. Dessutom egna kontroller av skärsnäppa
17, skärpiplärka 2, gärdsmyg 1, rödhake 1, koltrast 1 och blåmes 2.
Hittills i mars och i år har 337 fåglar ringmärkts.
Uppdragsarbete: Anders har samlat ihop några kvarliggande högar med
nerklippta vresrosbuskar på Västudden och därefter tändes en rejäl
brasa på eldningsplatsen med allt under veckan ihopsamlat skräp och
ris (4 tim).
Övrigt: Dieselgeneratorn i nya fyren går fortfarande och lär göra det ett tag till.
Enligt Fortum hänger det nu på Sjöfartsverket att fixa felet som finns
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Dagbok Nidingens Fågelstation – fredagen 27 mars 2009
någonstans mellan Onsala och Nidingen. Söfartsverket skall börja sin
felsökning först på måndag.
Vid datorn: Uno Unger
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Dagbok Nidingens Fågelstation – lördagen 28 mars 2009
Väder: På efternatten en del regn men från gryningen och hela dagen
uppehåll. Under fm mest mulet och disigt, men från 13:00
uppklarnande och därefter klart‐halvklart resten av dagen men fortsatt
disigt. Under sen em nästan vindstilla med bleke på havet, alltså
tumlarväder (se nedan). 04:00 S 7 m/s och +3,9 grader, 07:00 S 7 m/s
och +3,8 grader, 14:00 S 3 m/s och +5,0 grader samt 17:00 SO 1 m/s
och +4,4 grader. Vattenståndet vid Ringhals var under morgonen
normalt men hade sjunkit till ‐23 cm 17:00.
Personal: Anders Alander och Arne Olsson var kvar till 14:00 och från 12:30
förstärktes personalen med Jonas Wikström, Erik Westberg och Björn
Dellming. Uno Unger blir kvar från förra veckan. Tommy Järås skötte
transporten med stationens båt.
Verksamhet: 17 nät 06:00‐14:30 och 25 nät 14:30‐18:00. Samtliga 38 burar (23
i Kausan + 15 på Playan) uppsatta 05:00‐20:00. Fröfällan igång vid
Strandoxeln 06:00‐18:00.
Observationer:
Sjöorre: Åter igen sågs den adulta hanen S om Lilla bryggan.
Havssula: 2 ad sträckte söderut i höjd med Lilleland och sågs under
båtfärden mot Nidingen vid 12‐tiden.
Sparvhök: 1 hona rastade kort på nordstranden 14:35.
Skärsnäppa: Minst 150 ex furagerade på Nidingens stränder.
Kärrsnäppa: Två ex, varav den ena ringmärktes igår, gick i sällskap med
födosökande skärsnäppor på Playan och i Kausan.
Rödbena: Nidingens första ex för i år rastade på Playan under
morgonen och försvann troligen in mot land senare på dagen.
Kentsk tärna: 2 ex flög över Kausan under em, första obsen för i år.
Gransångare: 1 ex rastande.
Lappsparv: 1 ex sågs av Jonas i Kausan på kvällen.
Snösparv: En på ön tidigare ringmärkt fågel var kvar i Kausan.
Tumlare: 2 ex höll till N om Lilleland och 2 ex sågs S om ön.
Ringmärkning: 65 ex av 12 arter: Skärpiplärka 1, gärdsmyg 6, järnsparv 3,
rödhake 8, koltrast 29, taltrast 2, rödvingetrast 1, kungsfågel 1, blåmes
1, bofink 7, grönfink 1 och sävsparv 5. Dessutom egna kontroller av
skärsnäppa 2, skärpiplärka 3, rödhake 1, blåmes 1, pilfink 1 (död),
bofink 1 och domherre 1. Hittills i mars och i år har 402 fåglar
ringmärkts.
Uppdragsarbete: Inget idag.
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Övrigt: Årets första dagfjäril prövade vingarna i solskenet inne i fyrområdet.
Vid datorn: Uno Unger
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Dagbok Nidingens Fågelstation – söndagen 29 mars 2009
Väder: Efter en klar och kall natt fick vi solsken och ganska klar sikt med
svaga‐måtliga nordvindar fram till 14:30 då Nidingen sveptes in i
dimma. Dimman lättade igen vid 17‐tiden och kvällen blev åter solig
med svaga vindar. 07:00 N vind 3 m/s och +2,0 grader, 15:00 NV vind 6
m/s och +2,6 grader samt 19:00 NV vind 4 m/s och +3,8 grader.
Vattenståndet vid Ringhals var – 10 cm 07:00 och ‐4 cm 19:00.
Personal: Jonas Wikström, Erik Westberg, Björn Dellming och undertecknad.
Verksamhet: 17 nät 06:45‐08:15 och 19 nät 08:15‐13:15. Samtliga 38 burar (23
i Kausan + 15 på Playan) uppsatta 05:00‐20:00. Fröfällan igång vid
Strandoxeln 06:15‐18:15.
Observationer:
Sjöorre: Den adulta hanen var kvar på sydsidan av ön.
Havssula: 2 ad sträckte söderut utanför Klockfotsrevet vid 09‐tiden.
Pilgrimsfalk: 1 2K, troligen hona gjorde ett par svängar över ön innan
den försvann igen.
Vattenrall: Ca 15 ex, hörs parvis från de flesta buskagen på ön. Erik fick
se ett kopulerande par, vilket troligen ytterst få skådare någonsin sett.
Skärsnäppa: Minst 150 ex furagerade på Nidingens stränder.
Kärrsnäppa: Två omärkta fåglar i vinterdräkt rastade på ön.
Forsärla: 1 ex rastade kort på nordstranden innan den drog mot NO.
Korp: 1 ex dök upp på ön 13:50 och var sedan kvar ett par timmar.
Bergfink: Jonas hörde ett överflygande ex, första för Nidingen i år.
Snösparv: En på ön tidigare ringmärkt fågel var kvar tillsammans med
ytterligare en fågel.
Ringmärkning: 50 ex av 11 arter: Gärdsmyg 6, järnsparv 5, rödhake 6, koltrast
7, gransångare 1, blåmes 7, talgoxe 1, stare 3, bofink 8, grönfink 5 och
sävsparv 1. Dessutom kontroll av en danskmärkt talgoxe (den andra i
år) samt egna kontroller av skärsnäppa 3, skärpiplärka 3, blåmes 1,
talgoxe 1 (död sedan länge) och domherre 1. Hittills i mars och i år har
452 fåglar ringmärkts.
Uppdragsarbete: Inget idag.
Övrigt: Rörmokare Per kom hit vid middagstid med sin lilla aluminiumbåt och
lade till vid Lilla bryggan. Han kopplade till vattnet, så nu skall det
finnas avsaltat saltvatten i alla husen inkl. tvättstugans duschutrymme,
vilket vi alla har längtat efter.
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Dagbok Nidingens Fågelstation – söndagen 29 mars 2009
Uno har vårgrävt det nordöstra potasislandet, så får vi se om
sättpotatisarna kommer i jorden innan mars månads utgång, vilket
troligen skulle bli rekordtidigt på ön.
Vid datorn: Uno Unger
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Dagbok Nidingens Fågelstation – måndagen 30 mars 2009
Väder: Mestadels molnfritt men under morgonen‐fm låg tidvis en dimbank
inåt kusten och vid ett par tillfällen vällde dimma in även över
Nidingen. I gryningen endast svag SV vind som dock sakta ökade till ca
10 m/s under kvällen. Temperaturen ökade under dagen från drygt 3
grader till ca 6 grader på kvällen. Observationer: 05:00 SV vind 2 m/s
och +3,4 grader. 13:00 SV vind 8 m/s och +4,0 grader. 20:00 SV 9 m/s
och +5,8 grader. Vattenståndet vid Ringhals var 12:00 +12 cm och
20:00 ‐5 cm.
Personal: Jonas Wikström, Erik Westberg, Björn Dellming och undertecknad.
Verksamhet: 22 nät 06:45‐12:45. Samtliga 38 burar (23 i Kausan + 15 på
Playan) uppsatta 05:00‐20:00. Fröfällan igång vid Strandoxeln 06:45‐
19:15.
Observationer:
Sjöorre: 60 ex fördelade på ett par flockar sträckte söderut.
Havssula: 2 + 5 ad mot S utanför Klockfotsrevet vid 12‐tiden.
Häger: 1 ex mot NO under fm.
Skärsnäppa: Minst 150 ex furagerade på Nidingens stränder.
Kärrsnäppa: 2 omärkta fåglar i vinterdräkt rastade på ön, den ena
fångades och ringmärktes.
Hornuggla: 1 ex sågs till och från under dagen på olika ställen på ön,
bl.a. satt den en stund i en av fönstergluggarna på västra gamla fyren.
Svart rödstjärt: 1 hane rastade hela dagen i fyrområdet och i Kausan.
Troligen rördre det sig om en ovanligt mycket utfärgad 2K‐fågel.
Vinterhämpling: 3 ex rastade under em vid dammen.
Snösparv: En på ön tidigare ringmärkt fågel var kvar tillsammans med
ytterligare en fågel.
Ringmärkning: 142 ex av 16 arter: Strandskata 1, kärrsnäppa 1, skärpiplärka 1,
gärdsmyg 41, järnsparv 4, rödhake 51, koltrast 7, gransångare 2,
kungsfågel 14, blåmes 5, stare 2, bofink 5, grönfink 3, hämpling 1,
gulsparv 2 och sävsparv 2. Dessutom kontroll av en dansk blåmes, åter
kontroll av gårdagens danska talgoxe samt egna kontroller av
vattenrall 1, skärsnäppa 2, järnsparv 1, rödhake 1, koltrast 1, blåmes 1
och talgoxe 1. Hittills i mars och i år har 594 fåglar ringmärkts.
Uppdragsarbete: Inget idag.
Övrigt: Även idag sågs en nässelfjäril flygande i fyrområdet.
Vid datorn: Uno Unger
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Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdagen 31 mars 2009
Väder: Mulet och ganska disigt fram till 13‐tiden då solen bröt igenom.
Därefter i stort sett molnfritt men ändå något disigt till sen em då en
del moln åter täckte himlen. Vinden var SV 8‐6 m/s fram till kvällen då
den vred över mot V. Temperaturen mellan 5‐7 plusgrader under
dagen. Vattenståndet vid Ringhals låg på ‐13 till +3 cm.
Personal: Jonas Wikström, Erik Westberg, Björn Dellming och undertecknad.
Verksamhet: 14 nät 06:15‐11:15, 18 nät 11:15‐14:45 och 15 nät 14:45‐18:45.
Samtliga 38 burar (23 i Kausan + 15 på Playan) uppsatta 05:00‐20:00.
Fröfällan igång vid Strandoxeln 06:15‐14:15 och därefter flyttad till
Kausan 14:15‐20:15. Relativt heltäckande sträckskådning under fm och
sporadiskt fram till kvällen.
Observationer:
Sångsvan: 1 juv mot O 09:03.
Sjöorre: 137 ex mot S och 2 rastande adulta hanar.
Smålom: 10 ex mot S.
Små‐/Storlom: 6 ex mot S.
Svartnäbbad islom: 1 ad i vinterdräkt låg och dök nära stranden N om
Ostudden under tiden 09:05‐09:20. Björn Dellming upptäckte den.
Smådopping: Andra fyndet av arten på Nidingen. Upptäcktes av Jonas
Wikström vid Lilla bryggan 07:10 men försvann nästan direkt.
Återupptäcktes under em på samma plats, men höll då mestadels till
vid flytbojen utanför bryggan. Den sågs fram till skymningen.
Skäggdopping: 1 ex rastade utanför nordstranden 11:10.
Havssula: 55 ex mot S. De flesta var adulta men även några äldre
subadulta fåglar ingick.
Häger: 1 ex mot O 09:00.
Sparvhök: 1 ad hane jagade småfåglar på ön och lyckades slå en
talgoxe, som vi hade ringmärkt under gårdagen.
Pilgrimsfalk: 1 ad, troligen hane, omärkt på höger ben flög snabbt över
fyrområdet och landade på Prästens grav där den satt i 20 minuter
från 08:30.
Skärsnäppa: Minst 150 ex furagerade på Nidingens stränder.
Kustlabb: 2 adulta ex i mörk morf passerade ganska nära Västudden
mot S 10:03 resp. 13:00.
Forsärla: Inte mindre än 5 sträckande mot NO och utöver det även 3
rastande på ön under kortare tid.
Talgoxe: Den i förrgår ringmärkta 2KP54949 blev byte för en jagande
sparvhök. Erik och Björn fotograferade höken när den svalde
talgoxtarsen med ring. Ringens nummer syntes på deras bilder.
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Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdagen 31 mars 2009
Obestämd svartkråka/råka: En svartkråka eller 2K råka flög över
fyrområdet vid två tillfällen.
Domherre: Den hona som rastat på ön några dagar sågs ta höjd över
fyrområdet 13:24 och försvann i NO‐lig riktning.
Snösparv: En på ön tidigare ringmärkt fågel var kvar även idag.
Ringmärkning: 43 ex av 11 arter: Gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 6, koltrast
15, rödvingetrast 2, gransångare 1, kungsfågel 1, bofink 7, bergfink 1,
grönfink 2 och sävsparv 4. Dessutom åter kontroll av gårdagens danska
blåmes samt egna kontroller av skärsnäppa 1, gärdsmyg 2, järnsparv 1,
rödhake 3, koltrast 1, kungsfågel 2, blåmes 1 och talgoxe 1 (se ovan).
Hittills i mars och i år har 637 fåglar ringmärkts.
Uppdragsarbete: Inget idag.
Övrigt: Uno satte potatis i trädgårdsfållans nordöstra land.
Vid 14‐15‐tiden slutade nya fyrens dieselgenerator att gå och vi slapp
oväsendet och illaluktandet och vi fick åter elen via kabeln från
Hållsundsudde i Onsala. Nästan 6 hela dygn var fyrplatsen utan el via
kabeln från land. Det är knappast troligt att Nidingen varit utan el från
fastlandet tidigare så länge i ett sträck.
Vid datorn: Uno Unger
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Dagbok Nidingens Fågelstation – onsdagen 1 april 2009
Väder: Under efternatten och morgonen låg dimma över ön, men vid 07:30‐
tiden lättade dimman och resten av dagen var i stort sett molnfri med
god sikt. Vinden låg under hela dagen på NV 3‐7 m/s och
temperaturen var som lägst +4,9 grader och som högst 7,1 grader.
Vattenståndet vid Ringhals var som högst ‐1 cm 11:00 och som lägst ‐
19 cm 21:00.
Personal: Tommy Järås kom ut vid 12:30‐tiden med vår båt och Jonas Wikström
körde iland Erik Westberg och Björn Dellming ca 13:30. Jonas kom
ensam tillbaka med båten som lades vid bryggan. Uno Unger är kvar.
Verksamhet: Vi började med 7 nät 06:15 och utökades sedan successivt till 21
nät under tiden 13:45‐19:45. Samtliga 38 burar (23 i Kausan + 15 på
Playan) uppsatta 05:00‐21:00. Fröfällan igång på en sandyta innerst i
Kausan 05:00‐21:00. Ej så mycket tid till skådande, då nätfångsten tog
all vår tid fram till mitt på dagen.
Observationer:
Sjöorre: 35 ex mot S och den adulta hanen sedan tidigare S om Playan.
Skärsnäppa: Ca 150 ex födosökande på Nidingens stränder.
Storspov: Minst 2 ex flög runt fyren och lockade i dimman hela
efternatten fram till gryningen.
Forsärla: 2 sträckande mot NO under morgonen och dessutom en
rastande fågel mellan dammen och nordstranden på em.
Rödhake: Ett kraftigt inflöde av rödhakar under nattens dimma och ett
skådespel av glimmande rödhakar kunde ses i fyrljuset. Svårt att
uppskatta antalet rödhakar under dagen men minst 300 ex
rastande/sträckande torde det ha rört sig om.
Västlig svarthakad buskskvätta: En hona upptäcktes av Uno i
fyrområdet 14:15 och sågs sedan till och från resten av dagen.
Koltrast: Hundratals trastar, mest koltrastar, men även en del
taltrastar och ganska många rödvingetrastar hördes under efternatten
och sågs i fyrljuset. Många var kvar på morgonen, men en hel del lyfte
och försvann mot fastlandet när dimman lättade. Flera 10‐tal
koltrastar och minst 10 rödvingetrastar kvar hela dagen. Under kvällen
sågs flera koltrastar och rödvingetrastar ta höjd för fortsatt sträck eller
sträckförsök.
Dubbeltrast: Minst 3 ex passerade mot O över fyrområdet 06:45.
Korp: Ett ex gästade ön under fm och sågs sittande på Ostudden.
Snösparv: Ett ex kvar på ön.
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Ringmärkning: 352 ex av 11 arter: Gärdsmyg 32, järnsparv 1, rödhake 235,
koltrast 61, taltrast 2, rödvingetrast 6, gransångare 3, kungsfågel 3,
blåmes 2, bofink 5 och grönfink. Dessutom en främmande kontroll av
en ny dansk blåmes (den andra på tre dagar) samt egna kontroller av
skärsnäppa 2, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1 och koltrast 1. Hittills i år har
989 fåglar ringmärkts.
Uppdragsarbete: Inget idag.
Övrigt: På kvällen firade vi Nidingens bästa ringmärkningsdag hittills i år och
den svarthakade buskskvättan med Jonas stora, hembakade semlor
rikligt försedda med vispad grädde.
Vid datorn: Uno Unger
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Dagbok Nidingens Fågelstation – torsdagen 2 april 2009
Väder: Fantastisk vårdag. Lugnt hela dagen, max 3 m/s vid något tillfälle.
Under morgonen lite markfrost och på dagen max 10 grader. På
morgonen fin sikt och land sågs hela vägen. Klockan 9.15 kom en
dimfront från väster och höll i sig fram till 16.00
Personal: Jonas Wikström, Tommy Järås och Uno Unger
Verksamhet: 19 nät 05:45‐06:45, 22 nät 06:45‐19:45 Samtliga 38 burar (23 i
Kausan + 15 på Playan) uppsatta 05:00‐21:00. Fröfällan igång vid
Strandoxeln 05:00‐21:00. Sporadiskt spanande över havet. Noggrann
räkning av tobisgrisslor.
Observationer:
Sjöorre: 81 ex mot S och 1 rastande adult hane.
Smålom: 1 ex mot S.
Skärsnäppa: Minst 115 ex furagerade på Nidingens stränder.
Tobisgrissla: Minst 710 ex låg runt ön. En del individer nära stranden
och öster om ön kan ha missats.
Enkelbeckasin: 1 ex stöttes i Kausan. Årets första på ön.
Grönsiska: 1 ex, säsongens första.
Gråsiska: 1 ex, säsongens första ringmärkta.
Snösparv: En på ön tidigare ringmärkt fågel var kvar även idag
tillsammans med en omärkt fågel.
Ringmärkning: 59 ex av 14 arter: Skärsnäppa 1, skärpiplärka 2, gärdsmyg 5,
järnsparv 10, rödhake 4, koltrast 4, rödvingetrast 1, kungsfågel 4,
blåmes 2, stare 1, bofink 16, grönfink 7, grönsiska 1 och gråsiska 1.
Summan för april är 411 ex och i år har 1048 fåglar ringmärkts.
Uppdragsarbete: Inget idag.
Övrigt: All ringmärkning för mars har blivit datalagd idag.
Tommy och Uno har numrerat färdigt alla tobisgrissleholkar och ritat
in dem på en karta samt även noterat GPS‐koordinater för samtliga.
Vandrarhemmets Stefan, Annika och Marga var ute för första gången i
år. Riktig vårstädning av deras utrymmen.
Vid datorn: Tommy Järås
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Dagbok Nidingens Fågelstation – Fredag 3 april 2009
Väder: Tät Dimma hela dagen. Temp runt tre grader. Svag sydlig vind på
morgonen sedan lugnt.
Personal: Jonas Wikström, Tommy Järås och Uno Unger
Verksamhet: Alla nät uppe till ca 18‐tiden. Två burar flyttades till strandoxeln
Fröfällan igång i kausan.
Observationer:
Sjöorre. Samme hane kvar
Storskrak En hona födosökte mellan l. bryggan och sydudden
Svart rödstjärt En 2k ringmärkt
Dubbeltrast 4
Varfågel En ringmärkt
Steglits två ringmärkta.
Ringmärkning: 220 ex av 17 arter. Störst antal Bofink 80, tätt följt av Järnsparv
78
Uppdragsarbete: Inget idag.

Övrigt Morgonen var tämligen lugn, endast 30‐40 märkta innan 12‐tiden
sedan stort inflöde av dagsträckare. F.a bofink (ett tusental) och
järnsparv. Tunt på Obs‐sidan pga den täta dimman. Hur många dagar
har det hänt att den enda skrak som setts var en storskrak? Och har
det hänt att båda skarv‐arterna blev ”nollade”
Vid datorn: Jonas Wikström
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Dagbok Nidingens Fågelstation – Lördag 4 april 2009
Väder: Tät dimma under morgonen, klarnade vid 11:45. Temperatur runt 10°C
som mest. Svaga sydliga vindar.
Personal: Jonas Wikström och Uno Unger kvar sedan tidigare, Tommy Järås
lämnade ön och Henrik Gustafsson, Martin Molin och Jon Hessman
tillkom.
Verksamhet: 18 nät uppe från kl 6 till kl 8, 19 nät från 8 till 15. 36 burar spridda
över ön under hela dagen. Fröfällan igång i kausan.
Observationer:
Sjöorre 13 ex sträckande S plus hanen från tidigare
Storskrake En hane sträckte söderut
Storlom En norrsträckare i sommardräkt
Fiskgjuse En sträckande österut
Stenfalk En honfärgad rastade på ostudden under em
Skärsnäppa 210 ex rastande på klockfotsrevet
Svart rödstjärt Samma som ringmärktes igår var kvar på ön
Varfågel Utöver den som ringmärktes igår ytterligare en rastande
Ringmärkning: 73 ex av 10 arter
Sånglärka 1
Sädesärla 1
Gärdsmyg 2
Järnsparv 14
Rödhake 2
Björktrast 1
Kungsfågel 1
Bofink 44
Bergfink 4
Grönfink 3
Uppdragsarbete: Stenröjning vid lilla bryggan 1,5 h
Övrigt: Stationen har idag formligen översvämmats av Ungers som av
obestämd anledning valt att ha kalas på just denna ö. Och ännu fler
kommer imorgon! Det är iaf skönt att vara här igen och jag och mina
kollegor ser fram emot en underbar vecka.
Vid datorn: Jon Hessman
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Dagbok Nidingens Fågelstation – Söndag 5 april 2009
Väder: Mulet under förmiddagen, soligt resten av dagen. Högsta
dagtemperatur 12°C. Vind 5‐10 m/s V.
Personal: Jonas Wikström och Uno Unger kvar sedan tidigare som också åkte
hem 16.00 samt Henrik Gustafsson, Martin Molin och Jon Hessman.
Verksamhet: 12 nät uppe från kl 6 till kl 12:30. 32 burar i kausan. Fröfällan
igång i kausan.
Observationer:
Vitkindad gås 2 ex sträckande S.
Sjöorre 200 ex sträckande S, 26 ex rast varav hanen från tidigare
inräknat
Smålom 3 ex sträckande S
Skäggdopping 1 ex rast
Ob. liten falk Sågs som hastigast i färd mot ostudden
Skärsnäppa minst 210 ex på sydvästudden
Morkulla 1 ex rast
Svart rödstjärt 1 ex omärkt honfärgad
Stenskvätta 2 hane + 1 hona
Varfågel 2 ex
Ringmärkning: 92 ex av 15 arter
Rödbena 1
Skärpiplärka 1
Gärdsmyg 3
Järnsparv 6
Rödhake 38
Koltrast 6
Taltrast 2
Rödvingetrast 11
Gransångare 10
Kungsfågel 1
Blåmes 1
Bofink 8
Bergfink 1
Gråsiska 2
Sävsparv 1
Uppdragsarbete: Stenröjning vid lilla bryggan 1,5 h

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – Söndag 5 april 2009
Övrigt: Ungers bjöd på lunch och tårta på Malins 30 års dag. De gäster som
skulle komma på besök uteblev. Konferenspersonalen har varit och
förberett inför nya besök, bla målade de väggarna inne på utedasset,
de åkte hem på em. Fyrarna har dammsugits. Nu vill vi ha gärna ha
något spännande i näten i morgon bitti!
Vid datorn: Martin Molin

Sida 2

Dagbok Nidingens Fågelstation – Måndag 6 april 2009
Väder: En näst intill vindstilla morgon med fint väder. Under dagen ökade
vinden och låg från OSO kring max 5 m/s. Högsta dagtemperatur kring
13°C . Solen sken från gryning till skymning.
Personal: Henrik Gustafsson, Martin Molin och Jon Hessman.
Verksamhet: 12 nät uppe från kl 6 till kl 14:00. 33 burar och fröfällan i kausan
9:00‐13:30.
Observationer:
Sjöorre 200 ex sträckande S, 1 ex rast
Ob. Stor‐/smålom 9 ex sträckande S
Skärsnäppa ca 50 ex på Klockfotsrevet
Ringmärkning: 165 ex av 11 arter
Gärdsmyg 6
Järnsparv 4
Rödhake 102
Koltrast 7
Taltrast 1
Rödvingetrast 2
Gransångare 15
Kungsfågel 20
Bofink 3
Grönfink 2
Sävsparv 3
Uppdragsarbete: Nej inte idag..
Övrigt: Ett rejält inflöda av främst rödhake innebar fullt upp med ringmärkning
fram till lunch. Därefter räknade vi flera av öns arter, tex så noterade vi
120 silltrutar. Vi passade på att städa i labbet och byta papper i
boxarna. Det var nog inte gjort på flera veckor.. Vi eldade också allt
skräp som fyllde tunnan till bredden. Vädret var verkligen strålande
och flera timmar tillbringades i horisontalläge. Under kvällen visade de
kentska tärnorna på ett magnifikt skådespel när de tog ”nattkvist” ute
på västudden. Ca 40 ex räknades in. Vi var även själva idag vilket alltid
är lika skönt.
Vid datorn: Henrik Gustafsson

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – Tisdag 7 april 2009
Väder: Sydostliga vindar dominerade dagen, runt 5 m/s. En regnskur kom in
mellan 12 och 13, följt av sol.
Personal: Henrik Gustafsson, Martin Molin och Jon Hessman.
Verksamhet: Dagens nätsiffror följde mönstret 15‐19‐15 fram till lunch och en
kort period på em ytterligare 9 st. 10 burar uppe under fm.
Observationer:
Vitkindad gås en ensam sydoststräckare
Sjöorre 78 ex sträckande S plus vår trogne hane
Skärsnäppa ca 220 ex på sydostudden
Svartkråka en tillsammans med kråkor
Ringmärkning: 52 ex av 8 arter
Gärdsmyg 4
Järnsparv 4
Rödhake 22
Koltrast 2
Gransångare 7
Kungsfågel 7
Bofink 4
Bergfink 2
Uppdragsarbete: Undertecknad skottade sten en timme vid lilla bryggan.
Övrigt: En ganska lugn morgon föranledde att jag tog en extra sovmorgon.
Mikael fick ett anfall av rastlöshet och skurade undervåningen och trappan,
varpå skurvattnet antog en nyans som närmast påminde om en Guinness…
Regnet tvingade in oss under en timme, men dagens i övrigt ganska vackra
väder har lämnat spår på mina solsvedda öron. Dessutom kom Stefan ut idag
med halva Strängnäs kommun i släptåg. Nederbörd utlovas imorgon också!
Vid datorn: Jon Hessman

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – Onsdag 8 april 2009
Väder: Sydostliga vindar dominerade dagen, runt 7 m/s. En regnskur kom in
mellan 8 och 13, följt av mulet väder och tjock dimma.
Personal: Henrik Gustafsson, Martin Molin och Jon Hessman.
Verksamhet: Dagens nätsiffror, 12 st mellan 6.00‐8.00 och 18 st mellan 13:00‐
18.00. 20 burar + fröfällan samma tider som näten.
Observationer:
Sjöorre 82 ex sträckande S
Svärta 1 sträckande S
Tornfalk 1 födosökande
Trana 2 sträckande O
Skärsnäppa ca 40 på klockfotsrevet
Fisktärna 2 rast
Jorduggla 1 rast, jagades iväg av måsar.
Forsärla 1 hona rast
Ringmärkning: 68 ex av 11arter
Ängspiplärka 1
Gärdsmyg 9
Järnsparv 11
Rödhake 10
Koltrast 2
Taltrast 2
Rödvingetrast 1
Kungsfågel 2
Bofink 23
Bergfink 6
Gråsiska 1
Uppdragsarbete: Inget.
Övrigt: Alelion Batteries AB, ett nystartat företag som utvecklar
litiumjonsbatterier, på konferens hos Stefan. Vi tittade på film medans regnet
duggade på fm. Borat, han är inte klok. Pulsen höjdes efter lunch då regnet
avtagit, fåglarna strömmade in på ön.
Vid datorn: Martin Molin

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – Torsdag 9 april 2009
Väder: Sydostliga vindar dominerade förmiddagen och sydvästliga på
eftermiddagen, runt 6 m/s. Tjock dimma vällde in över ön efter 16.00
lättade inte på hela kvällen.
Personal: Henrik Gustafsson, Martin Molin och Jon Hessman.
Verksamhet: Dagens nät‐/bursiffror: 15 st nät mellan 6.00 ‐ 12.00 och 8 st
mellan 15:30‐16.30. 20 burar, 6 ”fröburar” + fröfällan 06:30 – 19:30
Observationer:
Sjöorre 533 ex sträckande S
Svärta 2 sträckande S
Smålom 75 sträckande S
Fiskgjuse 1 sträckande O
Skärsnäppa ca 40 på klockfotsrevet
Forsärla 1 hona rast hela dagen i Kausan
Svartmes 1 märkt
Gråsparv 1 par höll till med pilfinkarna i slånbusken vid hönshuset
Steglits 1 flög över brandskjulet
Ringmärkning: 68 ex av 31arter
Sparvhök 1 ad hane
Ängspiplärka 2
Gärdsmyg 5
Järnsparv 6
Rödhake 25
Koltrast 3
Taltrast 2
Rödvingetrast 2
Gransångare 4
Blåmes 3
SVARTMES 1
Bofink 11
Sävsparv 3
Uppdragsarbete: Inget.
Övrigt: Alla besökare lämnade ön vid lunch och därefter har vi varit ensamma.
Dagen har förflutit i en skön lunk med en liten men konstant strid ström av
fågel i näten. Undertecknad lyckades idag hänga in hela tre nya Nidingearter
(svartmes, gråsparv & steglits)! Kvällen avslutades med glass och jordgubbar!
Vid datorn: Henrik Gustafsson

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – Fredag 10 april 2009
Väder: Vindar från sydsektorn, som mest ca 6 m/s. Strålande sol hela dagen.
Personal: Henrik Gustafsson, Martin Molin och Jon Hessman.
Verksamhet: Nät i varierande antal från 6:00 till 18:00, 25 burar och fröfällan i
Kausan mellan 10:00 och 20:00.
Observationer:
Sjöorre 1581 ex sträckande S (varav 1500 innan 9:00) plus den
rastande hanen
Svärta 4 sträckande S
Smålom 22 sträckande S
Skärsnäppa ca 260 på klockfotsrevet
Forsärla samma hona som tidigare
Svartkråka 1 förbiflygande
Gråsparv en hane (troligen gårdagens) fångades och ringmärktes
Steglits 1 rastande
Ringmärkning: 83 ex av 12 arter
Skärpiplärka 2
Gärdsmyg 11
Järnsparv 7
Rödhake 40
Koltrast 1
Gransångare 11
Lövsångare 1
Kungsfågel 1
Talgoxe 1
GRÅSPARV 1
Bofink 7
Grönfink 1
Uppdragsarbete: 3 timmars stenröjning vid lilla bryggan.
Övrigt: En kajakist rastade på ön under dagen. I övrigt har det mesta förflutit
lugnt… nästan. Henrik sporrade mig att undersöka antalet ägg hos
kanadagässen på västudden, vilket slutade i en uppgörelse mellan mig och
hanen som borde gå till historien som ”det bästa sedan Ingo”! För att fatta mig
kort: veni, vidi, vici; 8 ägg (men det kostade mig ett svullet vänsterknä). Då
morgondagen blir vår sista här tackar vi i stationspersonalen Nidingen för detta
besök och hoppas på ett lika underbart nästa gång… 
Vid datorn: Jon Hessman

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – lördag 11 april 2009
Väder: Soligt, sydliga vindar ca 8 – 10 m/s
Personal: Henrik Gustafsson, Martin Molin och Jon Hessman for hem och
Tommy kom ut med Johan Frölinghaus, Anders Melin, Linda Karlberg, Marianne
Ohlander och Kerstin Hirmas.
Verksamhet: Nätfångst fram till 17.30 samt lite kvällsfångst mellan 20‐21,00
Observationer: Skedand 1 par mot syd. Sjöorre ca 330 st mot syd, Svärta 1
hane mot syd, Smålom ca 30 st mot syd. Skärsnäppor finns kvar ca
200 st. Fisk/silvertärna under eftermiddagen mot söder.
Ringmärkning: 32 individer av 6 arter: Gärdsmyg 2, Järnsparv 2, Rödhake 20,
Gransångare 5, Lövsångare 2, Bofink 1.
Uppdragsarbete: Inget
Övrigt:

Inget att notera, förutom en superb påskmiddag ordnad av
”Tjejligan” och Johan.

Vid datorn: Anders Melin

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – söndag 12 april 2009
Väder: 06,00 ‐ Ost 5 m/s 6,7 grader
10,00 ‐ sydost 4‐6 m/s 6,5 grader. Soligt dis över horisonten
15,00 ‐ Syd 6m/s 9 grader
18,00 ‐ syd 2m/s 10 grader
Personal: Johan Frölinghaus, Anders Melin, Linda Karlberg, Marianne
Ohlander och Kerstin Hirmas. Totalt 14 personer på ön idag.
Verksamhet: Nätfångst hela dagen.
Observationer: Sjöorre 48 mot syd, smålom 5 sydsträckande, Brun kärrhök
hane mot ost, Skärsnäppornas antal ca 200, Småtärna 2 mot norr,
trädpiplärka 1 mot ost, en jorduggla 06,00 samt 2 steglitser passerade.
Två tumlare siktades.
Ringmärkning: 190 individer av 13 arter :
Vattenrall 1,
Skärpiplärka 1,
Gärdsmyg 8,
Järnsparv 10,
Rödhake 113,
Koltrast 1,
Rödvingetrast 1,
Taltrast 3
Gransångare 32,
Lövsångare 8,
kungsfågel 7,
Bofink 3,
bergfink 2,
Uppdragsarbete: Inget
Övrigt:

Stefan o Annika ute med 4 vänner. Stefan målat vidare på dasset och
gula huset vädras och städas för gäster som skall komma på onsdag.
Stefans kompisar var ute och provpaddlade ”gummikajakerna” ut till
revet och kollade sälarna. Per ute och ser över vattenanläggningen.
Två besökare kom på kvällen med en båt och ville komma upp i
fyren… Städat labbet och bytt papper i burarna efter dagens fångst.

Vid datorn: Anders Melin
Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – söndag 12 april 2009
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Daagbok Nidingen
N
ns Fågellstation
n – månd
dag 13 aapril 2009
O 2 m/s,, +6,5° C, kklart väde
er.
Väder:: 07:00: Ost
09:00:
S 1 m/s + 9° C dissigt
15:00: Syd
18:00: Helt
H bleke
e…
Person
nal: Johan Frölingh
haus, Andeers Melin,, Linda Karlberg, Maarianne
Ohland
der och Keerstin Hirm
mas.
N
30.
Verksaamhet: Nätfångst
mellan 055:30 – 19:3
30 mot syd, svärta 2 mot syd, smålom 29 sydsträäck, en
Observvationer: Sjöorre 13
storlom
m mot norrr, skäggdoopping rasstande uta
anför västuudden.
Skärsnääppornas antal
a
ca 200, större
e hackspettt flög runtt gamla fyyren
tog höjd
d och drogg mot ost . Svartmes 2 ringmä
ärkta, stegglits och
stenknääck också. En morkuulla stötte
es på morg
gonen.
2 individ
der av 16 arter :
Ringmärkning: 280
än
ngspiplärkaa 2,
ggärdsmyg 27,
2
järrnsparv 21
1,
rödhake 15
53,
ko
oltrast 1,
taaltrast 3
graansångare
e 40,
lövsångare
e 15,
ku
ungsfågel 7,
7
ssvartmes 2,
2
blååmes 2,
bbofink 3,
beergfink 1,
stteglits 1,
grååsiska 1, CFCAB
C
sttenknäck 1.
Denna månad: 1734
1
fåglar totalt i åår 2371 individer
ndivider.
2008 fåångstsiffror: 2144 i april totaalt 3216 in
e: Inget arrbete utfö rt.
Uppdragsarbete
Övrigt:

Två kaanotister besökte
b
önn samt Pe
er kom ut
igen och
o repare
erade varm
mvattenbe
eredare i
gula huset, full med sandd… Totalt 8 personer
nal. Vi fick
på ön under daggen inkl. vvår person
en litee konstigt tecknad jäärnsparv. Försökte
lägga ut bild på Svalan, m
men det vaar ”Tekniskk
fel”

Vid datorn: And
ders Melin
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D
Dagbok Nidinge
ens Fågeelstation – tisdag 14 appril 200
09
S
1 m/s,
m +7,5° C, månskken.
Väder:: 04:00: Sydost
09:00: soldis
N
4m/s + 9° C ddisigt lite duggregn
d
15:00: Nord
18:00: Nordväst
N
7m/s
nal: Johan Frölingh
haus, Andeers Melin,, Linda Karlberg, Maarianne
Person
Ohland
der och Keerstin Hirm
mas.
N
15.
Verksaamhet: Nätfångst
mellan 055:15 – 18:1
dad gås moot ost. 20 sjöorrar mot
m syd saamt 10 rasstande.
Observvationer: En vitkind
3 smålo
om mot syyd. En tranna mot ostt, ca 200 skärsnäpp
s
por kvar. 20
småspo
ov mot ostt, en jorduuggla rastaande i grin
ndoxeln. RRingmärkt en
större hackspett
h
och en rinngtrast. En
n steglits mot
m ost saamt stenknäcken
kvar sen igår.
4 individ
der av 17 arter :
Ringmärkning: 442
stö
örre hacksspett 1, säädesärla 1,
gärdsmyg 40
0, järnspaarv 23,
4, rödstjäärt 1,
rödhake 274
ngtrast 1, björktrasst 1,
rin
taaltrast 1, svarthätta 1,
graansångare
e 62, lövssångare 18
8,
ku
ungsfågel 7,
7 blåmess 1,
bo
ofink 5, grö
önfink 4, ssävsparv 1,
1
Denna månad: 2176
2
fåglar, totalt i år 2813 in
ndivider
2008 fåångstsiffror: 2463 i april , tottalt 3535 individer.
e: Inget arrbete utfö rt.
Uppdragsarbete
Övrigt:

Inget att
a rapporrtera, full rulle med
ringmärkningen
n… 2 främm
ontroller
mande ko
B
occh en gran
nsångare
en Boffink från Brüssels
från Sttavanger.

ders Melin
Vid datorn: And

Sida 1

Dagbok Nidinge
N
ns Fågeelstation
n – onsd
dag 15 aapril 200
09
O 6 m/s,, +9,5° C, dduggregn.
Väder:: 04:00: Ost
07:00: sydost
s
3 m/s
m +6° C, klart
16:00: Nordost
N
6m/s
6
+12,66° C strålande solsken
Person
nal: Johan Frölingh
haus, Andeers Melin,, Linda Karlberg, Maarianne
Ohland
der och Keerstin Hirm
mas.
N
00.
Verksaamhet: Nätfångst
mellan 055:00 – 18:0
ndade gässs mot ostt, 22 sjöorrar och tree smålom mot
Observvationer: Fem vitkin
syd. Tvåå hornuggglor på ön varav den
n ena ringmärktes. EEn svartm
mes
ringmärktes.
1 individ
der av 14 arter:
Ringmärkning: 170
Ho
ornuggla 1,
1 sädesär la 1,
gärdsmyg 10
0, järnspaarv 10,
8, taltrast 2, svarthäätta 2,
rödhake 118
e 13, lövsåångare 5,
graansångare
ku
ungsfågel 4,
4 svartmees 1,
bo
ofink 1, be
ergfink 1, ggrönsiska 1,
Dennaa månad: 2346
2
fåglaar, totalt i år 2983 in
ndivider
2008 fåångstsiffror: 2508 i april, totaalt 3580 in
ndivider.
e: Johan har röjt litee vid kruth
huset en timma.
Uppdragsarbete
Övrigt:

Stefan
n o Annicaa är ute meed 13 perssoner från
n
staten
nsfastighettsverk som
m skall staanna i
natt. Fick
F en levvergryta m
med makarroner av
damerrna på förrmiddagenn och köttsoppa av
Annicaa på eftermiddagenn. Totalt 20
0
person
ner på ön inatt. Fickk även gub
bbröra
och grrädde, grädden blanndades me
ed en
fruktkompott och avslutaades med en irish
whiskyy.

Vid datorn: And
ders Melin
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Daagbok Nidingen
N
ns Fågelstation
n – torsd
dag 16 aapril 200
09
O 10‐13 m/s, +6,66° C.
Väder:: 03:00: Ost
12:00: ost
o 6 m/s +10,4° C, klart soliggt
17:00: sydost
s
3m
m/s +12,3° C stråland
de solsken
n
18:00: nord
n
4m/ss +9,3°
nal: Johan Frölingh
haus, Andeers Melin,, Linda Karlberg, Maarianne
Person
Ohland
der och Keerstin Hirm
mas.
N
00. Samtliga burar ssattes också ut.
Verksaamhet: Nätfångst
mellan 111:00 – 19:0
m söderr, sex storrlom mot ost.
o
Observvationer: 36 sjöorraar, tre småålommar mot
Svartnääbbad islom 1 ad. Skkäggdopping en mo
ot norr, kuustsnäppa 10 ad
mot norr. Skärsnäppa ca 2200 st. fiskk/silvertärn
na 40 st.
1 individe
er av 6 artter:
Ringmärkning: 11
myg 5, järn
nsparv 1,
Skkärsnäppa 1, gärdsm
rödhake 28,, bofink 1,, grönfink 1.
Denna månad: 2357
2
fåglar, totalt i år 2994 in
ndivider
ndivider.
2008 fåångstsiffror: 2536 i april, totaalt 3608 in
e: inget idag.
Uppdragsarbete
Övrigt:

Sovmo
orgon pga. blåsten. Stefan o Annica
A
forr iland meed sina gässter
från sttatensfasttighetsverrk. Mer maat kom frå
ån Annica,, en stor hink
h
med dillkött.
d
En
ndast perssonalen kvvar. Fixat nya
n hjul tilll kärran, det
d var
punkaa på ett. Fö
örsökte la ga det gam
mla sjömä
ärket, menn stegen var
v ca 3
meterr för kort…
… Tretåiga måsarna samlar bo
omaterial fför fullt.

ders Melin
Vid datorn: And
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D
Dagbok Nidinge
ens Fågeelstation
n – fred
dag 17 a pril 200
09
S
5‐6
6 m/s, +6,,8° C.
Väder:: 04:00: SydOst
10:00: Nord
N
1‐3 m/s
m +7,5° C, klart so
oligt
16:00: Nordväst
N
olsken
8‐10m/s ++9,3° C strålande so
nal: Johan Frölingh
haus, Andeers Melin,, Linda Karlberg, Maarianne
Person
Ohland
der och Keerstin Hirm
mas.
Nätfångst mellan 055:00 – 15:0
00. Samtliga burar SSamtliga burar
b
Verksaamhet: N
ä apterade.
är
mot ost, en
e prutgåss mot syd,, 40 obest. gäss
Observvationer: Vitkindad gås 2 st. m
mot ostt, ett par alfågel
a
moot syd, tre svärtor mot
m syd, 1441 smålom
m mot
syd, 5 sträckande
s
e storlom,, 200 skärssnäppor, två
t gulärloor mot ostt
(första obsen i årr) samt enn rastande sävsparv.
1 individe
er av 7 artter:
Ringmärkning: 19
ngspiplärka 1, skärppiplärka 1,
Än
gärdsmyg 5,, järnsparvv 1,
p
2, bbergfink 1,,
rödhake 5, pilfink
önfink 1, sävsparv
s
11…
grö
Denna månad: 2376
2
fåglar, totalt i år 3013 in
ndivider
ndivider.
2008 fåångstsiffror: 2545 i april, totaalt 3617 in
e: inget.
Uppdragsarbete
Övrigt:

Lite fåågel, kalla vindar gjoorde att fle
era av oss sökte lä ooch solade
e.
Johan gjorde ett tappert försök attt fånga kan
nadagås, m
men det blev
b
mpan.
ingen fångst. Ett par tretååiga måsar verkar sakna trosssen på lam
er kom me
ed kajakerr vid 20‐tid
den på
Två beesökare från nidingeens vänne
kvällen. Skall övvernatta i lägenhete
en. Fredrikk och Freddrik som dom
n
heter var besvikkna över aatt dom inte kom in i fyrarna med sin nyckel…

ders Melin
n
Vid daatorn: And
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D
Dagbok Nidinge
ens Fågeelstation
n – lördag 18 a pril 200
09
n
4‐‐6 m/s, +66,5° C.
Väder:: 05:00: nordost
07:00: Nordost
N
10‐13 m/s +6,5° C, klart
k
soligt
16:00: Nordväst
N
7‐10m/s ++10° C stråålande solsken
nal: Johan Frölingh
haus, Linda Karlbergg, Mariann
ne
Person
Ohland
der och Keerstin Hirm
mas for heem och Mikael Hake
e kom ut m
med Lasse
e
Hellberg och Christoph Scchaufelberrger samt Martin Almqvist. A
Anders Me
elin
n vecka tilll.
kvar en
Nätfångst mellan 055:00 – 16:0
00. Samtliga burar SSamtliga burar
b
Verksaamhet: N
ä apterade.
är
d mot ost, 4+10 sjöo
orre mot ost,
o 5 små lom mot syd,
s
Observvationer: 45 vitkind
200 skäärsnäppa, 5 rastande myrspo
ov och 2 stträckandee mot ost. 2
snösparv mot norr.
5 individe
er av 10 a rter:
Ringmärkning: 54
Skkärsnäppa 5, kärrsnääppa 1,
gärdsmyg 6,, järnsparvv 1,
rödhake 35,, taltrast 11, kungsfågel 1,
g
1,, sävsparvv 2…
beergfink 1, gråsiska
Denna månad: 2430
2
fåglar, totalt i år 3067 in
ndivider
ndivider.
2008 fåångstsiffror: 2551 i april, totaalt 3623 in
e: inget.
Uppdragsarbete
Övrigt:

Besökarna från Nidingenss vänner paddlade
p
hem. Mikaael fixade ett
malt däck på
p lampann för att skkapa ett nyytt bo för ett par måsar.
gamm
Totalt besökare
e på ön inkkl personaal 11st.

ders Melin
n
Vid daatorn: And

Sida 1

Dagbok Nidinge
N
ns Fågeelstation
n – sönd
dag 19 aapril 200
09
s 10‐15 m/s +6,5°° C,
Väder:: 06:00: sso
12:00: syd
s 8‐12m
m/s +7° C sstrålande solsken
s
17:00: syd
s 9‐11m
m/s +7° C sstrålande solsken
s

nal: Mikaael Hake samt Marttin Almqvist åker he
em kl 14000. Lasse He
ellberg
Person
och Ch
hristoph Scchaufelberger och A
Anders Me
elin kvar.
Nätfångst mellan 111:00 – 16:0
00. Samtliga burar SSamtliga burar
b
Verksaamhet: N
ä apterade.
är
c 150 moot syd, Sjöo
orre ca 70
00 mot sydd, alfågel 1 hona
Observvationer: Smålom ca
mot syd
d, Svärta 1 hane moot syd, räkknade under en timm
ma,
1 individe
er av 4 artter:
Ringmärkning: 11
gärdsmyg 4,, rödhake 5, gransångare 1,
1
svarthätta 1.
Denna månad: 2441
2
fåglar, totalt i år 3078 in
ndivider
ndivider.
2008 fåångstsiffror: 2678 i april, totaalt 3750 in
e: inget.
Uppdragsarbete
Övrigt:

Vinden vände in
natt från oost 4m/s kl
k 2400 till sydost 100‐15 mete
er kl
v
5 burar blev helt fylldaa med
0100 varvid
tång. Lasse
L
och Christophh hade job
bb med
att ren
nsa och re
eparera deessa under hela
förmid
ddagen… Martin
M
togg på sig
vadarsstövlarna och gick uut till revet för
att fotta sälar m.m. Lågvattten så bååten
hade fastnat
f
vid
d bryggan när Mikae
el
skulle åka.
e på ön inkkl personaal 5st.
Totalt besökare

ders Melin
n
Vid daatorn: And

Sida 1

Daagbok Nidingen
N
ns Fågellstation
n – månd
dag 20 aapril 2009
v 4‐7 m/s
m +7,8° C,
Väder:: 06:00: väst
12:00: syd
s 2m/s +8°
+ C strå lande solssken
17:00: syd
s 3m/s +7°
+ C strå lande solssken

nal: Lassee Hellbergg och Chrisstoph Schaufelberger och Annders Melin.
Person
Magnu
us Salmi tillkom und
der dagen.. Magnus pappa körde ut honnom.
N
mellan 055:00 – 14:0
00. Samtliga burar äär apterad
de.
Verksaamhet: Nätfångst
c 150 moot syd, Sjöo
orre ca 70
00 mot sydd, alfågel 1 hona
Observvationer: Smålom ca
mot syd
d, Svärta 1 hane moot syd, räkknade under en timm
ma,
2 individe
er av 8 artter:
Ringmärkning: 29
dsmyg 4, rö
ödhake 8,, gransånggare 9,
Skkärsnäppa 2, sädesäärla 2,gärd
ku
ungsfågel 1,
1 pilfink 11, gråsiskaa 2.
Denna månad: 2470
2
fåglar, totalt i år 3107 in
ndivider
ndivider.
2008 fåångstsiffror: 2841 i april, totaalt 3913 in
e: Slånröjn
ning bakom
m Bernts hus av Ma
agnus och Christoph
h.
Uppdragsarbete
Totalt 3 timmarr.
Övrigt:

e och reno
overade doom eftersom
Lasse tog ner svvalholkarnna rensade
spikarrna rostat sönder m.m. Flyttade
holkarrna från laabboden t ill vårt hus. Detta
tog näästan hela dagen fö r honom 6
timmaar. Rejäl re
engöring i köksskåp
pet
under diskbänken. Myckeet avfall hade
hamnaat utanförr hinken ooch skvätt på
dörren
n, väggar och
o golv. A
Anders
Magnu
usson kom
m ut med ttvå kompisar.
Total besökare
b
på ön inkll personal 9st.

ders Melin
n
Vid daatorn: And

Sida 1

D
Dagbok Nidinge
ens Fågeelstation – tisdag 21 appril 200
09
S 10‐11 m/s +6,8°° C,
Väder:: 04:00: SO
08:00: SO
S 12‐14m
m/s +6,3° C grått
17:00: syd
s 5‐6 m//s +9° C sttrålande solsken
s
nal: Lassee Hellbergg Magnus Salmi Chrristoph Sch
haufelbergger och Anders
Person
Melin.
mellan 055:30 – 18:0
N
00. Samt burar
b
i Kauusan
Verksaamhet: Nätfångst
Observvationer: Inga idag
1 individ
der av 14 arter:
Ringmärkning: 152
1 gärdsmyyg 17, järn
nsparv
Skkärsnäppa 2, rödbenna 1, ängspiplärka 1,
7, rödhake 77,
7 stenskkvätta 1, taaltrast 1, svarthätta
s
a 9, gransåångare
4, lövsångaare 9, pilfiink 1, bofink 1,gråsiska 1.
24
Denna månad: 2622
2
fåglar, totalt i år 3259 in
ndivider.
ndivider.
2008 fåångstsiffror: 2841 i april, totaalt 3913 in
e: Slånröjn
ning bakom
m Bernts hus av Ma
agnus och Christoph
h.
Uppdragsarbete
Totalt 1 timmarr.
Övrigt:

f mer tyn
ngd och koomma längre ut i
Ballasttat båtvaggn för att dden skall få
vattneet. Sjörädd
dningen koom med en
e man frå
ån SMHI soom servad
de
vädersstation. Det var 4 peersoner i båten.
Dom stannade
s
ett
e par tim
mmar och tog
över sofforna... Totalt anntal besökkare
onal 8st.
på ön inkl perso

ders Melin
n
Vid daatorn: And

Sida 1

Dagbok Nidinge
N
ns Fågeelstation
n – onsd
dag 22 aapril 200
09
S 10‐11 m/s +7,5°° C,
Väder:: 04:00: SO
08:00: SO
S 6‐8m/ss +6,1° C ggrått
10:00: O 4‐6m/s +6,8° C
N 4‐6m/s +9,6° C ssol
13:00: NV
17:00: NV
N 9‐11 m/s
m +9,4° C strålande solsken
nal: Lassee Hellbergg Magnus Salmi Chrristoph Sch
haufelbergger och Anders
Person
Melin.
mellan 055:30 – 16:0
N
00. Samt burar
b
i Kauusan
Verksaamhet: Nätfångst
75 mot sööder, storlo
om 7
Observvationer: Sjöorre 17
och smålom 3 mo
ot syd.
örsta ärtsåångare fasstnade i nääten
Årets fö
2 individ
der av 16 arter:
Ringmärkning: 218
ngspiplärka 1, gärdssmyg 10,
Än
järrnsparv 3, rödhake 97, rödstjärt 1,
steenskvätta 1, koltrasst 1, björkttrast
1, taltrast 6,, ärtsångaare 1,
8 gransån gare 43,
svarthätta 8,
4 bergfinnk 1, grön
nfink
lövvsångare 42,
1, sävsparv1
1.
Denna månad: 2840
2
fåglar, totalt i år 3477
ind
divider.
2008 fåångstsiffror: 3121 i april, totaalt 4193 in
ndivider.
e: Slånröjn
ning bakom
m Bernts hus av Ma
agnus. Tottalt 1 timm
mar.
Uppdragsarbete
Övrigt:

Tvättaat mattor i duschhu set och gjort ren på
å golvet… Rengjort filter
f
i
köksflääkten, dett hängde ffettdroppar under som
s
höll ppå att återrgå till
stekpaannan. Totalt antal besökare på ön inkl personall 4st.

ders Melin
n
Vid daatorn: And

Sida 1

Daagbok Nidingen
N
ns Fågelstation
n – torsd
dag 23 aapril 200
09
N 4‐5 m//s +6,5° C
C,
Väder:: 04:00: NO
10:00: O 2‐3m/s +9,2° C
S 4‐5m/ss +10,6° C sol
14:00: SV
17:00: SV
S 3‐6 m/s +10,4° C strålande
e solsken
nal: Lassee Hellbergg Magnus Salmi Chrristoph Sch
haufelbergger och Anders
Person
Melin.
mellan 055:00 – 11:0
N
00. Samt burar
b
i Kauusan
Verksaamhet: Nätfångst
0 mot södder, 150 skkärsnäppo
or.
Observvationer: Sjöorre 20
1 individe
er av 8 artter:
Ringmärkning: 19
ngspiplärka 1, skärppiplärka 1,
Skkärsnäppa 2, drillsnääppa 1, än
gärdsmyg 6,, rödhake 5, lövsånggare 1, grå
åsiska 2.
Denna månad: 2859
2
fåglar, totalt i år 3496 in
ndivider.
ndivider.
2008 fåångstsiffror: 3186 i april, totaalt 4258 in
e: Nordligaa vindar innga fåglar.
Uppdragsarbete
Klippn
ning av sam
mtliga grä smattor.
Fortsaatt slånröjning bakoom Bernts hus
samt hopsamlin
h
ng av risett och kört till
brännplats. Äve
en kört ris från kruth
huset
mar.
till braasan. Totalt 12 timm
Övrigt:

Gunnaar kom ut och satte potatis i landet.
l
Sjöräd
ddningen var
v nästann här, vänd
de ca
10 meeter från bryggan...
b
Kvällen
avslutades ute på
p revet, een helt stilla kväll
nkt vatten och nyfikkna
med spegelblan
s
minsst 100 kentska tärno
or på
sälar samt
västud
dden. Totaalt antal bbesökare på
p ön inkl personal 55st.

ders Melin
n
Vid daatorn: And

Sida 1

D
Dagbok Nidinge
ens Fågeelstation
n – fred
dag 24 a pril 200
09
S 4 m/s +8,5° C,
Väder:: 04:00: SO
10:00: OSO 3m//s +10,2° C
14:00: S 2m/s +11,6° C sol
17:00: S 3 m/s +1
12,4° C strrålande so
olsken
nal: Lassee Hellbergg, Anders M
Melin, och
h Christop
ph Schaufeelberger,
Person
Magnu
us Salmi fo
or hem me
ed snickarrn.
N
mellan 055:00 – 13:0
00. Samt burar
b
i Kauusan
Verksaamhet: Nätfångst
0 mot södder, 8 storrlom och 5 smålom mot syd150
Observvationer: Sjöorre 80
skärsnääppor.
2 individe
er av 7 artter:
Ringmärkning: 29
g 3, rödhaake 10,
Träädpiplärkaa 1, ängsppiplärka 2, gärdsmyg
graansångare
e 5, lövsånngare 7, bofink 1.
Denna månad: 2888
2
fåglar, totalt i år 3525 in
ndivider.
ndivider.
2008 fåångstsiffror: 3357 i april, totaalt 4429 in
e: Sydostliga vindar inga fåglaar. Klippning av grässmattan vid
v
Uppdragsarbete
hönsh
huset 4 tim
mmar. Röjtt ut förråd
dsbod och flyttat vååra prylar till
t
brandskjulet 4 timmar.
t
Elldat upp ris och material frånn snickarnaas
örrådet 2 timmar. Totalt
T
10 timmar.
t
röjning i stora fö
Övrigt:

Anderrs Röös kom ut medd Vivianne och
snickaarna. Fortssatt utrivnning av sto
ora
boden
n. Den skall rensas fförutom
ringmärkarlabbet. Vi fick rensa ut vårt
v
materrial och flyytta det til l brandskjjulet.
Kvällen avslutad
des med sstrandstäd
dning.
All meetall och annat som inte kan
brännas kan lägggas i storaa boden så
länge, så tas dett iland meed returfraakten
mer ut. Tottalt antal
då virkket komm
besökare på ön inkl persoonal 9st.

ders Melin
n
Vid daatorn: And
Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – lördag 25 april 2009
Väder: 06:00: O 3 m/s +8,5° C,
10:00: SO 6m/s +11,4° C sol
13:00: S 7m/s +12,6° C sol
16:00: S 5 m/s +13,1° C sol
18:00: S 9 m/s +12,8° C sol
Personal: Lasse Hellberg, Anders Melin, och Christoph Schaufelberger for
hem. Ut kom Johan Frölinghaus, Stig Fredriksson, Peter Keil, Tomas Hedberg
och Jahn Ekman.
Verksamhet: Nätfångst mellan 04:45 – 17:00. Samt burar i Kausan 19:00 –
22:00.
Observationer: sjöorre 105 ex mot söder, smålom 2 ex mot söder, små/storlom
1 ex mot söder, skärsnäppa 150 ex rastande, årets första hussvala sågs
inspektera de konstgjorda bona vid 19‐tiden.

Ringmärkning: 129 individer av 13 arter:
vattenrall 1, ängspiplärka 2, gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 33,
rödstjärt 1, koltrast 1, taltrast 1, svarthätta 1, gransångare 31,
lövsångare 50, gråsiska 1, sävsparv 2.
Denna månad: 3017 fåglar, totalt i år 3654 individer.
2008 fångstsiffror: 3475 i april t.o.m. 25/4, totalt 4547 individer.
Uppdragsarbete:
Övrigt:

Skönt att vara ute på ön igen tyckte samtliga nyanlända, strålande
solsken och värme! Johan tog en tupplur på gräsmattan men vaknade
av att det blev kyligt, det hade då blåst upp från 4 m/s till 10 m/s på
en timma. Till middagen blev det färska räkor och ett gott rosévin.
Den första hussvalan för året sågs inspektera boholkarna vid 19‐
tiden! Den var ringmärkt. Totalt antal besökare på ön inkl personal 9
st.

Vid datorn: Johan Frölinghaus

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – söndag 26 april 2009
Väder: 06:00: SO 8m/s +10,9° C Klart. Vattenstånd: ‐10 cm.
10:00: SO 8m/s +10,8° C Halvklart. Vattenstånd: ‐8cm.
14:00: SO 6m/s +10,8° C Duggregn. Vattenstånd: ‐23 cm.
18:00: O 1m/s +11,7 ° C Halvklart. Vattenstånd: ‐26 cm.
21:00: NO 2m/s +13,3° C Halvklart. Vattenstånd: ‐18 cm.
Personal: Johan Frölinghaus, Stig Fredriksson, Peter Keil, Tomas Hedberg och
Jahn Ekman.
Verksamhet: Nätfångst mellan 04:45 – 13:45. Samt burar i Kausan 04:45 –
22:45.
Observationer: alfågel 1 hanne mot söder, sjöorre 1130 ex mot söder, svärta
87 ex mot söder, smålom 250 ex mot söder, storlom 1 ex mot
söder, fiskgjuse 1 ex mot no, skärsnäppa 150 ex rastande,
småspov 1 ex mot norr, dvärgmås 9 ex mot söder,
fisk/silvertärna 50 ex mot söder, steglits 1 ex mot öster,
tumlare 1 ex väster om ön under kvällen då det var vindstilla.
Ringmärkning: 9 individer av 5 arter:
skärsnäppa 1, ängspiplärka 1, rödhake 1, gransångare 2,
lövsångare 4.
Denna månad: 3026 fåglar, totalt i år 3663 individer.
2008 fångstsiffror: 3952 i april t.o.m. 25/4, totalt 5024 individer.
Uppdragsarbete:
Övrigt:

Morgonen var blåsig vilket speglade av sig i näten, knappt en enda
nyanländ tätting på ön, fram på fm sågs någon småflock med
ängspiplärka sträcka österut och några ladusvalor. Annars var det en
hel del havsfågel i den friska so‐vinden. Stefan och Annika från
gottskärs konferens kom ut vid 13‐tiden, förbereder inför en
konferens mellan måndag och tisdag. Årets första roskarl för ön
hittades av Jahn i kausan under morgonen! Även 1+8 adulta
dvärgmåsar påväg söderut värmde. Besökare inkl. personal 8 st.

Vid datorn: Johan Frölinghaus
Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – måndag 27 april 2009
Väder: 06:00: O 4m/s +10,8° C Halvklart. Vattenstånd: ‐15 cm.
10:00: SO 7m/s +11,9° C Molnigt. Vattenstånd: ‐2cm.
14:00: S 9m/s +13,7° C Klart. Vattenstånd: ‐
18:00: S 8m/s +12,6 ° C Halvklart. Vattenstånd: ‐7 cm.
21:00: S 8m/s +11,7° C Regnskurar, åska. Vattenstånd: +3 cm.
Personal: Johan Frölinghaus, Stig Fredriksson, Peter Keil, Tomas Hedberg och
Jahn Ekman.
Verksamhet: Nätfångst mellan 04:30 – 11:30. Samt burar i Kausan och Playan
04:30 – 21:30.
Observationer: sjöorre 190 ex mot söder, smålom 67 ex mot söder och en stor
flock på minst 250 skärsnäppor.
Ringmärkning: 70 individer av 9 arter:
sparvhök 1, sädesärla 1, gärdsmyg 4, rödhake 6, rödstjärt 1,
stenskvätta 1, gransångare 8, lövsångare 47, bergfink 1.
Denna månad: 3096 fåglar, totalt i år 3733 individer.
2008 fångstsiffror: 4087 ex i april, totalt 5158 individer.
Uppdragsarbete: Slån/buskröjning 3 timmar, strand/skräpstädning 2 timmar.
Övrigt: Stefan och Annika kom ut med en grupp som stannar tills imorgon.
Polisen var på tidiga kvällen på besök då dom hade fått in en anmälan
om en mina på ön, det visade sig vara en boj. Men vi guidade dom
och berättade om ön och de fick även komma upp i västra gamla
fyren vilket dom tyckte var väldigt trevligt. Efter middagen vid 19‐
tiden satte vi upp några få nät då vi hade sett en sparvhök på ön, då
var det lite mulet, efter några minuter börja det blixtra och ösa ner
regn så vädret kan verkligen skifta snabbt! Sparvhöken fick vi i nätet
till slut. Totalt antal besökare inkl. personal på ön idag: 17 stycken.
Vid datorn: Johan Frölinghaus

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdag 28 april 2009
Väder: 06:00: 0m/s +9,4° C Halvklart. Vattenstånd: ‐10cm.
10:00: NO 1m/s +10,7° C Klart. Vattenstånd: ‐3cm.
14:00: N 7m/s +11,4° C Mulet. Vattenstånd: ‐16cm.
18:00: N 7m/s +12,2° C Halvklart. Vattenstånd: ‐21cm.
21:00: NO 5m/s +13,5° C Halvklart. Vattenstånd: ‐14cm.
Personal: Johan Frölinghaus, Tomas Hellberg, Jahn Ekman, Peter Keil och Stig
Fredriksson.
Verksamhet: Nätfångst mellan 04:45 – 11:45. Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: Bergand 3 hannar mot söder, alfågel 3 ex rastade utanför
sjömärket + 1 par mot söder, sjöorre 2270 ex mot söder + 1500
rastande uppdelat på tre flockar väster om ön, svärta 20 ex mot söder
+ 25 rastande, smålom 264 ex mot söder + 1 flock på 4 ex rastande,
vitnäbbad islom 1 ad i sommardräkt passerade fint väster om ön på
300 meters avstånd 11:13‐11:14, havssula 20 ex mot söder + 4
födosökande sydväst om ön under kvällen, skärsnäppa 150 ex
stationära, myrspov 1 ad i sommardräkt rastande på östra delen av
playan, småspov 3 ex kom sträckande från norr och landade i östra
delen av playan, småtärna 1 ex sågs flyga ut mot klockfotsrevet under
kvällen, steglits 1 ex sträckte österut under morgonen, tumlare 7 ex
sågs väst, nordväst och norr om ön.
Ringmärkning: 31 individer av 8 arter:
Trädpiplärka 1, ängspiplärka 1, gärdsmyg 4, rödhake 6, rödstjärt
1, taltrast 1, lövsångare 15, sävsparv 2.
Denna månad: 3127 fåglar, totalt i år 3764 individer.
2008 fångstsiffror: 4125 ex i april, totalt 5197 individer.
Uppdragsarbete:
Övrigt: Idag har det varit lugnt på ön, vilket gjorde att vi kunde bevaka
havsfågelsträcket hela morgonen och förmiddagen. Det resulterade i
en hög summa sulor och kanon obsar på en vitnäbbad islom i
sommardräkt mot söder 300 meter väst om ön kl. 11:13‐11:14!

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdag 28 april 2009
gästerna åkte hem vid 15‐tiden. Peter har putsat alla fönster. 6 JAS
plan sågs dra söderut rakt över ön på em. Totalt antal besökare inkl.
personal: 15 stycken.
Vid datorn: Johan Frölinghaus

Sida 2

Dagbok Nidingens Fågelstation – onsdag 29 april 2009
Väder: 06:00: O 5m/s +11,2° C Halvklart. Vattenstånd: ‐20cm.
10:00: O 6m/s +13,4° C Mulet. Vattenstånd: ‐6cm.
14:00: S 5m/s +15,0° C Soligt. Vattenstånd: ‐11cm.
18:00: O 3m/s +15,5° C Soligt. Vattenstånd: ‐18cm.
21:00: NO 2m/s +13,1° C Klart. Vattenstånd: ‐16cm.
Personal: Johan Frölinghaus, Tomas Hellberg, Jahn Ekman, Peter Keil och Stig
Fredriksson.
Verksamhet: Nätfångst mellan 04:45 – 13:45. Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: sjöorre 25 ex mot söder, smålom 6 ex mot söder, skärsnäppa
100 ex på ön idag, myrspov 2 ex mot öster, småspov 1 ex mot öster,
småtärna 1 ex rastande, ringtrast 1 hanne ringmärktes och sågs vid
strandoxeln på kvällen, svartkråka 1 ex rastade ute på klockfotsrevet
tillsammans med 3 gråkråkor under morgon/förmiddag.
Ringmärkning: 31 individer av 8 arter:
större strandpipare 1, sädesärla 1, rödhake 2, rödstjärt 1, RINGTRAST 1,
gransångare 3, lövsångare 21, sävsparv 1.
Denna månad: 3158 fåglar, totalt i år 3795 individer.
2008 fångstsiffror: 4153 ex i april, totalt 5225ex.
Uppdragsarbete: Slånröjning 3 timmar.
Övrigt: Ett lågsniffande grått herkulesplan sågs passera precis utanför ön på
västsidan på 100 meters höjd! Flygplanen fortsätter att terrorisera
ön..vi har idag haft en städ dag och städat inne i ringmärkarlabbet
och i huset. Gräset växer så det knakar men vi sparade det till
morgondagen och tog siesta! Vi hittade ett fotogömsle strax no om
västudden under ejderinventeringen, såg ut som de gömslen som
stog i båtafjorden 2008 under häckstudierna här. Hur det har hamnat
här är en annan femma. Vi hittade 12ejderbon under inventeringen
och 3 kanadagåsbon med ägg + 1 par som inte lagt ägg än. Totalt
antal besökare inkl. personal 6 stycken då en person kom ut med båt
under kvällen.

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – onsdag 29 april 2009
Vid datorn: Johan Frölinghaus

Sida 2

Dagbok Nidingens Fågelstation – torsdag 30 april 2009
Väder: 06:00: Inga uppgifter.
10:00: O 5m/s +15,1° C Soligt. Vattenstånd: ‐16cm.
14:00: NV 4m/s +15,3° C Soligt. Vattenstånd: ‐13cm.
18:00: NV 4m/s +16,3° C Soligt. Vattenstånd: ‐23cm.
21:00: O 5m/s +16,7° C Klart. Vattenstånd: ‐24cm.
Personal: Johan Frölinghaus, Tomas Hellberg, Jahn Ekman, Peter Keil och Stig
Fredriksson.
Verksamhet: Nätfångst mellan 04:30 – 16:00. Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: sjöorre 80 ex mot söder, svärta 2 ex mot söder, smålom 140 ex
mot söder, storlom 1 ex mot söder, obestämd islom 1 ex mot söder
med en smålom kl 07:20 (Peter Keil, Stig Fredriksson), havssula 1 ex
mot söder, skärsnäppa 150 rastande, småspov 1 ex rastande på
västudden på kvällen, småtärna 1 par, steglits 1 ex ringmärktes på
morgonen.
Ringmärkning: 46 individer av 15 arter:
Skärpiplärka 1, gulärla 1, sädesärla 2, gärdsmyg 4, rödhake 1, rödstjärt 2,
stenskvätta 1, taltrast 2, ärtsångare 3, svarthätta 1, gransångare 2, lövsångare
22, bergfink 1, steglits 1, sävsparv 2.
Denna månad: 3204 fåglar, totalt i år 3841 individer.
2008 fångstsiffror: 4181 ex i april, totalt 5253 ex.
Uppdragsarbete: Grästrimmning 30 min, gräsklippning 2 timmar.
Övrigt: Idag har två Herkulesplan setts flyga norrut över klockfotsrevet, 100 +
60 meters höjd. En obestämd islom sågs sträcka söderut tillsammans
med en smålom vid 07:40 (Peter Keil och Stig Fredriksson såg den
endast). Vi har idag klippt gräs och trimmat gräset i nätgatorna.
Solbrända har vi nog alla blivit idag! Kanonväder och högtryck men
det innebär ju tyvärr lite småfågel. Två personer gick i land på
lillelandsrevet på kvällen. Totalt antal personer inkl. personal på ön
idag: 5 stycken.
Vid datorn: Johan Frölinghaus
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Dagbok Nidingens Fågelstation – fredag 1 maj 2009
Väder: 06:00: O 6 m/s +8,6° C Soligt. Vattenstånd ‐33cm.
10:00: Inga uppgifter.
14:00: V 5m/s +13,9° C Soligt. Vattenstånd: ‐16cm.
18:00: NV 4m/s +13,4° C Soligt. Vattenstånd: ‐28cm.
21:00: N 2m/s +11,9° C Klart. Vattenstånd: ‐33cm.
Personal: Johan Frölinghaus, Tomas Hedberg, Jahn Ekman, Peter Keil och Stig
Fredriksson.
Verksamhet: Nätfångst mellan 04:15 – 16:15. Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: vitkindad gås en flock på ca 110 ex hittades långt ut i nordväst.
Sträckte österut för att sen ändra riktning och sträcka söderut, prutgås
1 ex mot sydväst 16:55, sjöorre 19 ex mot söder, svärta 9 ex mot
söder, smålom 90 ex mot söder, storlom 2 ex sträckande, små/storlom
58 ex mot söder, obestämd islom 1 ex mot söder 600 m väster om ön
på 60 m höjd, soldaller gjorde den svår att bestämma men det rörde
sig troligast om en vitnäbbad islom, havssula 42 ex mot söder, mindre
strandpipare 1 ex hittades av Johan under ejderinventering på
västudden på kvällen, skärsnäppa 150 ex rastande, småspov 1 ex mot
öster, obestämd spov 12 ex mot öster norr om ön, fisk/silvertärna 47
ex sträckande, småtärna 1 par, knubbsäl 67 ex.
Ringmärkning: 21 individer av 3 arter:
Rödhake 2, björktrast 1, lövsångare 18.
Denna månad: 21 fåglar, totalt i år 3862 individer.
2008 fångstsiffror: 174 ex i april, totalt 5427 ex.
Uppdragsarbete: Gräsklippning 6 timmar.
Övrigt: Har idag vart rätt kyligt i vinden så alla gick i vinterkläder jämfört med
bar överkropp igår! Vi slutförde gräsklippningen och städningen så nu
är vi redo att lämna över ansvaret till gänget som kommer ut
imorgon. Rekord lågt vattenstånd idag! Tveksamt om man hade
kunnat lägga till med båten vid bryggan när det var som lägst!
Vid datorn: Johan Frölinghaus
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Dagbok Nidingens Fågelstation – lördag 2 maj 2009
Nidingens Fågelstation lördag 2 maj 2009
Väder: 06:00: S 6 m/s, +11,0 °C, klart.
10:00: S 6 m/s, +11,8 °C, klart.
14:00: SSO 5 m/s, +12,2 °C, klart.
18:00: SSO 5 m/s, +12,7 °C, klart.
21:00: S 4 m/s, +11,9 °C, klart.
Personal: Johan Frölinghaus, Tomas Hedberg, Jahn Ekman, Peter Keil och Stig
Fredriksson.
Avbytta av: Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson, Per Åkeflo,
Bengt Karlsson.
Verksamhet: Nätfångst 05.00 – 19.45. Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: Småtärna 2 rastande, sjöorre 90 ex sträckande mot söder,
svärta 18 ex sträckande mot söder, smålom 405 ex sträckande mot
söder, brun kärrhök 2k , skärsnäppa 200 ex rastande, småspov 3 ex
rastande, roskarl 3 ex rastande
Ringmärkning: 15 individer av 5 arter:
Gransångare 2, rödhake 1, lövsångare 10, rörsångare 1, sävsparv 1.
Denna månad: 36 fåglar, totalt i år 3877 individer.
2008 fångstsiffror: 174 ex i maj, totalt 5427 ex.
Uppdragsarbete: Guidning av turister, felsökning av brandlarm, 1 timme.
Övrigt: Besökare inkl. personal: 30 personer
Vid datorn: Bengt Karlsson
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Dagbok Nidingens Fågelstation – söndag 3 maj 2009
Nidingens Fågelstation söndag 3 maj 2009
Väder: 06:00: VNV 8 m/s, +9,9 °C, regn
10:00: V 6 m/s, +10,2 °C, mulet
14:00: VSV 5 m/s, +11,0 °C, klart
18:00: SSV 3 m/s, +9,6 °C, klart
21:00: SSO 5 m/s, +9,2 °C, klart
Personal: Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson, Per Åkeflo, Bengt
Karlsson.
Verksamhet: Nätfångst 04.15 ‐20.00 . Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: Småtärna 2 rastande, sjöorre 654 ex sträckande S, sjöorre 11
ex sträckande N , smålom 10 ex sträckande S, stenfalk 1 ex sträckande
O , skärsnäppa 200 ex rastande, roskarl 3 ex rastande, ob. gås 100 ex
sträckande S, havssula 5 ex sträckande S, havssula 3 ex. stationära,
steglits 1 ex, kentsk tärna häckning 7 bon med totalt 11 ägg
Ringmärkning: 19 individer av 5 arter:
Gransångare 2, rödhake 2, lövsångare 13, ängspiplärka 1, gråsiska 1
Denna månad: 55 fåglar, totalt i år 3896 individer.
2008 fångstsiffror: 677 ex i maj, totalt 5427 ex.
Uppdragsarbete: Informerat om ringmärkning, reparation av turistoalett 4
timmar.
Övrigt:
Vid datorn: Bengt Karlsson
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Dagbok Nidingens Fågelstation – måndag 4 maj 2009
Nidingens Fågelstation måndag 4 maj 2009
Väder: 06:00: V 10 m/s, +9,2 °C, regn
10:00: V 7 m/s, +9,6 °C, mulet
14:00: V 10 m/s, +11,4 °C, klart
18:00: V 12 m/s, +10,9 °C, klart
21:00: VSV 12 m/s, +10,8 °C, klart
Personal: Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson, Per Åkeflo, Bengt
Karlsson.
Verksamhet: Nätfångst 04.30 ‐06.00, 12.00‐17.00 . Samt burar i Kausan och
Playan.
Observationer: Småtärna 2 rastande, svärta 2 ex sträckande N , smålom 3 ex
sträckande S , ob. små‐/storlom 1 ex sträckande S, skärsnäppa 200 ex
rastande, roskarl 3 ex rastande, havssula 1 ex sträckande S, havssula
2 ex. stationära, toppskarv 3 ex rastande
Ringmärkning: 5 individer av 3 arter:
Rödhake 1, lövsångare 3, skärsnäppa 1
Denna månad: 60 fåglar, totalt i år 3901 individer.
2008 fångstsiffror: 780 ex i maj, totalt 5427 ex.
Uppdragsarbete:
Övrigt:
Vid datorn: Bengt Karlsson
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Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdag 5 maj 2009
Nidingens Fågelstation tisdag 5 maj 2009
Väder: 06:00: V 17 m/s, +9,1 °C, regn
10:00: VSV 16 m/s, +10,1 °C, duggregn
14:00: V 14 m/s, +11,4 °C, klart
18:00: V 17 m/s, +11,2 °C, klart
21:00: V 16 m/s, +10,5 °C, mulet
Personal: Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson.
Per Åkeflo lämnade 11:00 med egen båt i kulingen.
Verksamhet: Nätfångst 10.00 ‐20.00 . Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: Småtärna 2 rastande, skärsnäppa 200 ex rastande, roskarl 4 ex
rastande, havssula 18 ex sträckande S, toppskarv 3 ex rastande,
stormfågel 1 ex sträckande S
Ringmärkning: 76 individer av 4 arter:
Lövsångare 71, skärsnäppa 1, gransångare 2, svartvit flugsnappare 2
Denna månad: 136 fåglar, totalt i år 3977 individer.
2008 fångstsiffror: 849 ex i maj, totalt 5427 ex.
Uppdragsarbete:
Övrigt: Tog upp båten på slipen pga stormvarning.
Vid datorn: Bengt Karlsson
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Dagbok Nidingens Fågelstation – onsdag 6 maj 2009
Nidingens Fågelstation onsdag 6 maj 2009
Väder: 06:00 SSO 3 m/s, +8,1°C, regn
10:00: N 9 m/s, +7,3 °C, duggregn
14:00: NV 13 m/s, +9,6 °C, halvklart
18:00: VNV 12 m/s, +10,8 °C, halvklart
21:00: V 13 m/s, +13,0 °C, halvklart
Personal: Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson.
Verksamhet: Nätfångst 05:00‐05:45, 07:00‐08:00, 10:00‐17:30 . Samt burar i
Kausan och Playan.
Observationer: Småtärna 2 rastande, skärsnäppa 200 ex rastande, roskarl 2 ex
rastande, toppskarv 2 ex rastande, småspov 1 rastande
Ringmärkning: 55 individer av 15 arter:
Lövsångare 29, grönsångare 3, gärdsmyg 1, s/v flugsnappare 1, ärtsångare 3,
ängspiplärka 2, nordlig gulärla 1, rödstjärt 2, härmsångare 1, svarthätta 6,
trädpiplärka 1, törnsångare 1, trastsångare 1, taltrast 1, skärsnäppa 2
Denna månad: 191 fåglar, totalt i år 4032 individer.
2008 fångstsiffror: 1022 ex i maj, totalt 5427 ex.
Uppdragsarbete:
Övrigt:
Vid datorn: Bengt Karlsson
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Dagbok Nidingens Fågelstation – torsdag 7 maj 2009
Nidingens Fågelstation torsdag 7 maj 2009
Väder: 06:00 SSV 9 m/s, +8,3°C
10:00: SSV 11 m/s, +10,6 °C
14:00: SV 13 m/s, +11,4 °C
18:00: VNV 8 m/s, +11,3 °C
21:00: V 7 m/s, +10,2 °C
Personal: Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson.
Verksamhet: Nätfångst 05:00‐07:00, 09:00‐19:30 . Samt burar i Kausan och
Playan.
Observationer: Småtärna 2 rastande, skärsnäppa 200 ex rastande, roskarl 6 ex
rastande, toppskarv 2 ex rastande, turkduva 1 rastande, havssula 4
födosökande.
Ringmärkning: 60 individer av 8 arter:
Lövsångare 45, gärdsmyg 2, s/v flugsnappare 2, rödstjärt 3, svarthätta 5,
rödhake 1, buskskvätta 1, sävsparv 1
Denna månad: 251 fåglar, totalt i år 4092 individer.
2008 fångstsiffror: 1149 ex i maj, totalt 5427 ex.
Uppdragsarbete:
Övrigt:
Vid datorn: Bengt Karlsson
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Dagbok Nidingens Fågelstation – fredag 8 maj 2009
Nidingens Fågelstation fredag 8 maj 2009
Väder: 06:00 SSO 8 m/s, +9,8°C
10:00: SO 12 m/s, +10,8 °C
14:00: SSO 8 m/s, +10,7 °C
18:00: S 10 m/s, +11,3 °C
21:00: SV 5 m/s, +10,9 °C
Personal: Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson.
Verksamhet: Nätfångst 04:30‐07:30, 10:00‐10:30, 15:00‐19:00 . Samt burar i
Kausan och Playan.
Observationer: Skärsnäppa 200 ex rastande, roskarl 5 ex rastande, toppskarv
1 ex rastande, havssula 1 ex födosökande, smålom 9 ex sträckande S,
sjöorre 22 ex sträckande S, svärta 3 ex sträckande N, trastsångare 1 ex
rastande (samma som ringmärktes i onsdags).
Ringmärkning: 62 individer av 12 arter:
Lövsångare 40, gärdsmyg 1, rödstjärt 1, svarthätta 2, rödhake 1, ärtsångare 3,
rörsångare 3, ängspiplärka 3, gransångare 4, gulärla 2, törnsångare 1, sädesärla
1
Denna månad: 313 fåglar, totalt i år 4154 individer.
2008 fångstsiffror: 1220 ex i maj, totalt 5427 ex.
Uppdragsarbete:
Övrigt:
Vid datorn: Bengt Karlsson
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Dagbok Nidingens Fågelstation – lördag 9 maj 2009
Nidingens Fågelstation lördag 9 maj 2009
Väder: Inga uppgifter.
Personal: Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson, Bengt Karlsson
byttes av utav Mikael Hake och Johan Frölinghaus som stannar på ön i en
vecka.
Verksamhet: Nätfångst 04:30‐17:00. Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: Årets första ejderungar sågs på playan (2 ex), smålom 4 ex mot
söder, havssula 3 ex mot söder, vattenrallungar hördes i slånbuskagen,
skärsnäppa ca 200 ex rastande, småtärna 1 ex födosökte i kausan.
Ringmärkning: 64 individer av 11 arter:
ängspiplärka 1, gulärla 5, rödhake 1, rödstjärt 8, taltrast 1,
ärtsångare 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, gransångare 3,
lövsångare 40, svartvit flugsnappare 1.
Denna månad: 377 fåglar, totalt i år 4218 individer.
2008 fångstsiffror: 1195 ex i maj, totalt 6448 ex.
Uppdragsarbete:
Övrigt: Vi kom ut! 2 ex blev sjösjuka på vägen, jag var en av de två. Sjösjuk för
första gången i mitt liv! Som tur var så skippade jag frukosten så det
var bara lite kväljningar sen så var det över efter några minuter. Men
det var absolut ingen skön känsla, har funderat hur det är och nu vet
jag.. En grupp på 6 personer hängde med ut som är med i Stig
Fredrikssons ringmärkarcirkel så dom var med när vi ringmärkte och
vi guidade dom runt på ön, hoppas någon blev sugen att komma ut
någon mer gång och hjälpa till som ringmärkarassistant. Stefan kom
på eftermiddagen ut med en grupp som ska sova över tills imorgon.
Skönt att vara ute på Nidingen igen tycker både jag och Mikael. Ikväll
står grillat på menyn! Vi är hoppfulla inför morgondagen. Besökare
inkl personal 20 stycken.
Vid datorn: Johan Frölinghaus
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Dagbok Nidingens Fågelstation – söndag 10 maj 2009
Nidingens Fågelstation söndag 10 maj 2009
Väder: 03:00 SV 7 m/s +10,5°C
06:00 SSV 7 m/s, +10,7°C
09:00: VSV 9 m/s, +10,2 °C
12:00: VSV 6 m/s, +11,2 °C
15:00: V 5 m/s, +11,8 °C
18:00: V 8 m/s, +11,7 °C

Personal: Mikael Hake och Johan Frölinghaus.
Verksamhet: Nätfångst 04:15‐12:30. Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: sjöorre 190 ex mot söder, svärta 9 ex mot söder och 5 ex mot
norr, smålom 56 ex mot söder, små/storlom 2 sträckande, Ob. islom 1
mot nv + 1 mot söder, stormfågel 3 ex mot söder, havssula 75 ex mot
söder, sandlöpare 3 rastande, småspov 1 rastande, fisk/silvertärna 16
ex mot söder, småtärna 1 ex mot norr + 1 par stationära, trastsångare
1 ex kvar sen den 7/5, obestämd fladdermus 1 ex sågs av Mikael under
morgonen.
Ringmärkning: 27 ex av 9 arter.
skärsnäppa 1, skärpiplärka 1, gulärla 2, buskskvätta 1, stenskvätta
1, ärtsångare 2, törnsångare 1, gransångare 3, lövsångare 15.
Denna månad: 404 fåglar, totalt i år 4245 individer.
2008 fångstsiffror: 1237 ex i maj, totalt 6490 ex.
Uppdragsarbete:
Övrigt: Elaka moln i söder gjorde att vi bara satte upp 9 i gryningen men det
kom några droppar sen drog molnen vidare in mot land och nästan
alla nät sattes upp. Vinden låg på sydväst under tidiga morgonen och
vred sakta upp mot väst vilket gjorde att vi fick se lite havssulor och
någon stormfågel och enstaka grisslor men dåligt med lom och
sjöorre. 2n obestämda islommar kunde ses.. 1 mot nv väst om ön
05:34 som bara sågs bakifrån vilket gjorde att den blev obestämd.
Ytterligare 1 ex passerade mot söder mellan Nidingen och Malön
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Dagbok Nidingens Fågelstation – söndag 10 maj 2009
07:21 detta ex var troligen en vitnäbbad islom. Mikael Hake gick en
tur för att kolla burarna i kausan vid 8‐tiden, döm om sin förvåning
när trastsångaren flög upp ur skräpporna och flög bort till vresrosen
och damp ner! Den återkom till samma ställe då vi stötte den varje
gång vi kollade burarna. Det är den ringmärkta individen som är kvar
sen den 7/5. En sparvhök kom insträckande och rasta kort på ön men
blev hårt mobbad av mås och trut sen tog de två kråkorna över och
jagade den halvvägs till Malö då de försökte få ner den på vattnet,
nöp den i stjärten men de gav upp till slut och sparvhöken kom
undan. 2 personer paddlade under morgonen ut till klockfotsrevet
med Stefans kanoter. Dock inte mycket säl idag men de fick se 3 ex
på nära håll. Dom for iland vid middagstid. Johan upptäckte första
kullen med skärpiplärkor under em. Vadarna börjar dimpa ner på ön
och idag har förutom alla skärsnäppor b.l.a 3 sandlöpare och 8
roskarlar setts. Ikväll blir det räkfrossa! Besökare inkl. personal 10
stycken.
Vid datorn: Johan Frölinghaus
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Dagbok Nidingens Fågelstation – måndag 11 maj 2009
Nidingens Fågelstation måndag 11 maj 2009
Väder: ‐

Personal: Mikael Hake och Johan Frölinghaus.
Verksamhet: Nätfångst 05:30‐15:00. Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: Skedand 2 ex mot söder, sjöorre 5 ex mot söder, svärta 4 ex
mot söder, havssula 2 ex mot söder, sandlöpare 3 rastande under
morgonen, skärsnäppa 200 ex stationära, småspov 1 ex rastade,
småtärna 1 par.
Ringmärkning: 32 ex av 10 arter.
skärsnäppa 1, sädesärla 1, trädpiplärka 1, skärpiplärka 1,
buskskvätta 1, gransångare 1, lövsångare 23, svartvit flug. 1,
bofink 1, sävsparv 1.
Denna månad: 436 fåglar, totalt i år 4277 individer.
2008 fångstsiffror: 1327 ex i maj, totalt 6580 ex.
Uppdragsarbete:
Övrigt: Besökare inkl. personal 2 stycken.
Vid datorn: Johan Frölinghaus
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Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdag 12 maj 2009
Nidingens Fågelstation tisdag 12 maj 2009
Väder: 03:00 NNV 4 m/s +9,7°C
06:00 N 7 m/s, +8,3°C
09:00: N 2 m/s, +10,3 °C
12:00: VNV 5 m/s, +11,8 °C
15:00: NV 9 m/s, +11,8 °C
18:00: NV 8 m/s, +12,8 °C

Personal: Mikael Hake och Johan Frölinghaus.
Verksamhet: Nätfångst 04:30‐11:20. Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: sjöorre 15 ex mot söder, storlom 1 ex mot norr, vitnäbbad
islom 1 ex mot söder som landade 1 km väster om ön kl. 05:30 och
kunde ses fram till 07:00, vid 06:28 ytterligare 1 ex mot söder 1 km ut
och det var inte samma ex som sågs rastande. Åldern på båda
individerna var 2K men den sträckande islommen hade antydan till
sommardräkt men var annars i ungfågeldräkt. Mikael hittade den
första och Johan den andre! skärsnäppa 200 ex stationära, småspov 1
ex rastande, småtärna 1 par, backsvala 1 ex mot öster (observeras
bara ett fåtal varje år), svartkråka 1 2K+ mot söder över ön som sedan
landade ute på klockfotsrevet, ortolansparv 1 ex upptäcktes av Mikael
på gräsmattan jämte trädgårdsnätet 05:45, troligen samma ex sågs på
kvällen nere vid hamnen och sen på tvättstugans tak.
Ringmärkning: 30 ex av 8 arter.
skärsnäppa 1, drillsnäppa 1, stenskvätta 1, ärtsångare 2
gransångare 2, lövsångare 21, svartvit flug. 1, hämpling 1.
Denna månad: 466 fåglar, totalt i år 4307 individer.
2008 fångstsiffror: 1327 ex i maj, totalt 6580 ex.
Uppdragsarbete: Gräsklippning 5 timmar och Grästrimmning 5 timmar.
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Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdag 12 maj 2009
Övrigt: När vi vaknade blåste en iskall nordanvind och Mikael sa att det
kommer bli en kass dag, vi har börjat inse att när detta sägs så kan
vad som helst hända denna dag, för det är oftast just sådana här
dagar som rariteter hittas på ön! Och vi blev inte lottlösa idag då
Mikael hittade en vitnäbbad islom som drog söderut och som sen
landade 1 km väster om ön och kunde ses fint bland vågorna då
sikten var bra tack vare nordanvind och kyla, 15 min efter detta så
hittar Mikael en ortolansparv som käkar solrosfrön på gräsmattan
jämte trädgårdsnätet! Sen var det dags för Johan som hittade ännu
en vitnäbbad islom som sträckte söderut 1 km ut väst om ön och det
var ej samma ex som den som rastade då den sågs någon minut
efteråt rastande. Lite senare kommer en svartkråka och drar söderut
över ön och landar på klockfotsrevet även denna hittad av Johan. Så
vi ska vara riktigt nöjda med dagen! Men lite trist är det allt att det är
så lugnt i näten.. det är trots allt därför vi är här. Falsterbo hade
mycket fågel idag så vi får hoppas de hittar hit upp imorgon! Vi hade
dock gott om tid över till annat idag så vi passade på att klippa
gräsmattorna och trimma i nätgator, längst husen m.m. Så nu är man
solbränd och mör i kroppen. Potatisgunnar kom på eftermiddagen ut
och skötte om sitt kära potatisland och åkte sen hemåt igen på tidiga
kvällen. Stefan kom ut med ett gäng på 10 personer som stannar tills
imorgon. Besökare inkl. personal 14 stycken.
Vid datorn: Johan Frölinghaus

Sida 2

Dagbok Nidingens Fågelstation – onsdag 13 maj 2009
Nidingens Fågelstation onsdag 13 maj 2009
Väder: 03:00 N 6 m/s +9,6°C
06:00 ONO 4 m/s, +9,8°C
09:00: NNO 3 m/s, +10,6 °C
12:00: NV 5 m/s, +12,4 °C
15:00: NV 7 m/s, +13,2 °C
18:00: NV 8 m/s, +12,3 °C

Personal: Mikael Hake och Johan Frölinghaus, under sena kvällen även Tommy
Järås.
Verksamhet: Nätfångst 04:30‐13:00. Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: vitkindad gås 3 ex mot öster + (2+2 förbiflygande/rastande),
sjöorre 5 ex mot söder, smålom 7 ex mot söder, skärsnäppa ca 200 ex
stationära, myrspov 33 ex mot öster, småspov 9 ex mot öster,
fisk/silvertärna 100 ex mot öster, småtärna 1 par stationära.
Ringmärkning: 142 ex av 14 arter.
Skärsnäppa 2, roskarl 2, skärpiplärka 1, gulärla 1, rödstjärt 6,
stenskvätta 1, ärtsångare 9, törnsångare 2, gransångare 2,
lövsångare 111, grönfink 1, hämpling 1, gråsiska 1, sävsparv 2.
Denna månad: 608 fåglar, totalt i år 4449 individer.
2008 fångstsiffror: 1373 ex i maj, totalt 6626 ex.
Uppdragsarbete:
Övrigt: Idag blev det lite mer fart i näten, tur var väl det! Under sena kvällen
kom Tommy ut som backup inför morgondagen då den stora dagen
kanske blir av? Kalle Sjöberg kom ut med ett gäng på 8 personer vid
lunchtid och stannade någon timma innan de åkte hem till Bua igen.
Besökare inkl. personal 12 personer.
Vid datorn: Johan Frölinghaus

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – torsdag 14 maj 2009
Nidingens Fågelstation torsdag 14 maj 2009
Väder: 03:00 ONO 2 m/s +9,8°C
06:00 NO 3 m/s, +8,8°C
09:00: NO 5 m/s, +9,8 °C
12:00: ONO 5 m/s, +10,2 °C
15:00: OSO 3 m/s, +13,3 °C
18:00: V 4 m/s, +11,6 °C

Personal: Mikael Hake, Johan Frölinghaus och Tommy Järås som åkte iland vid
13‐tiden.
Verksamhet: Nätfångst 04:30‐16:00. Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: vitkindad gås 28 ex sträckande, prutgås 3 ex mot söder, sjöorre
20 ex mot söder, svärta 2 ex mot söder, smålom 40 ex mot söder + 3
rastande norr om ön, bivråk 1 ex mot öster, brun kärrhök 1 2K
insträckande och sen födosökande på ön under 15 minuter så kan lova
att alla måsar, tärnor och trutar var hysteriska! Den lyckades röva ett
strandskatebo på ägg ute på västudden. Skärsnäppa minst 200 ex idag,
myrspov 13 ex i sommardräkt mot öster, småspov 25 ex mot öster,
kustlabb av mörk fas 1 ex mot söder, kustlabb/bredstjärtad labb 1 ex
jagade lång N om ön, dvärgmås 2 ex mot söder, fisk/silvertärna 150 ex
mot öster, småtärna 1 par, nattskärra 1 ex ringmärktes och när vi
släppt den tog den höjd och sträckte in mot fastlandet i riktning mot
Ringhals kärnkraftverk, blåhake 1 hona rastande vid Kruthuset.
Ringmärkning: 59 ex av 10 arter.
roskarl 2, nattskärra 1 (6:e ringmärkta), skärpiplärka 1, järnsparv
1, buskskvätta 1, stenskvätta 3, ärtsångare 1, gransångare 4,
lövsångare 44, sävsparv 1.
Denna månad: 667 fåglar, totalt i år 4508 individer.
2008 fångstsiffror: 1395 ex i maj, totalt 6648 ex.
Uppdragsarbete:

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – torsdag 14 maj 2009
Övrigt: Svaga vindar under natten och morgonen från NO men det blev inte
mer fågel för det. Så nu har vi gett upp hoppet för de resterande två
dagarna. Det får bli som det blir! Johan har gjort en helhjärtad
sträckbevakning i stort sett hela dagen och fick till slut se sin första
bivråk för i år sträcka in mot fastlandet. Även en hel del tornseglare
har sträckt in. Dagens art var helt klart den nattskärra som nästan
knockade Mikael när den drog förbi ringmärkarlabbet! Landade sen
på stenvallen vid röken så Johan och Micke skrämde upp den och den
flög in i ett nät vid hönshuset och kunde ringmärkas. Det gapet skojar
man inte om! Johan sträckte en muskel i benet på köpet men det var
det värt. Besökare inkl. personal 3 personer.
Vid datorn: Johan Frölinghaus

Sida 2

Dagbok Nidingens Fågelstation – fredag 15 maj 2009
Nidingens Fågelstation fredag 15 maj 2009
Väder: 03:00 O 5 m/s +8,4°C
06:00 ONO 6 m/s, +7,7°C
09:00: ‐
12:00: ‐
15:00: ‐
18:00: ‐

Personal: Johan Frölinghaus och Mikael Hake.
Verksamhet: Nätfångst 05:00‐22:00. Samt burar i Kausan och Playan.
Observationer: vitkindad gås 1 ex sträckande, smålom 1 ex mot söder,
skärsnäppa 180 ex stationära, småtärna 1 par, nattskärra 2 ex stöttes
och sträckte sen in mot fastlandet, Vitstjärnig blåhake 1 2K hanne
hittades på vägen ut till Kruthuset av Mikael och kunde en halvtimma
senare plockas ut ur nät vid hönshuset! Fågeln kunde sen till och från
ses nere i Kausan under dagen och kvällen.
Ringmärkning: 41 individer av 9 arter:
Kärrsnäppa 1, drillsnäppa 2, tobisgrissla 1, vitstjärnig blåhake 1 2k
hanne, ärtsångare 6, törnsångare 3, gransångare 1, lövsångare
25, grå flugsnappare 1.
Denna månad: 708 fåglar, totalt i år 4549 individer.
2008 fångstsiffror: 1433 ex i maj, totalt 6686 ex.
Uppdragsarbete:
Övrigt: Där satt den! Äntligen en raritet i näten. En vitstjärnig blåhake hittades i
fält av Mikael på morgonen och kunde sen ringmärkas en halvtimma
senare! Det var en 2K hanne och den var riktigt läcker med den vita
fläcken på hakan! Den kunde sen ses i kausan resten av dagen och
kvällen. Stefan och Marga kom ut med ett gäng på 10 personer som
hade en konferens och som stannar tills imorgon. Besökare inkl.
personal: 11 stycken.
Vid datorn: Johan Frölinghaus
Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – lördag 16 maj 2009
Väder: Molnfritt och mycket klar sikt fram till middagen, därefter mulnande
från SV och lite regn sent på kvällen, måttlig SO vind och 10‐12
plusgrader.
Personal: Johan Frölinghaus och Mikael Hake avlöstes av Marianne Bäckwall,
Josefina Pehrson och Uno Unger. Tommy skötte båttransporten och Dennis
Kraft följde med under bytet.
Verksamhet: 22 nät 04:00‐11:00. 38 burar i Kausan och Playan 04:00‐22:00.
Observationer: Kanadagås två ungkullar sågs på totalt 8 ad, smålom 4 ex mot S
och 6 ex mot O, tornfalk 1 honfärgad sträckte mot O, skärsnäppa ca
180 ex, skrattmås minst 5 ex varav 1 2K, ett par verkar oroligt i
tärnkolonin V om Västra rännan, kentsk tärna kolonin på Västudden
visade sig bestå av 11 bon idag varav 7 med 2 ägg och 4 med 1 ägg,
silvertärna av 9 funna tärnbon i kolonin V om Västra rännan verkade
ca 5 tillhöra denna art, turkduva 1 ex rastade under dagen, näktergal 1
ex som ringmärktes utgjorde första fyndet i år, svart rödstjärt 1 2K
honfärgad ringmärktes.
Ringmärkning: 66 individer av 14 arter: Rödhake 1, näktergal 1, svart rödstjärt
1, rödstjärt 4, buskskvätta 1, rörsångare 1, härmsångare 2,
ärtsångare 22, törnsångare 2, svarthätta 2, gransångare 2,
lövsångare 25, hämpling 1, gråsiska 1. Totalt denna månad 774 ex
och i år 4615 ex.
Uppdragsarbete: Marianne buskröjde 1 tim.
Övrigt: En fantastisk blomning av trift – nästan hela ön rosafärgad. Kålfjärilar
och rapsfjärilar jämte någon rovfjäril fladdrade över ön. Stefan och
Marga åkte iland på em med 10 konferensgäster som varit på ön
sedan igår. Besök av en kajakpaddlare och en båt med 4 personer
under dagen.
Vid datorn: Uno Unger

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – söndag 17 maj 2009
Väder: Växlande molnighet men mest solsken under fm. Huvudsakligen SO
vind men nästan vindstilla under tidig em innan det blåste upp igen
framåt kvällen. Mulnande under em och från sent på kvällen en del
regn. 10‐13 plusgrader.
Personal: Marianne Bäckwall, Josefina Pehrson och Uno Unger.
Verksamhet: 19 nät 04:00‐05:00 och alla 22 näten 05:00‐14:00.Under em
maximalt 10 nät under tiden 16:30‐20:10. 38 burar 04:00‐20:30
varav 11 på Playan och 27 i Kausan.
Observationer: Sandlöpare 2 ex, varav en fint utfärgad i sommardräkt, rastade
en stund på SV‐udden tillsammans med kärrsnäppor, skärsnäppa ca
150 ex flitigt födosökande på Playan och i Kausan under em/kväll,
kärrsnäppa 40 ex utfärgade av rasen alpina rastade under em/kväll,
myrspov 7 ex 6 hanar + 1 hona) anlände till SV‐udden 11:48 och drog
vidare efter två timmar, småspov 10 ex i en flock sträckte över ön mot
NO 07:34, roskarl 18 ex rastade på ön under em/kväll, småtärna 1 par i
Kausan där hanen fiskade och frierimatade honan,
halsbandsflugsnappare 1 2K hane ringmärktes, utgjorde det andra
fyndet någonsin på ön, tumlare 1 ex SO om Lilleland på kvällen.
Ringmärkning: 79 individer av 11 arter: Kärrsnäppa 3, drillsnäppa 2, gulärla 1,
rörsångare 2, ärtsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 6,
gransångare 2, lövsångare 57, halsbandsflugsnappare 1, gråsiska
(rasen cabaret) 2. Totalt denna månad 853 ex och i år 4694 ex.
Uppdragsarbete: Inget.
Övrigt: Stort grattis till Josefina som redan vid första nätrundan hittade en
halsbandsflugsnappare i nät 5E. Arten är en stor raritet i Halland och i
Kungsbacka kommun finns bara ett fynd tidigare – en hane som
ringmärktes här på ön av undertecknad 21 maj för 25 år sedan. Besök
av två privatbåtar med 4 resp. 2 personer.
Vid datorn: Uno Unger

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – måndag 18 maj 2009
Väder: Regn och blåst under natten. Uppehåll från 06‐tiden och vinden något
mojnande, under dagen SO‐S vind 4‐8 m/s och växlande molnighet,
något disigt, 11‐14 plusgrader.
Personal: Marianne Bäckwall, Josefina Pehrson och Uno Unger.
Verksamhet: Som mest 22 nät under tiden 06:45‐15:30. 38 burar 16:00‐22:00
varav 11 på Playan och 27 i Kausan.
Observationer: Kanadagås 1 par med 5 pull i Kausan under kvällen, tydligen en
tredje kull kläckt på ön, vitkindad gås 1 par landade vid Västudden
under fm och en flock på 38 ex kom flygande söderifrån 13:15 och
försvann över Ostudden mot NO, skärsnäppa ca 150 ex flitigt
födosökande på Playan och i Kausan under em/kväll tillsammans med
minst 15 kärrsnäppor, gluttsnäppa 1 ex som hördes under fm var årets
första på ön, småtärna 1 par kvar i Kausan, blåhake 1 2K hane
ringmärktes, årets första av rasen suecica.
Ringmärkning: 263 individer av 16 arter: Ladusvala 1, trädpiplärka 1, gulärla 2,
rödhake 1, blåhake 1, rödstjärt 14, buskskvätta 3, taltrast 1,
rörsångare 27, härmsångare 1, ärtsångare 7, törnsångare 7,
trädgårdssångare 86, svarthätta 3, gransångare 4, lövsångare
104.Totalt denna månad 1116 ex och i år 4957 ex.
Uppdragsarbete: Inget.
Övrigt: Idag har Fastighetsverkets Anders Röös varit här med en VVS‐konsult
för genomgång av öns faciliteter. De kom ut efter lunchtid i snickare
Bosses båt och Bosse själv med kompanjon fortsatte rivandet av
redskapsboden varvid massa brännbart hamnade på eldplatsen för
senare uppeldning.
På em kom även Jerker Widén med sin båt Nordkap på årspremiärtur varvid vi
satt och ”tjötade” en stund till en kopp kaffe.
Det var bra ös med rastande fågel på ön efter nattens regnväder och trots att vi
inte kunde sätta upp nät förrän vid 07‐tiden blev fångsten den hittills
bästa i maj i år och 86 trädgårdssångare var den 4:e bästa
dagssumman någonsin.
Vid datorn: Uno Unger
Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdag 19 maj 2009
Väder: 04:00: SV 5 m/s, +11,5°C.
Molnfri gryning och förmiddag efter regn under natten. Mulnande
under em och en del regn.
Personal: Marianne Bäckwall, Josefina Pehrson och Uno Unger.
Verksamhet: 15 nät 04:00‐05:00, 22 nät 05:00‐12:00. 38 burar 04:00‐22:00
varav 11 på Playan och 27 i Kausan.
Observationer: Kanadagås 11 ad och 5 pull, Ostudden‐paret utan ungar och
boet innehöll bara äggskal (plundrat?), honan i Svacken‐paret låg på 4
ägg (rötägg?), mellan Östra rännan och dammen en ensam ad och ett
par som troligen ej häckat, Dammen‐paret hade 5 pull utanför
Rissastenen och bråkade där med Västudden‐paret, som troligen har
fått sin unge stulen av Dammen‐paret, bivråk 1 hona sträckte mot NO
rakt över ön 16:53, strandskata 3 bon från SV‐udden till Playastenen
lokaliserades, bl.a. ruvade en omärkt fågel 2 ägg i gamlingen Gu/Vi:s
bo, Gu/Vi själv stod på stranden, skärsnäppa ca 150 ex flitigt
födosökande på Playan och i Kausan under em/kväll tillsammans med
minst 30 kärrsnäppor, skrattmås 1 bo med 2 ägg hittades i tärnkolonin
vid Västra rännan, havstrut 3 bon med vardera 3 ägg hittades på
Ostudden, dessutom möjligen häckning av ett par till i den östra
silltrutkolonin, tretåig mås 33 par bedömdes ha bon med ägg (10 bon
på östra gamla fyren, 7 dito på västra gamla fyren + 2 ännu tomma
bon, 9 bon med ruvning på sjömärkets västra sida och dito 6 på östra
sidan samt 1 bo med 3 ägg + 1 ännu tomt bo på stor sten N om
Rissastenen, småtärna 1 par kvar i Kausan, nattskärra 1 hona stöttes
under em på Ostudden.
Ringmärkning: 15 individer av 10 arter: Trädpiplärka 1, gulärla 1, sädesärla 1,
gärdsmyg 1, rödhake 1, sävsångare 1, rörsångare 1, härmsångare
1, gransångare 1 och lövsångare 6.Totalt denna månad 1131 ex
och i år 4972 ex.
Övrigt: Jerker Widén var på besök igen, idag med en kompis. Potatis‐Gunnar
var också här och skötte om sitt potatisland. Marianne var i städtagen
och skurade hela köket, dessutom bjöd hon oss på utsökt
rabarberpaj.
Vid datorn: Uno Unger

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdag 19 maj 2009

Sida 2

Dagbok Nidingens Fågelstation – onsdag 20 maj 2009
Väder: 03:00: SO 4 m/s, +12,4°C.
En molnbank från SV kom in med en del regn vid 04‐tiden. Uppehåll
igen från 07:30. Under dagen växlande molnighet. Vinden vred från SO
under morgonen till ca SV 5‐7 m/s under kvällen, men under ett par
timmar vid middagstid var det nästan vindstilla. 12‐14 plusgrader
under dagen.
Personal: Marianne Bäckwall, Josefina Pehrson och Uno Unger.
Verksamhet: Nätfångst från 04:00 till 12:15. I början endast några få nät av
varierande antal men från 07:45 alla 22 näten. 38 burar 04:00‐
22:00 varav 11 på Playan och 27 i Kausan.
Observationer: Kustpipare minst 1 ex hördes översträckande vid 11:45‐tiden,
skärsnäppa ca 150 ex flitigt födosökande på Playan under em/kväll
tillsammans med minst 30 kärrsnäppor, myrspov 7 ex mot S 20:33
långt i öster, småspov 1 ex mot NO 06:23, småtärna 1 par kvar i
Kausan, turkduva 1 ex rastande under dagen, kråka de 2 ex som under
flera dagar setts på ön övernattar tydligen inte på Nidingen, idag sågs
de lämna ön 20:33 och kunde därefter följas nästan ända fram till Ustö
SV om Vändelsö.
Ringmärkning: 58 individer av 14 arter: Större strandpipare 1, fiskmås 1,
ladusvala 2, gulärla 3, gärdsmyg 1, rörsångare 2, ärtsångare 4,
törnsångare 4, trädgårdssångare 18, svarthätta 1, gransångare 1,
lövsångare 18, grå flugsnappare 1 och svartvit flugsnappare 1.
Dessutom två främmande kontroller – en rörsångare med
Hiddensee‐ring och en svensk trädgårdssångare. Totalt denna
månad 1189 ex och i år 5030 ex.
Uppdragsarbete: Inget.
Övrigt: Trots regn blev det lite fågel i näten idag och vi passerade under dagen
årets 5000:e märkta fågel. Idag har vi varit helt ensamma på ön, alltså
inga båtbesök. Marianne har förtjänstfullt utfört skåprengöring i
köket. Josefina har flinkt lagt in ringmärkningen och de obsar som
föregående personal inte orkat lägga in på Svalan för perioden 11‐15
maj.
Vid datorn: Uno Unger

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – onsdag 20 maj 2009

Sida 2

Dagbok Nidingens Fågelstation – torsdag 21 maj 2009
Väder: 04:00: V 4 m/s, +10,9°C. 09:00: V 3 m/s, +11,4°C
I gryningen växlande molnighet, V vind ca 4 m/s och ca +11°C, under
dagen delvis molnfritt och mojnande vind till S 2 m/s, till kvällen åter
mulnande och regn framåt natten. Max. temp. ca +13°C.
Personal: Marianne Bäckwall, Josefina Pehrson och Uno Unger.
Verksamhet: 15 nät 04:00‐06:00 och 22 nät 06:00‐15:30. 38 burar 04:00‐22:00
varav 11 på Playan och 27 i Kausan. Fröfällan står för fångst
dagligen men har hittills under veckan bara gett en sädesärla
och en skärpiplärka. Försök till burfångst på bo av icke
färgringmärkta strandskator gav viss utdelning.
Observationer: Sjöorre 15 + 5 mot S; smålom 2 i sdr mot S 09:07; tornfalk 1
honfärgat ex flög runt i fyrområdet vid 09‐tiden; kustpipare 1 outfärgat
ex rastade på Playan vid 08‐tiden; skärsnäppa ca 150 ex stod ute på
Klockfotsrevet under fm tillsammans med ca 20 kärrsnäppor; småspov
2 ex flög ett varv runt Klockfotsrevet innan de försvann; småtärna 1
par kvar i Kausan; turkduva 1 ex rastande under dagen; kärrsångare 1
rastande ex som hördes sjunga i fyrområdet under em.
Ringmärkning: 60 individer av 21 arter: Strandskata 1, större strandpipare 1,
skärsnäppa 1, kärrsnäppa 9, hussvala 1, rödhake 2, rödstjärt 1,
buskskvätta 1, kärrsångare 1, rörsångare 3, härmsångare 1,
ärtsångare 8, törnsångare 3, trädgårdssångare 4, svarthätta 4,
gransångare 4, lövsångare 9, grå flugsnappare 1, svartvit
flugsnappare 1, hämpling 2 och gråsiska 2 (rasen cabaret). Totalt
denna månad 1249 ex och i år 5090 ex.
Uppdragsarbete: Josefina guidade 2 gästande personer 1 tim. Marianne och
Uno klippte gräs i 4 tim.
Övrigt: Tröttheten breder ut sig i personalen pga flera tidiga morgnar. Det sovs
lite då och då under dagen. Trots tröttheten påbörjades i alla fall viss
ogräsrensning av vårt potatisland.
Vid datorn: Uno Unger

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – fredag 22 maj 2009
Väder: 05:00: V 2 m/s, +10,6°C. 08:00: V 9 m/s, +11,2°C. 14:00: V 10 m/s,
+13,6°C. 20:00: V 9 m/s, +12,6°C.
En hel del regn med åska och blåst under natten men uppehåll från 04‐
tiden och då nästan vindstilla. Under morgonen huvudsakligen mulet
och en lätt regnskur vid 06‐tiden. Vid 07‐tiden började vinden friska i
från V. Under dagen växlande molnighet eller ibland molnfritt. Ännu
under kvällen blåste det V ca 10 m/s.
Personal: Marianne Bäckwall, Josefina Pehrson och Uno Unger.
Verksamhet: 22 nät 05:00‐12:00 och 18 nät 12:00‐14:00 . 38 burar 04:00‐22:00
varav 11 på Playan och 27 i Kausan. Fröfällan står för fångst i
Kausan men gav inget. Sporadisk havsfågelskådning.
Observationer: Kanadagås en kull med 3 nykläckta ungar S om Svacken,
troligen Ostudden‐paret eftersom Svacken‐ paret fortfarande ruvade
på 3 ägg; prutgås 18 ex mot S över Klockfotsrevet 19:17; smålom 1 ex
mot S långt i väster 19:22; havssula 1 3K flög omkring långt i väster
12:18; kustsnäppa 1 ex helt i vinterdräkt födosökande bland övriga
vadare på Playan under kvällen; skärsnäppa ca 150 ex kvar på ön
tillsammans med minst 20 kärrsnäppor; småtärna 1 par kvar på ön,
hanen mobbar ofta andra födosökande tärnor både i Kausan och längs
sydstranden; sillgrissla/tordmule 1 ex mot S 19:22.
Ringmärkning: 14 individer av 9 arter: Kärrsnäppa 1, gulärla 2, rödstjärt 1,
koltrast 1, rörsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 1,
lövsångare 4 och svartvit flugsnappare 1. Totalt denna månad
1263 ex och i år 5104 ex.
Uppdragsarbete: Fortsatt gräsklippning, Marianne och Uno klippte tillsammans
2 tim.
Övrigt: Undertecknads kusin ringde från Åsa 17:00 och meddelade att en tromb
drog över vattnet V om Nidingen. Vi rusade ut ur huset och fick se
skådespelet på nära håll när slangen från molnen piskade upp en
kaskad av vatten från havsytan alldeles utanför Klockfotsrevet.
Marianne bjöd åter på paj tillagad på öns egna rabarber.
Vid datorn: Uno Unger

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – fredag 22 maj 2009

Sida 2

Dagbok Nidingens Fågelstation – lördag 23 maj 2009
Väder: 04:00: V 12 m/s, +10,5°C. 08:00: NV 9 m/s, +11,7°C. 11:00: NV 9 m/s,
+12,3°C.
Regn och hård vind i gryningen men under fm växlande molnighet och
sakta avtagande och vridande vind från V 12 m/s till NV 9 m/s vid
middagstid.
Personal: Marianne Bäckwall, Josefina Pehrson och Uno Unger avlöstes av
Anders Magnusson med familj (Kirsten, Pelle och Inger), Mikael och Styrbjörn
Käll samt Styrbjörns kompis Pelle Flodin. Anders Magnusson skötte transporten
av personal med sin båt.
Verksamhet: 17 nät 08:00‐12:00. 38 burar 04:00‐20:00 varav 11 på Playan och
27 i Kausan. Fröfällan står för fångst i Kausan.
Observationer: Mindre flugsnappare 1 2K honfärgad fågel fångades direkt vid
nätuppsättandet 08:00. Första obsen av arten i år på Nidingen. Fågeln
fanns kvar hela dagen till kvällningen. Skärsnäppa minst 150 ex kvar
på ön, alla stod under morgonen på SV‐udden tillsammans med minst
20 kärrsnäppor. Roskarl minst 7 ex. Kustsnäppa 2 ex. Tordmule 1 ex
mot N. Toppskarv 1 2k rastande. Kråka 2 ex.
Ringmärkning: 9 individer av 7 arter: vattenrall 1 pulli, rörsångare 1, ärtsångare
2, trädgårdssångare 2, lövsångare 1 , gransångare 1, mindre
flugsnappare 1. Totalt denna månad 1272 ex och i år 5113 ex.
Uppdragsarbete: Tömning och rengöring av turisttoan (0,5 tim).
Övrigt: En strandskateunge gick in i en bur i Kausan men var för liten för ringen!
Vid datorn: Uno Unger och Mikael Käll

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – söndag 24 maj 2009
Väder:

Växlande molnighet med några regnstänk på e.m. Ca 15 grader.
Västvind ca 9 m/s, avtagande under e.m.

Personal: Anders Magnusson med familj (Kirsten, Pelle & Inger), Mikael &
Styrbjörn Käll med Pelle Flodin (Stybbos kompis). Under e.m hämtar Anders
dessutom Olle & Marjut Hydén.
Verksamhet: 22 nät 04:00‐12:00. 38 burar 14:00‐21:00 varav 23 på Playan och
15 i Kausan.
Observationer: Smålom 5 ex mot S; havssula 5 ex mot S; toppskarv 1 2k;
prutgås 80 ex i fem flockar insträckande och mot S; grågås 10 ex mot
O; sjöorre ca 100 ex mot S; svärta 5 ex mot S; sillgrissla 1 ex mot S;
sillmule 3 ex mot S; roskarl 7 ex rst; kärrsnäppa >20 ex rst; skärsnäppa
ca 150 ex kvar: nordlig gulärla 1 rst. Tistelfjäril 1 ex.
Ringmärkning: 7 individer av 7 arter: lövsångare 1 ex; gransångare 1 ex;
ladusvala 1 ex; gärdsmyg 1 ex; rödstjärt 1 ex; större strandpipare
1 ex; kärrsnäppa 1 ex. Totalt denna månad 1279 ex och i år 5120
ex.
Uppdragsarbete: ‐
Övrigt: En skum pensionär från Varberg på väg till Läsö i en liten styrpulpetbåt
(!) slog upp sitt tält vid hamnen men avvisades bryskt av personalen.
Han försvann i kvällningen för att aldrig mer återses…
Vid datorn: Mikael Käll

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – måndag 25 maj 2009
Väder:

Under morgon och f.m. mulet och NV vind ca 9 m/s, därefter
avtagande och uppklarnande. Under e.m./kväll nästan vindstilla och
soligt. Ca 15 grader.

Personal: Som 24/5.
Verksamhet: 14 nät 04:00‐12:00. 23 burar 08:00‐21:00 på Playan.
Observationer: prutgås 32 ex i tre flockar mot S; brun kärrhök 1 2k hanne mot
N; sillmule 1 ex mot S; roskarl minst 3 ex rst; kärrsnäppa >25 ex rst;
skärsnäppa ca 150 ex kvar: nordlig gulärla 1 rst; svarthätta 1 hanne;
Tistelfjäril 1 ex.
Ringmärkning: 38 individer av 13 arter. Lövsångare 17; gärdsmyg 1; rödstjärt 1;
ärtsångare 1; ladusvala 1; härmsångare 1; kärrsångare 1; grå
flugsnappare 1; blåhake 1 2k hona (kvar till e.m); törnsångare 1;
trädgårdssångare 8; kärrsnäppa 3; rödbena 1. Totalt denna
månad 1317 ex och i år 5158 ex.
Uppdragsarbete: ‐
Övrigt: Skitväder på morgonen men ändå hyfsat med fågel. På e.m.
premiärdopp (kallt!) för undertecknad. En grupp om ca 15 besökare
kördes ut av Gottskärs Kurs o. Konf. varav tre pers. sover över.
Vid datorn: Mikael Käll

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdag 26 maj 2009
Väder:

SSO vind successivt ökande under dagen till ca 10 m/s under e.m, ca
15 grader, några regnstänk och en åskby under dagen.

Personal: Som 24/5.
Verksamhet: 20 nät 04:00‐09:00 och 16 nät 09:00‐12:00. 23 burar 07:00‐21:00.
Observationer: toppskarv 6 ex (2 ad, 4 subad) på Klockfotsrevet under e.m;
ängshök 1 2k hona mot N; myrspov 1 ex i v.dräkt rastade på
Klockfotsrevet under e.m; roskarl minst 3 ex rst; kärrsnäppa >10 ex
rst; skärsnäppa ca 60 ex kvar: blåhake 1 ex vid Kruthuset under f.m
(förmodligen den från igår); trädgårdssångare 1 ex; Tistelfjäril 1 ex.
Ringmärkning: 7 individer av 4 arter. Lövsångare 4; härmsångare 1: gulsparv 1;
gulärla 1 (förmodligen samma som rastat de senaste dagarna).
Totalt denna månad 1324 ex och i år 5165 ex.
Uppdragsarbete: ‐
Övrigt: Kasst med fågel hela dagen pga frisk sydvind. Räddningen blev den
ängshök som MK upptäckte över Playan uppe från östra fyren kl
16:25. Efter viss tumult lyckades MK få in den i tuben från
jordkällaren medan AM stannade kvar i fyren och spanade i HJn.
Fågeln fortsatte ut över ostudden och kunde följas med tub när den
på hög höjd skruvade sig norrut in mot Malön i den friska sydvinden.
Bestämdes till ängshök på den lätta kroppen/flykten och den långa
handen / smala armen (stäpp & blåhök hona tydligt mer
rundvingade). Tecknad som ad hona i kroppen (lätt streckat bröst,
vitaktig buk, distinkt vit övergump, ingen halskrage (men lite för långt
håll för att se ansiktsteckningen tydligt)) men mörka armpennor utan
synlig bandning, alltså 2k hona ängshök. Tredje fyndet för Nidingen?
Vid datorn: Mikael Käll

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – onsdag 27 maj 2009
Väder: Frisk SV‐V vind hela dagen, upp till ca 18 m/s på f.m., växlande
molnighet, ca 15 grader.
Personal: Som 24/5.
Verksamhet: 2 nät 20:15‐21:15
Observationer: Roskarl minst 3 ex rst; kärrsnäppa >10 ex rst; skärsnäppa ca 60
ex kvar: tretåig mås ca 7 ex mot S;
Ringmärkning: 1 individ av 1 art. Lövsångare 1. Totalt denna månad 1325 ex
och i år 5166 ex.
Uppdragsarbete: 2h gräsklippning och ogräsrensning i potatislandet och runt
vinbärs/krusbärsbuskarna.
Övrigt: Inblåsta! I dag skulle Mikael, Stybbe och Marjut åkt hem, men så blev
det icke! Tyvärr ingen fågel heller, trots en hel del span över havet i
den västliga kulingen. Stormen verkar ha gått hårt åt de häckande
silltrutarna och måsarna på öns nordväst sida, bla har två tretåbon
belägna på den stora stenen öster om Rissastenen sköljts bort.
Vid datorn: Mikael Käll

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – torsdag 28 maj 2009
Väder: Fortsatt hård vind, nu VNV upp till 15 m/s, avtagande först i
kvällningen, växlande molnighet, ca 15 grader
Personal: Som 24/5.
Verksamhet: Inga nät eller burar pga skitväder!
Observationer: havssula ca 5 mot S; roskarl minst 3 ex rst; kärrsnäppa >10 ex
rst; skärsnäppa ca 30 ex kvar; kustlabb 1 ad ljus fas mot S ca 08:00;
sillgrissla 1 ex mot S
Ringmärkning: Ingen fågel märkt idag (se ovan). Totalt denna månad 1325 ex
och i år 5166 ex.
Uppdragsarbete: 6h gräsklippning.
Övrigt: Fortfarande inblåsta! Vi tillbringar dagen med att ta det lugnt (förutom
AM som sliter svett )! På e.m. kubbspel och sedan sill med nubbe
till tonerna av Sillstryparn´s Melodi!
Vid datorn: Mikael Käll

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – fredag 29 maj 2009
Väder: Lätt NO vind från morgonen till mitt på dagen, under em ökande vind till
ca 10 m/s från NV, under kvällen åter mojnande och havet lade sig
nästan helt, i stort sett molnfritt hela dagen, +11° ‐ +19°C.
Personal: Anders Magnusson med familj (Kirsten, Pelle & Inger), Mikael &
Styrbjörn Käll med Pelle Flodin (Styrbjörns kompis) samt Olle & Marjut Hydén
åkte i land i två omgångar. Anders skötte transporten med sin båt och körde ut
den pågående personalen Anette och Uno Unger kl. 15:00 från Skallahamn.
Verksamhet: 22 nät 04:00‐15:00.
Observationer: Skärsnäppa ca 25 ex kvar på ön. Roskarl 8 ex rastande. Kentsk
tärna de 11 paren hade 7 relativt nykläckta ungar som ringmärktes, 12
ägg ännu ej kläckta. Småtärna det enda paret konstaterades häcka –
ruvningsavlösning noterades på bo med 2 ägg SO om
kentsktärnekolonin på Västudden.
Ringmärkning: 16 ex av 8 arter. Kentsk tärna 7 pull, trädpiplärka 1,
härmsångare 1, svarthätta 1, gransångare 1, lövsångare 3, grå
flugsnappare 1 och svartvit flugsnappare. Totalt denna månad
1341 ex och i år 5182 ex.
Uppdragsarbete: Inget.
Övrigt: När Stefan körde ut personal från Sjöfartsverket, som under fm skulle
utföra service på Lillelandsfyren, upptäckte han att Klockfotsbojen
var borta efter de två föregående dagarnas storm. Senare kom Stefan
ut med 8 personer som bara skulle stanna en stund under kvällen,
dessutom kom han senare med 6 personer som skulle övernatta.
Det mest remarkabla i övrigt var besöket av minst 200 tistelfjärilar på
ön – alltså en rejäl invasion. Mikael Käll fotograferade tidigare på
dagen även ett ex vardera av makaonfjäril och brunsprötad
skymningsvärmare.
Vid datorn: Uno Unger

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – lördag 30 maj 2009
Väder: 04:00: NO 4 m/s och +11,5°C, 09:00: NO 4 m/s och +15,8°C. 13:00: NO 4
m/s och +20,2°C. 15:00: NV 3 m/s och +19,3°C. 19:00: NO 5 m/s och
19,8°C.
Molnfritt hela dagen. Vindarna mest från NO 3‐5 m/s men från 15:00
sjöbris från NV. Till kvällen åter vridande mot NO‐O vind. Varmt (se
ovan!).
Personal: Anette och Uno Unger.
Verksamhet: 22 nät 04:00‐12:00.
Observationer: Vitkindad gås 1 par. Kustpipare 22 vackert utfärgade ex
snurrade några varv över ön 15:15‐15:30 innan de sträckte vidare.
Skärsnäppa 26 ex kvar under dagen. Roskarl 4 ex rastande. Kustlabb 1
ad (mörk morf) jagade tillfälligt en gråtrut utanför nordstranden.
Småtärna det häckande paret + 1 ex. Rödstrupig sångare 1 2K hona
fångades i nät 5B och ringmärktes vid 07‐tiden. Sågs i fyrområdet fram
till 08:45 men ej därefter. Detta var det 5:e fyndet för ön och samtliga
har ringmärkts som 2K‐fåglar (2 hanar och 3 honor).
Ringmärkning: 19 ex av 12 arter. Silvertärna 2 pull, Ladusvala 1, gulärla 2,
gärdsmyg 1, kärrsångare 1, rörsångare 5, härmsångare 1,
rödstrupig sångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1, svarthätta 1
och lövsångare 2. Totalt denna månad 1360 ex och i år 5201 ex.
Kontroll av en 30‐årig tobisgrissla.
Övrigt: I morse gick Sjöfartsverkets båt Scandica söderut förbi Nidingen för att
hämta Klockfotsbojen, som var på drift söderut. Bojen återfanns
drivande ända nere vid Morups bank. Vid middagstid hade Scandicas
besättning fått bojen tillbaka på sin ordinarie plats med en ny kätting.
Minst lika många tistelfjärilar på ön idag som igår, d.v.s. ett par hundra
ex. I övrigt sågs ca 25 kålfjärilar, minst 5 rovfjärilar, en mindre
guldvinge och minst en makaonfjäril.
24 besökare under dagen inkl. Anders Magnusson och Mikael Käll på
kort morgonvisit samt 5 nya övernattare på vandrarhemmet.
Vid datorn: Uno Unger

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – lördag 30 maj 2009

Sida 2

Dagbok Nidingens Fågelstation – söndag 31 maj 2009
Väder: 04:00: O 4 m/s och +12,9°C, 07:00: NO 3 m/s och +13,8°C. 10:00: N 3
m/s och +16,7°C. 13:00: NV 6 m/s och +17,1°C. 18:00: NV 8 m/s och
+16,9°C.
Molnfritt hela dagen men tidvis en del tunna cirrus‐slöjor. Vinden
successivt vridande från O till NV, på morgonen 3‐4 m/s och efter
lunchtid 5‐8 m/s. Temperaturen varierade mellan +13°C och +18°C.
Personal: Anette och Uno Unger.
Verksamhet: 22 nät 04:15‐12:15.
Observationer: Sjöorre en flock på 25 ex mot S långt ut i V under morgonen.
Kustpipare 3 (en vackert utfärgad och 2 outfärgade) rastade en stund
på SV‐udden under morgonen. Skärsnäppa 23 ex kvar under dagen.
Roskarl 3 ex rastande. Skrattmås det häckande paret hade 3 ägg i boet.
Kentsk tärna ett sent tillkommet bo med 2 ägg innebär att 12 par har
häckat. Småtärna 1 par, ruvning pågår.
Ringmärkning: 8 ex av 5 arter. Kentsk tärna 1 pull, silvertärna 1 pull, ärtsångare
2, lövsångare 3 och pilfink 1 pull. Totalt denna månad 1368 ex och
i år 5209 ex.
Övrigt: Två besökare med en hund nonchalerade skyltningen öster om
väderstationen och gick vidare österut. Undertecknad avvisade
dock dem vänligt men bestämt från det fredade området.
En markant minskning av tistelfjärilarna idag, under fm sågs ett 50‐tal
ex men det återstod inte många under em. I övrigt sågs ca 25
kålfjärilar, minst 1 rovfjäril, 1 rapsfjäril, 2 mindre guldvingar, 1
kamgräsfjäril och 1 makaonfjäril.
7 privatbåtar med totalt 24 personer besökte ön under dagen. Utöver
det hämtade Stefan sina 5 nattgäster.
Vid datorn: Uno Unger

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – måndag 1 juni 2009
Väder: 03:00: N 4 m/s och +14,7°C. 06:00: O 2 m/s och +14,4°C. 09:00: SO 4
m/s och +16,3°C. 12:00: V 4 m/s och +18,0°C. 15:00: NV 4 m/s och +18,2°C.
18:00: NV 7 m/s och +17,7°C.
Molnfritt och klar sikt hela dagen. Svaga och växlande vindar större delen av
dagen men från 16:00 NV 6‐7 m/s. Temperaturen mellan +14°C och 19°C.
Personal: Anette och Uno Unger.
Verksamhet: 22 nät 04:15‐12:15.
Observationer: Ljusbukig prutgås 1 ad rastande i Kausan mitt på dagen. Sjöorre
en flock på 13 ex mot S långt ut i V 05:22. Storlom 1 ad i sdr mot N
05:29. Tornfalk 1 honfärgat ex sträckte mot SV 05:05. Kustpipare 2
(troligen hane + hona) sträckte mot NO rakt över ön 11:57. Skärsnäppa
33 ex kvar under dagen. Kärrsnäppa förutom 2 rastande ex under
dagen sträckte en flock på ca 150 ex mot NO efter kort rast på
Ostudden 04:20‐04:35, dessutom rastade minst 10 ex på
Klockfotsrevet vid 18‐tiden. Roskarl 8 ex födosökande i Kausan hela
dagen. Småtärna 1 häckande par. Sillgrissla 2 ex i sdr låg en stund strax
utanför nordstranden vid 07‐tiden.
Ringmärkning: 6 ex av 5 arter. Hussvala 1, gransångare 1, lövsångare 1,
sädesärla 1, pilfink 2 pull. Totalt denna månad 6 ex och i år 5215
ex.
Övrigt: Stefan och Annika kom ut med en grupp på 8 personer för kort besök
under em. I övrigt 3 båtar med totalt 6 vuxna och 2 barn. Vi bjöd
barnfamiljen på fika, då de glömt sin picknickkorg iland.
Idag sågs endast 3 tistelfjärilar under morgonen, en var kvar på kvällen.
I övrigt kan nämnas att makaonfjärilen var kvar sedan tidigare och
ny för veckan blev svingelgräsfjäril.
Vid datorn: Uno Unger

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdag 2 juni 2009
Väder: 03:00: N 2 m/s och +15,3°C. 06:00: SV 1 m/s och +15,3°C. 09:00: SV 2
m/s och +16,5°C. 12:00: V 7 m/s och +17,2°C. 15:00: NV 4 m/s och +16,9°C.
18:00: N 12 m/s och +14,9°C. 20:00: N 10 m/s och +14,3°C .
Mestadels molnfritt men tidvis något molnigt. Under morgonen svaga vindar på
1‐3 m/s från olika riktningar. Under em i huvudsak svag‐måttlig vind från V‐NV,
men 16:00 ökade plötsligt vinden till N 15 m/s och höll sig på N men något
avtagande så det 20:00 var 10 m/s. Temperaturen +15°C under morgonen
ökande till max +17,5°C. Med nordanvinden ner till +14°C under kvällen.
Personal: Anette och Uno Unger.
Verksamhet: 22 nät 04:45‐12:45. Bofällefångst av småtärna och större
strandpipare.
Observationer: Större strandpipare ett nytt bo med 3 ägg hittades på södra
delen av Västudden, 4 ex i 3 olika häckande par färgringmärktes.
Skärsnäppa 10 ex kvar på ön, antingen födosökande på Playan eller
vilande på SV‐udden. Kärrsnäppa vid 09:30‐tiden drog en flock på ca
100 ex omkring över SV‐udden där de troligen rastade helt kort, 24 ex
rastade ute på Klockfotsrevet 10:30 och till sist sågs 1 ex i Kausan
18:45. Myrspov vid 18:30‐tiden sågs en helt outfärgad fågel (2K?)
födosökande på Playan. Svartsnäppa 2 helt ufärgade ex, sannolikt
honor, rastade kort O om Playastenen vid 18:30‐tiden. Roskarl 2 ex
kvar. Skrattmås 2 par med bo i tärnkolonin vid Västra rännan. Tretåig
mås 40 bon/påbörjade bon där 36 med säkerhet innehållit ägg, ett till
möjligen med ägg och 3 ännu utan ägg. Idag noterades ungar i minst 4
bon på Rissaskylten och i 8 bon på gamla fyrarna. Kentsk tärna det har
tillkommit ett bo med 1 ägg i kolonin, så nu har 13 par konstaterats
häcka i år, en unge ringmärktes. Småtärna den ena fågeln i paret
ringmärktes, den andra fågeln bar en svensk ring från ett annat ställe
än Nidingen. Tobisgrissla en på bo N om Kruthuset kontrollerad fågel
visade sig vara märkt som unge på Nidingen 1984, alltså 25 år gammal.
Turkduva 1 ex höll till i fyrområdet under morgonen och hördes spela
några gånger, fångades i nät 1A vid 07‐tiden och ringmärktes. Tidigare
har endast 8 turkduvor märkts på fågelstationen, senast år 2001.

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – tisdag 2 juni 2009
Ringmärkning: 10 ex av 9 arter. Kentsk tärna 1 pull, småtärna 1, tobisgrissla 1,
turkduva 1, ladusvala 2, skärpiplärka 1 pull, rörsångare 1,
lövsångare 1,och pilfink 1 pull. Totalt denna månad 16 ex och i år
5225 ex.
Övrigt: Stefan och Annika kom ut med en grupp på 8 personer för kort besök
under em. I övrigt 3 båtar med totalt 6 vuxna och 2 barn. Vi bjöd
barnfamiljen på fika, då de glömt sin picknickkorg iland.
Idag sågs endast 3 tistelfjärilar under morgonen, en var kvar på kvällen.
I övrigt kan nämnas att makaonfjärilen var kvar sedan tidigare och
ny för veckan blev svingelgräsfjäril.
Vid datorn: Uno Unger

Sida 2

Dagbok Nidingens Fågelstation – onsdag 3 juni 2009
Väder: 03:00: N 5 m/s och +11,3°C. 06:00: N 8 m/s och +10,7°C. 09:00: N 8 m/s
och +12,1°C. 12:00: N 10 m/s och +12,5°C. 16:00: NV 15 m/s och +13,0°C.
18:00: NV 14 m/s och +13,3°C.
Mulet och regn från gryningen till 06:00, därefter successivt klarnande och
mestadels molnfritt efter10:00, dock med en del cumulusmoln, speciellt inne
över land.Sent under em passerade en lätt regnskur med åska. Under tiden
04:00‐12:00 blåste det en N vind 8‐11 m/s medan det hela em och kvällen
stadigt blåste NV 14‐15 m/s. Temperaturen från +10,7°C vid 06‐tiden till som
mest +13,3°C 18:00.
Personal: Anette och Uno Unger.
Verksamhet: 12 nät 06:00‐12:15.
Observationer: Stormfågel 1 ex sträckande mot S 19:45. Skärsnäppa 13 ex kvar
på ön, antingen födosökande på Playan eller vilande på SV‐udden.
Roskarl 2 hanar och 1 hona födosökande på Playans tångvallar. Tretåig
mås en unge dog efter att ha blåst ner från bo 11 på östra sidan av
västra gamla fyren. Småtärna 1 häckande par. Turkduva gårdagens ex
sågs bl.a. födosökande på Playan.
Ringmärkning: 1 ex av 1 art. Pilfink 1 pull. Totalt denna månad 17 ex och i år
5226 ex.
Övrigt: Trots det blåsiga vädret kom Stefan ut med ett konferensgäng på 10
personer varav 9 stannar kvar över natten.
Strax O om Playastenen håller det till en rödbenehona med fem färgringar och
en metallring (parning sågs igår). Metallringen sitter på vänster
tars medan färgringarna sitter på tibia ovan tarsleden, två rosa
ringar på vänster ben och uppifrån räknat svart, vit, röd på höger
ben. Denna fågel är ej märkt här på Nidingen.
Vid datorn: Uno Unger

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – torsdag 4 juni 2009
Väder: Molnfri gryning med N vind 11 m/s och ca +9°C . Vinden var tillfälligt
nere i N 7 m/s under morgonen men från 10:00 vred vinden mot NV och ökade
successivt till max 16 m/s 16:00, därefter NV 13 m/s fram till sena kvällen.
Molnfritt över havet men framåt em/kväll en del bymoln in över land.
Temperaturen var som lägst +8,9°C och steg till max +11,8°C under em.
03:00: NV 14 m/s och +10,8°C. 06:00: N 10 m/s och +9,2°C. 09:00: N 7 m/s och
+9,2°C. 12:00: NV 10 m/s och +10,7°C. 15:00: NV 15 m/s och +11,4°C. 18:00: NV
13 m/s och +11,6°C. 20:00: NV 13 m/s och +11,1°C .
Personal: Anette och Uno Unger.
Verksamhet: Ingen nätfångst pga hård N vind under morgonen. Bofällefångst
av fisktärna i den östra kolonin.
Observationer: Knölsvan 2 pulli tog sin första simtur med honan 07:30 och
under tiden låg hanen på boet med 4 okläckta ägg, på kvällen låg
honan på boet med de 2 ungarna och 4 äggen. Kanadagås paret med
den lilla ungen blev hjälplösa åskådare när en gråtrut tog ungen och
dödade den ute på vattnet S om Lilla bryggan. Prutgås 2 ex av rasen
bernicla rastade på Klockfotsrevet vid 10:45‐tiden. Havssula 1 4K/5K
drog sig sakta söderut med avbrott för fiske vid 08:15‐tiden,
Skärsnäppa 10 ex kvar på ön, antingen födosökande på Playan eller
vilande på SV‐udden. Roskarl 1 hane kvar på ön. Småtärna paret kvar
med sitt bo på Västudden.
Ringmärkning: 3 ex av 1 art, nämligen fisktärna 3. Totalt denna månad 20 ex
och i år 5229 ex.
Uppdragsarbete: Gräsklippning 3,5 tim.
Övrigt: Annika skänkte en hel del läckerheter som blivit över från dagens
konferensmåltider. Man tackar och bockar.
Det känns inte precis som sommar när det endast är 9 plusgrader och blåser NV
15 m/s. Man får hoppas att det snart blir bättre.
Vid datorn: Uno Unger
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Väder: Under morgonen i stort sett mulet, en frisk N vind 8‐11 m/s och min
+7,1°C. Fortsatt mulet resten av dagen med någon regnskur vid
middagstid. Vinden något mojnande under dagen och vridande mot
NV och vid 13‐tiden blåste det 6 m/s. Mot kvällen blev det i stort sett
lugnt och den lilla vinden kom från SO ‐ O.
03:00: N 9 m/s och +7,3°C. 06:00: N 9 m/s och +7,9°C. 09:00: N 8 m/s
och +8,9°C. 12:00: N 7 m/s och +10,1°C. 15:00 NV 9 m/s och +8,7°C.
18:00 VNV 6m/s och +8,9°C. 21:00: VSV 1 m/s och 9,9°C. 24:00: O 0
m/s och +9,3°C.
Personal: Den avgående personalen Anette Unger och Uno Unger avlöstes av
Dennis Kraft som anlände vid 16‐tiden. Olle Hydén skötte transporten
med Anders Magnussons båt och Anders Melin åkte med fram och
åter.
Verksamhet: Ingen nätfångst pga. den kalla nordliga vinden. Kontroll av
tärnkolonin och märkning av ett par pulli.
Observationer: Vattenrall bl.a. sågs en ad med en liten pull vid trädgårdsfållans
vinbärsbuske. Ungen sprang in mellan de nedersta stenarna i
stenmuren. Sandlöpare 20 ex rastade på SV‐udden 06:00, efter 15 min
flög de över till Västudden men sågs ej senare. Skärsnäppa 8 ex kvar på
ön, antingen födosökande på Playan eller vilande på SV‐udden.
Kärrsnäppa 1 ad i sommardräkt av rasen alpina rastade på Playan mitt
på dagen. Roskarl 2 hanar kvar på ön. Smalnäbbad simsnäppa 1 ex i
sommardräkt kom flygande utanför SV‐udden och landade på vattnet
vid Lilla bryggan 06:20, återfanns ej senare. Detta utgjorde 10:e fyndet
på Nidingen och endast 2:a vårfyndet. Småtärna paret kvar med sitt bo
på Västudden. Ringduva 1 ex stöttes i fyrområdet 06:47, oväntad gäst
på ön så här års. Törnskata 1 hane upptäcktes vid fotogenboden 09:40
och sågs sedan fram till kvällningen, första observationen i år. Stare 3
1K‐fåglar anlände vid 07‐tiden, ganska tidigt för höststräckande
ungfåglar på ön.
Ringmärkning: 2 pulli av Fisktärna blev dagens märkning. Totalt denna månad
22 ex och i år 5 231 ex.
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Uppdragsarbete: Tömning, storstädning och finputsning av turisttoan (1 tim).
Övrigt: Fågelvärlden är märklig när man kan uppleva rastande nordsträckare
som sandlöpare och smalnäbbad simsnäppa samma dag som
sydsträckande ungstarar.
Nu kan det väl inte bli värre i juni på ön? Temperaturen under
morgonen var bara +7°C vilket med den friska nordanvinden
upplevdes som +2,5°C.
Vågbrytarna var här mitt på dagen på en timmas picknickutflykt med
20 personer från Rockstore Engineering.
Vår gamla dåliga spis kasserades idag till förmån för en splitter ny.
Personalbytet blev ungefär en timma försenat till följd av en
sjöräddningsinsats. När vi var på väg ut med båten från Skallahamn
upptäckte vi strax innanför Malön något som flöt i vattnet. Det visade
sig vara en segelbåt som kapsejsat i en åskby tidigare på dagen Båten
låg med fören rätt ner i vattnet och aktern pekande uppåt. På den
uppstickande aktern satt en man och en annan man låg i vattnet och
försökte simmande ta sig mot en ö. Han använde en fender att flyta
på. Han hade legat i vattnet i en dryg timma och var rätt nedkyld. Vi
plockade upp de båda gubbarna och några av deras kringflytande
tillhörigheter. Sedan körde vi dem till Skallahamn. På vägen
kontaktade vi den enes fru som skulle möta upp och ta hand om
gubbarna. Vi ringde också sjöräddningen för att meddela att det låg en
halvsjunken båt och drev och att vi hade tagit hand om besättningen.
Vi fick rådet att skicka de blöta männen till sjukhus för översyn då det
kunde bli efterverkningar om de varit nedkylda. Vi överlämnade
gubbarna i hustruns vård. Hon skulle köra dem till sjukstugan. Efteråt
fick vi veta att mannen som legat i vattnet hade haft en
kropptemperatur på 34 grader vid ankomsten. Han hade fått stanna
på sjukhuset ett par timmar men rapporterades sedan ha repat sig.
Det var nog tur att vi passerade när vi gjorde det. Det var inte många
andra båtar ute på havet denna dag.
Vid datorn: Uno Unger och Dennis Kraft.
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Väder: På morgonen var det huvudsakligen klart men luften var relativt
daggrik. Svaga vindar under hela dagen som växlat från huvudsakligen
ostligt till västligt. Mest soligt under dagen men molnbankar rörde sig
framförallt norr om ön och berörde Nidingen vid några tillfällen.
01:00: ONO 6 m/s och +8,4°C. 04:00: ONO 2 m/s och +7,1°C. 07:00: O 1
m/s och +7,5°C. 10:00: SSO 3 m/s och +10,3°C. 13:00: SSV 3 m/s och
+12,1°C. 16:00: V 2m/s och +12,8°C. 19:00: NV 5 m/s och 13,7°C.
22:00: O 0 m/s och +9,3°C.
Personal: Dennis Kraft är nu ensam på stationen.
Verksamhet: Nätfångst 03:45 ‐ 11:15. Observationsverksamhet hela dagen.
Diverse administrativt arbete.
Observationer: Kanadagås, cirka 20 gamla fåglar höll till vid ön och därtill en
ungkull. Gravand, ett par med 8 pulli i Kausan samt ytterligare två par.
Vattenrall, dunungar sedda på flera platser under dagen. Strandskata,
Den gamla honan och hennes partner vallade varsin unge idag.
Skärsnäppa, minst 5 ex kvar på ön. Småtärna paret kvar vid sitt bo på
Västudden. Gulärla, 1 hona sprang på gräsplanen på fm. Sävsångare, 1
sjöng lite sporadiskt från norra delen av Kausan.
Ringmärkning: 11 individer av 6 arter; Skärpiplärka 2, Stare 1, Rörsångare 1,
Gransångare 1, Lövsångare 5 och Pilfink 1. Totalt denna månad 33 ex
och i år 5 242 ex.
Uppdragsarbete: Klippt resterande gräsmattor (1,5 tim), Rensade sten från
gången till lilla bryggan (0,5 tim).
Övrigt: Två småbåtar med en respektive två besökare anlände under dagen.
Sedan kom Stefan med tolv konferensgäster från Ringhals. Dessa
stannar till i morgon då Stefan hämtar dem.
Vid datorn: Dennis Kraft.
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Väder: På morgonen lite mulet med svaga vindar. Vackert väder större delen
av dagen med fortsatt svaga vindar, god sikt och solsken. På
eftermiddagen vinden över på nord och ökade för att avta igen på
senkvällen. Några molnbankar drog förbi och åska hördes på avstånd
vid ett tillfälle.
01:00: OSO 6 m/s och +10,6°C. 04:00: SO 5 m/s och +10,7°C. 07:00:
ONO 3 m/s och +9,7°C. 10:00: ONO 1 m/s och +12,7°C. 13:00: NV 6
m/s och +12,8°C. 16:00: NV 9m/s och +12,7°C. 19:00: N 8 m/s och
13,4°C. 22:00: N 3 m/s och +11,9°C.
Personal: Dennis Kraft!
Verksamhet: Nätfångst 08:45 ‐ 21:45. Observationsverksamhet hela dagen.
Ringmärkning av tärnor i västra kolonin.
Observationer: Gravand, en pullus har försvunnit från paret i Kausan, nu bara
7. Ejder, inga dunungar har setts under dagen. Skärsnäppa, endast en
fågel sedd idag, lb/rö me/sk. Den åt intensivt på Playan. Var det vårens
sista? Roskarl, en hona stog på en sten i Kausan på kvällen. Skrattmås,
ytterligare två bon funna i anslutning till västra tärnkolonin vilket
innebär 4 par. Silvertärna, två ungar och en adult fågel ringmärktes i
ett bo i västra kolonin. Kvar fanns här ett dvärgägg som fortfarande
ruvades, Småtärna paret kvar vid sitt bo på Västudden. Gärdsmyg, 1
ringmärktes, en ovanlig juniart på Nidingen.
Ringmärkning: 19 individer av 9 arter; Fisktärna 1pullus, Silvertärna 3 varav 2
pulli, Gärdsmyg 1, Kärrsångare 3, Rörsångare 1, Ärtsångare 3,
Trädgårdssångare 1, Gransångare 1 och Lövsångare 4. Totalt denna
månad 52 ex och i år 5 261 ex.
Uppdragsarbete: Rensade sten från gången till lilla bryggan (0,5 tim).
Övrigt: Stefan hämtade sina 12 gäster på fm. Gunnar Börjesson kom vid
middagstid och rensade i sina odlingar.
Den gamle stationschefen misslyckades med att vakna i planerad tid
denna dag. Därför blev det sovmorgon och fångstinsats först efter
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klockan 8. Den bristfälliga morgoninsatsen kompenserades delvis med
ett intensivt fångstarbete under resten av dagen.
Vid datorn: Dennis Kraft.
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VÄDER: På morgonen var det molnigt åt de flesta håll men klart över Nidingen.
Det blåste 7‐8 m/s från O. Efterhand blev det klarare runt om och fram
på dagen vred vinden över mot N‐NV. Lite lugnare i samband med
vindvridningen och sedan på kvällen.
01:00: SO 6 m/s och +12,9°C. 04:00: O 4 m/s och +9,9°C. 07:00: O 5
m/s och +9,3°C. 10:00: O 3 m/s och +12,6°C. 13:00: NV 2 m/s och
+12,9°C. 16:00: NNV 8m/s och +14,0°C. 19:00: NV 7 m/s och 14,5°C.
22:00: N 1 m/s och +13,1°C.
PERSONAL: Dennis Kraft!
VERKSAMHET: Nätfångst 04:00 – 12:30. Observationsverksamhet hela dagen.
Ringmärkning och kontroller av tärnor mm i västra kolonin.
OBSERVATIONER: Knölsvan, paret med två ungar sågs i kausan på morgonen.
Vid 8‐tiden sågs de två gamla fåglarna utanför nordstranden
simmande mot O. De två ungarna visade sig lifta på moderns rygg. De
stack emellanåt upp huvudena. Ungefär halvvägs över till Malön sågs
ungarna simma själva en stund. Klockan 11 såga jag svanarna för sista
gången. Då var de rätt nära Malön. En tuff simtur på cirka fyra timmar i
motvind på 7‐8 m/s! Kanadagås, bl.a. paret med sina fem ungar på
sydsidan. Gravand, paret i Kausan har fortfarande 7 ungar kvar. Ejder,
En hona med tre små ungar sågs vid SO‐udden på kvällen. Större
strandpipare, två ungar kläckta i boet på V‐udden vilka ringmärktes.
Ett ägg kvar. Kentsk tärna, tre ungar ringmärktes och adult fågel
kontrollerades på bo på Västudden. Småtärna, paret kvar vid sitt bo på
Västudden som innehåller två ägg. Tobisgrissla, 1 gammal fågel
kontrollerades på bo och en unge ringmärktes. Grönfink, En hona med
ruvfläck fångades. Den har dock säkerligen inte häckat här på ön utan
har nog kommit utifrån.
RINGMÄRKNING: 12 individer av 8 arter; Större strandpipare 2pulli, Kentsk
tärna 3 pulli, Tobisgrissla 1 pullus, Skärpiplärka 2, Ärtsångare 1,
Lövsångare 1, Stare 1 och Grönfink 1. Totalt denna månad 64 ex och i
år 5 273 ex.
UPPDRAGSARBETE: Rensade sten från gången till lilla bryggan (1 tim).
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ÖVRIGT: I dag har jag varit helt ensam här på ön. Passade på att ta en dusch på
kvällen så att man kan stå ut med sitt interna umgänge.
Två tistelfjärilar har flugit runt utanför labbet.
VID DATORN: Dennis Kraft.
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VÄDER: En morgon med vackert väder, klart och svaga ostliga vindar. Fram på
dagen blev det allt disigare västerut och helt vindstilla. På em mulnade
det och strax före 19 började det duggregna. Vindarna obefintliga eller
svaga och växlande.
01:00: O 3 m/s och +11,3°C. 04:00: O 3 m/s och +9,9°C. 07:00: OSO 4
m/s och +10,7°C. 15:00: SV 2 m/s och +15,8°C. 16:00: VSV 2m/s och
+14,7°C. 19:00: NNV 3 m/s och 14,2°C. 22:00: SO 8 m/s, +11,8°C och
2,3 mm regn.
PERSONAL: Dennis Kraft!
VERKSAMHET: Nätfångst 04:00 ‐ 15:30. Observationsverksamhet hela dagen.
Kontrollerat och ringmärkt Tobisgrisslor. Kontrollerat öns
småfågelholkar. Ringmärkning tärn‐ och strandpiparungar på
västudden.
OBSERVATIONER: Kanadagås, 23 vuxna fåglar sågs samtidigt på och vid SO‐
udden. Troligen fanns ytterligare några adulta fåglar på ön. Paret med
fem ungar har också setts under dagen. Gravand, paret i Kausan har
fortfarande 7 ungar kvar. Ejder, En hona med en liten unge sågs i
Kausan. Större strandpipare, även det tredje ägget i boet på V‐udden
hade kläckts idag och även den ungen ringmärktes. Svartsnäppa, en
fågel flög upp från Playan på morgonen. Kentsk tärna, en unge till
ringmärktes på Västudden. Ytterligare ett boområde håller på att
etableras i anslutning till skrattmåsarna. Där finns nu sex bon med
vardera ett ägg och ytterligare ett antal bobalande fåglar. Småtärna,
ruvar fortfarande på två ägg. Tobisgrissla, 3 gamla fåglar
kontrollerades och en nymärktes i boholkar. Två ungar ringmärktes
också. Gulärla, en hona ringmärktes. Koltrast, även honan har idag
noterats på matinsamlig så någonstans i slånbuskagen finns nu en kull
trastungar. Honan fastnade också i nät 6B hon är väl lite ovan vid
utelivet. Stare, totalt cirka 40 ex på ön varav minst fyra gamla fåglar.
Vid ett tillfälle sågs en ungfågel med tiggbeteende mot en gammal.
Pilfink, genomgång av alla holkar gav två som innehöll ägg. Den ena på
tvättstugan kan vara gamla ägg men i en holk på Fotogenboden är det
nog en ny kull på gång då en gammal fågel setts lämna holken vid flera
tillfällen.
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RINGMÄRKNING: 25 individer av 8 arter; Större strandpipare 1pullus, Kentsk
tärna 1 pullus, Tobisgrissla 3 varav 2 pulli, Gulärla 1, Rörsångare 1,
Gransångare 1, Lövsångare 2 och Stare 15. Totalt denna månad 89 ex
och i år 5 298 ex.
UPPDRAGSARBETE: Inget idag.
ÖVRIGT: I min ensamhet har jag fullt upp med allt som skall hinnas med.
Förutom den dagliga ringmärkningen har det idag blivit genomgång av
småfågelholkar och kontroller av tobisgrisslor. Dessutom har spis och
ugn rengjorts enligt medföljande instruktioner så nu kan dessa tas
ibruk.
VID DATORN: Dennis Kraft.
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VÄDER
Mulet, disigt och regnigt under natten och morgonen. Först vid tiotiden
upphörde regnskurarna. Måttliga vindar från ostsektorn under natten och
förmiddagen som vred över mot syd till kvällen. Diset låg kvar större delen av
dagen.
01:00: OSO 7 m/s, +11,0°C, nb 3 mm. 04:00: O 5 m/s, +10,4°C, nb 1 mm. 07:00: O
4 m/s, +10,7°C, nb 0 mm. 10:00: O 5 m/s, +11,4°C, nb 4 mm. 13:00: OSO 9 m/s,
+13,4°C. 16:00: SSO 6m/s, +14,9°C. 18:00: S 6 m/s, +15,2°C. 22:00: S 5 m/s,
+14,5°C.
PERSONAL
Dennis Kraft, ensam på ön!
VERKSAMHET
Nätfångst 10:30 ‐ 22:30. Observationsverksamhet hela dagen. Ringmärkt
tärnungar och en vuxen tärna på V‐udden. En del administrativt arbete.
OBSERVATIONER
Gravand, paret i Kausan har fortfarande 7 ungar kvar. Småspov, en individ höll
till i Kausan under dagen. Svartsnäppa, en fågel flög upp från Kausan. Roskarl, en
hane sågs på Playan. Kentsk tärna, två ungar till ringmärktes på Västudden.
Minst 40 fåglar ses på ön, troligen fler. Silvertärna, en unge och en gammal fågel
ringmärktes. Småtärna, ruvar fortfarande på två ägg. Gök, 1 fågel såg vid några
tillfällen. Det är årets första på ön. Tornseglare, 3 fåglar sågs jaga över ön.
Rödstjärt, 5 ringmärkta var nog bara en del av de som rastade på ön.
Stenskvätta, 1 rastade i Kausan. Törnsångare, 5 ringmärkta och sannolikt
betydligt fler på ön. Svarthätta, 5 ringmärkta är mycket för årstiden. Törnskata,
minst 7 fåglar troligen fler har rastat på ön. Bofink, en hona sågs vid komposten.
En ovanlig besökare på ön såhär års.
RINGMÄRKNING
49 individer av 11 arter; Silvertärna 2 varav 1pullus, Kentsk tärna 2 pulli,
Sädesärla 1, Rödstjärt 5, Rörsångare 2, Ärtsångare 8, Törnsångare 5,
Trädgårdssångare 6, Svarthätta 5, Lövsångare 8 och Törnskata 5. Totalt denna
månad 138 ex och i år 5 347 ex.
UPPDRAGSARBETE
Fortsatt rensning av sten från stigen vid lilla bryggan (0,5 tim).
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ÖVRIGT
På grund av nattens regn blev det sovmorgon och lite administrativt innearbete.
När väl regnet upphörde blev det en bra fångstdag med junimått mätt. Sedan
blev det sent sänggående även denna dag.
På kvällen invigdes den nya ugnen med en pizza vilken smakade alldeles
förträffligt, trots halvfabrikatet.
VID DATORN: Dennis Kraft.
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VÄDER
Mulet på morgonen och regn mellan 06:30 och 07:30. Därefter uppklarnande
och vackert väder under dagen och rätt svaga vindar från nord. Mot
eftermiddagen mulnade det på igen och från 17:30 kom det åter regn, nu till lite
friskare nordanvindar.
01:00: SV 12 m/s, +13,4°C. 04:00: SSV 7 m/s, +13,4°C. 07:00: NV 7 m/s, +12,7°C,
regn 0 mm. 10:00: NV 5 m/s, +14,5°C. 13:00: VNV 3 m/s, +14,3°C. 16:00: NV 6
m/s, +14,1°C. 19:00: NV 10 m/s, +12,8°C, regn 0,3 mm. 22:00: N 12 m/s, +12,0°C,
regn 1,0 mm.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
Nätfångst 06:00 ‐ 17:30 med uppehåll för en regnskur runt 7. Spridd
observationsverksamhet mellan övriga arbetsuppgifter.
OBSERVATIONER
Gravand, paret i Kausan har fortfarande 7 ungar kvar. Småskrake, vid flera
tillfällen har en fågel setts landa i eller i närheten av fyrområdet för att sedan
försvinna bland växtligheten. Vad månde bliva? Småtärna, ligger fortfarande på
boet. Törnskata, minst 2 honor och en hane men ingen av gårdagens ringmäkta
har setts till. Bofink, en hona som ringmärktes var troligen samma fågel som sågs
igår.
RINGMÄRKNING
22 individer av 11 arter; Ladusvala 2, Hussvala 1, Kärrsångare 1, Rörsångare 3,
Ärtsångare 4, Törnsångare 3, Trädgårdssångare 4, Svarthätta 1, Gransångare 1,
Törnskata 1 och Bofink 1. Totalt denna månad 160 ex och i år 5369 ex.
UPPDRAGSARBETE
Fortsatt rensning av sten från stigen vid lilla bryggan (0,5 tim). Eldat upp
skräphögen efter Fastighetsverkets röjning i stora förrådet (2 tim minst).
ÖVRIGT
Fyra män kom ut från Onsala i en båt. De åt medhavd fika och jag blev inbjuden
på räkor och öl. De fick telefonledes tillstånd av Stefan att mot avgift bese fyren.
Jag guidade dem i fåglarnas värld och de föreföll nöjda med sin vistelse här.
VID DATORN: Dennis Kraft.
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VÄDER
Regn och friska vindar från nordsektorn under natt och förmiddag. Vinden har
tidvis haft kulingstyrka under natten. Begränsad sikt på grund av regn och dis.
Regnet höll i sig med varierande intensitet fram till ca 19. Därefter någon
enstaka skur. Även vinden, molnigheten och diset har legat kvar hela dagen. På
kvällen tilltog vinden igen och det var kuling i byarna.
01:00: N 14 m/s, +12,4°C, regn 1,1 mm. 02:00: N 15 m/s, +12,4°C, regn 0,8 mm.
07:00: N 9 m/s, +12,2°C, regn. 10:00: NO 9 m/s, +12,5°C, regn. 13:00: N 10 m/s,
+12,5°C, regn. 16:00: N 9 m/s, +12,6°C, regn. 19:00: NV 11 m/s, +12,6°C, regn.
22:00: N 12 m/s, +12,8°C.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
Regnet omöjliggör nätfångst. Burfångst i Kausan från 12:00. Observationsrundor
i regnställ varannan timma.
OBSERVATIONER
Kanadagås, fem, nu rätt stora ungar finns kvar med föräldrarna. Gravand, paret i
Kausan har fortfarande 7 ungar kvar. Gräsand, 1 par och 4 hanar håller till vid
Playan. Ejder, minst 8 dunungar sågs tillsammans med fyra honor vid östra delen
av Playan. Svartsnäppa, 2 rastande på playan. Grönbena 1 rastande i Kausan. Det
är årets första på ön. Kentsk tärna, minst 30 fåglar sågs i det nya boområdet vid
skrattmåsarna. Dessutom finns minst ett par mellan denna bosättning och den
på stenmalen på västudden. Småtärna, ligger fortfarande på boet. Törnskata, 2
honor sedda vid playan.
RINGMÄRKNING
4 individer av 4 arter; Rödbena 1, Grönbena 1, Skärpiplärka 1, Stare 1. Totalt
denna månad 164 ex och i år 5 373 ex.
UPPDRAGSARBETE
Fortsatt rensning av sten från stigen vid lilla bryggan (0,5 tim).
ÖVRIGT
Stefan kom ut strax före 10 och släppte av Annika. Han for sedan omgående för
att hämta konferensgäster som skall äta lunchen härute. Det var 9 gäster som
kom ut vid 12. Vid ca 15:30 åkte Stefan iland med Annika och återvände med 9
personer som skall bo över tills i morgon. Sedan for han iland med
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lunchkonferensen. Jag förevisade en rödbena och en grönbena för den senare
gruppen vilket uppskattades. Vid 19‐tiden återkom Stefan med en grupp på 11
personer som skulle göra ett kvällsbesök på ön. Stefan hämtade dem igen
klockan 22. Det såg väldigt slagigt ut när de satte fart längs Nidingen nordsida.
Vinde var då nord 13 m/s.
Med all denna trafik börjar man känna sig som i storstaden och längtar tillbaka
till lugnet i början på veckan.
VID DATORN
Dennis Kraft.
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VÄDER
Blåsigt NV under natten med kulingstyrka i vindarna. Mulet och disigt och
smärre regnskurar. Uppklarnande i väster från 7‐tiden och från middagstid var
det klart även inåt land. Vinden har avtagit något efterhand men medelvinden
ligger fortfarande på 8 – 9 m/s i kvällningen.
01:00: NV 13 m/s, +12,7°C. 04:00: NV 11 m/s, +12,8°C. 07:00: NV 11 m/s,
+13,0°C. 10:00: NV 9 m/s, +13,3°C. 13:00: NV 9 m/s, +14,6°C. 16:00: NV 9 m/s,
+15,8°C. 19:00: V 8 m/s, +15,6°C. 22:00: V 10 m/s, +13,4°C.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
Burfångst i Kausan från 04:00 och på Playan från 12:30. Nätfångst från 08:00 –
15:00. Observationsverksamhet. En inventeringsrunda till ostudden. Kontrollerat
tärnorna.
OBSERVATIONER
Kanadagås, paret med fem ungar är fortfarande kvar. Dessutom minst 8 andra
vuxna fåglar. Gravand, paret i Kausan har fortfarande 7 ungar kvar. Fem av
dessa har i två omgångar irrat sig in i burarna i Kausan och blivit ringmärkta.
Återföreningen med resten av kullen gick i båda fallen bra. Ejder, minst 10
dunungar sågs tillsammans med fyra honor vid östra delen av Playan. Senare
sågs en kull med 8 ungar men nu med en ensam hona. Några av dessa ungar
drullade in i burarna vid två tillfällen. De kunde dock lyckligen återförenas med
ådan. Svartsnäppa, 2 rastande på playan under förmiddagen. Roskarl, 2 fåglar
sedda på SO‐udden på morgonen och på em längst ut på O‐udden. Kentsk tärna,
efter dagens boräkning bedöms antalet par till minst 50. Totalt noterades 45
aktiva bon och därtill två par som matade ungar. Småtärna, paret ruvar alltjämt
på två ägg. Rödstjärt, 1 hona som ringmärktes den 10/6 är kvar på ön.
Lövsångare, 2 varav en sitter och sjunger vid komposten. Törnskata, 1 hona och
1 hane har setts vid playan. Förmodligen samma hane som senare ringmärktes.
RINGMÄRKNING
15 individer av 8 arter; Gravand 5 pulli, dagsrekord för denna art. Ejder 1 pullus,
Silvertärna 1 pullus, Kentsk tärna 2 pulli, Skärpiplärka 1 pullus, Rörsångare 1,
Törnskata 1 och Stare 3.
Totalt denna månad 179 ex och i år 5 388 ex.
UPPDRAGSARBETE
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Stenrensning från stigen till lilla bryggan har fortsatt. (0,5 tim)
ÖVRIGT
De 9 nattgästerna var kvar till strax före 11 då Stefan kom och hämtade dem.
Det var personal från två tandläkarkliniker varav tre från Portugal. Martin hette
en av dem, han hade varit härute förr och kom från Onsala men hade nu praktik
i Portugal. De övriga åtta var kvinnor.
En tistelfjäril sågs idag igen.
På kvällen tog jag tag i fläktbytet i köket. Den gamla fläkten nedmonterades och
därvid blottlades en mumifierad flugsnappare i ventilationsröret. Bytet visade sig
vara lite mer komplicerat än planerat då rördiametern i den nya fläkten inte
stämde överens med befintligt ventilationsrör. Efter viss vedermöda löstes dock
detta med hjälp av lite material från den gamla fläkten. Så nu är ny fläkt på plats
så slipper Uno den sysselsättningen.
Ivrigt påhejad av övrig personal tog sig stationschefen rengörande dusch inför
hemresan i morgon.
VID DATORN
Dennis Kraft.
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VÄDER
Fortsatt blåsigt under natten och morgonen med vindbyar på gränsen till kuling.
Klart och god sikt men moln in över land.
01:00: V 11 m/s, +12,6°C. 04:00: V 11 m/s, +12,4°C. 07:00: V 10 m/s, +12,3°C.
10:00: V 9 m/s, +13,6°C. 13:00: V 9 m/s, +15,1°C. 16:00: V 11 m/s, +15,3°C.
19:00: V 10 m/s, +14,0°C. 22:00: ändra
V 10 m/s, +13,4°C.
PERSONAL
Dennis Kraft avlöstes vid 18‐tiden av Lotta och Hanna Berg samt Uno och Anette
Unger. Transporten av personal sköttes av Sone Sjölander med vår egen båt.
VERKSAMHET
Burfångst i Kausan och på Playan. Förberedelser för personalbyte. Kontroll av
småtärnornas och de kentska tärnornas häckning på V‐udden.
Tobisgrisslekontroller med holkfällor.
OBSERVATIONER
Prutgås 1 ex av rasen bernicla rastade i Kausan på kvällen. Gravand, paret i
Kausan har fortfarande 7 ungar kvar. Dessutom har fem andra adulta fåglar setts
på ön. Ejder, en hona med 8 dunungar V lilla bryggan på morgonen och en hona
med två ungar på V‐udden på em. Roskarl, 1 rastade i Kausan. Småtärna, paret
ruvar alltjämt på två ägg.
RINGMÄRKNING
8 individer av 3 arter. Tobisgrissla 1 pullus, skärpiplärka 2 (varav 1 pullus) och
stare 5. Totalt denna månad 187 ex och i år 5 396 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
ÖVRIGT
Inget.
VID DATORN
Dennis Kraft och Uno Unger.
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VÄDER
I gryningen fortsatt frisk V vind men mojnande vid 07‐tiden och därefter
växlande mellan NV och SV 7‐3 m/s resten av dagen. Klart över havet vid
soluppgången, därefter växlande molnighet, sent på dagen åter mestadels klart.
04:00: V 9 m/s, +11,8°C. 07:00: V 4 m/s, +12,4°C. 10:00: NV 7 m/s, +13,0°C.
13:00: NV 6 m/s, +14,3°C. 16:00: V 3 m/s, +16,0°C. 19:00: V 3 m/s, +16,2°C.
22:00: V 7 m/s, +12,6°C.
PERSONAL
Lotta och Hanna Berg samt Uno och Anette Unger.
VERKSAMHET
Burfångst med 12 burar i Kausan och 23 burar på Playan 04:00‐22:00. 15 nät
07:30‐11:30. Märkning av samtliga ungar av tretåig mås på sjömärket och de
gamla fyrarna. Viss ogräsrensning i fågelstationens potatisland.
OBSERVATIONER
Gråhäger: 1 ex på nordstranden 23:15. Brun kärrhök: 1 hona str mot V 09:09
mobbad av fiskmåsar. Vattenrall: 4 halvstora ungar fångades samtidigt i en och
samma vadarbur längst in i Kausan vid 06‐tiden. Kustsnäppa: 1 huvudsakligen
outfärgat ex rastade på SO‐udden vid 18‐tiden. Kärrsnäppa: 1 ex str mot V 07:52.
Tretåig mås: Vid dagens genomgång och pullmärkning konstaterades 34 aktiva
bon med totalt 5 ägg och 50 ungar. På Rissaskylten fanns 15 bon och på gamla
fyrarna 19 bon. Ytterligare två bon har tidigare innehållit ägg så därför har 36 par
konstaterats häcka i år. Småtärna: Paret ruvar alltjämt på två ägg. Törnskata: 1
ringmärkt hane kvar. Gråsiska: 1 par av rasen cabaret besökte ön mitt på dagen,
honan i paret ringmärktes och hon hade en tydlig ruvfläck.
RINGMÄRKNING
101 ex av 8 arter. Vattenrall 4 pulli, strandskata 2 pulli, rödbena 1, fiskmås 1,
tretåig mås 50 pulli, tobisgrissla 4 pulli, stare 38 och gråsiska 1. Totalt denna
månad 288 ex och i år 5 497 ex.
ÖVRIGT
Stefan och Annika kom ut med 6 konferensgäster mitt på dagen varav 4 stannar
kvar tills i morgon. Stopp på vattnet sent på kvällen, vi fick troligen igång det
igen, vi får se i morgon.
VID DATORN
Uno Unger.
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VÄDER
I gryningen svag SV vind och växlande molnighet. Under dagen huvudsakligen
svaga växlande vindar och tidvis nästan molnfritt, dock en del cirrusslöjor på hög
höjd. På kvällen molnfritt och svaga vindar med bleke på havet.
04:00: SV 3 m/s, +11,1°C. 07:00: ONO 4 m/s, +11,0°C. 10:00: SSO 3 m/s, +13,1°C.
13:00: SV 5 m/s, +14,1°C. 16:00: V 3 m/s, +15,0°C. 20:00: NNO 3 m/s, 14,6 °C.
22:00: SV 2 m/s, +13,2°C.
PERSONAL
Lotta och Hanna Berg samt Uno och Anette Unger.
VERKSAMHET
Burfångst 04:00‐22:00 med 15 burar i Kausan och 23 burar på Playan. Nätfångst
04:30‐11:30 med 22 nät. Avläsning av tidigare märkta tretåiga måsar har
påbörjats. Pullmärkning av tobisgrisslor. Flaggan försågs med snabbkopplingar så
att den nu enkelt går att hissa och hala vid behov.
OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 1 ex flög västerut längs sydsidan 10:00 och ute vid Klockfotsrevet
ändrade den kurs mot S. Skrattmås: 7 bon med ägg i kolonin med kentska tärnor.
Småtärna: Paret ruvar alltjämt på två ägg. Kentsk tärna: Den nyetablerade
kolonin V om Västra rännan inventerades och befanns innehålla 68 bon med
ägg. Med de 17 bona på Västudden sedan tidigare har 85 par häckat på ön i år.
RINGMÄRKNING
76 ex av 14 arter. Vattenrall 2 pull, fiskmås 2 pull, silvertärna 1 pull, tobisgrissla
50 pull, hussvala 1, skärpiplärka 2, sädesärla 1, rödhake 1, rörsångare 2,
törnsångare 4, trädgårdssångare 2, lövsångare 1, stare 6 och pilfink 1. Totalt
denna månad 364 ex och i år 5573 ex. En främmande kontroll av en svensk stare.
ÖVRIGT
Stefan och Annika åkte iland med de 4 övernattande konferensdeltagare på em.
Till kvällen kom Stefan åter med 3 övernattningsgäster från Ringhals.
Vågbrytarna var här en stund på em med totalt 23 personer. Potatis‐Gunnar var
också här på em och tittade till sitt potatisland.
En tistelfjäril sågs under dagen i fyrområdet. I övrigt endast några kålfjärilar i
dagfjärilsväg.
VID DATORN
Uno Unger.
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VÄDER
I gryningen måttlig V vind och molnfritt. Från 07:30 en del dimmoln. Resten av
dagen växlande molnighet‐molnfritt och en ökande SSV‐S vind. På kvällen
mulnade det från SV.
01:00: V 5 m/s, +13,1°C. 04:00: V 6 m/s, +12,4°C. 07:00: SV 2 m/s, +12,4°C.
10:00: SSV 4 m/s, +13,4°C. 13:00: SSV 6 m/s, +13,8°C. 16:00: SSV 6 m/s, +14,7°C.
19:00: S 8 m/s, +14,2°C. 22:00: S 8 m/s, +14,4°C.
PERSONAL
Lotta och Hanna Berg samt Uno och Anette Unger.
VERKSAMHET
Nätfångst 05:30‐12:30 med 22 nät. Burfångst 04:00‐22:00 med 15 burar i
Kausan och 23 burar på Playan. Med start vid 23‐tiden igår fram till 02:00 i natt
fjärilfångst med kvicksilverlampa. På em/kvällen pullmärkning av tobisgrissla.
OBSERVATIONER
Kärrsnäppa: 1 ad anlände mitt på dagen och rastade därefter i Kausan. Storspov:
4 ex sträckande mot SV 08:40. Grönbena: 1 ex hördes sträckande mot SO 00:57.
Småtärna: Paret ute och flög emellanåt, ruvningen verkar gått över tiden.
RINGMÄRKNING
43 ex av 7 arter. Rödbena 2, fiskmås 2 pull, tobisgrissla 24 pull, ladusvala 1,
skärpiplärka 1, törnsångare 1 och stare 12. Totalt denna månad 407 ex och i år
5616 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidning och demonstration av ringmärkning för 11 personer (1 tim).
ÖVRIGT
Stefan körde iland de 3 personerna från Ringhals under fm och senare kom han,
Calle Sjöberg och Marga Ekberg ut med ett sällskap på 11 personer från
Mölndals Energi som blir kvar tills i morgon. Dessutom besök av två privatbåtar
med totalt 8 personer under dagen. Av nattfjärilar (se ovan) var åkerjordfly och
citronmätare de vanligaste. Undertecknad firade idag sin 65‐årsdag och blev
överraskande bjuden på mumsig Brownies‐tårta.

VID DATORN
Uno Unger.
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VÄDER
I gryningen fram till 09:30 12‐15 m/s från SSO‐S och rejält med regn. Vid 10‐
tiden lättade regnet och vinden vred successivt från SV 12 m/s till V 10‐12 m/s
fram till skymningen. Mestadels molnfritt under em från 12‐tiden.
01:00: S 9 m/s, +14,6°C. 04:00: S 12 m/s, +14,4°C. 07:00: S 13 m/s, +13,3°C.
10:00: SV 12 m/s, +14,2°C.13:00: V 10 m/s, +16,0°C. 14:00: V 12 m/s,
+16,2°C. 19:00: V 10 m/s, +15,3°C. 22:00: V 10 m/s, +13,8°C.
PERSONAL
Lotta och Hanna Berg samt Uno och Anette Unger.
VERKSAMHET
Burfångst 04:00‐22:00 med 15 burar i Kausan. Ingen nätfångst pga regn och
blåst. Havsfågelskådning under tiden 11:00‐13:45 samt 20:15‐21:45.
Boungemärkning av tobisgrisslor.
OBSERVATIONER
Sjöorre: 59 ex sträckande mot S långt ut i V varav 5 ex passerade 13:05 och
därefter 4 flockar på totalt 54 ex under tiden 20:32‐21:20. Stormfågel: 2 ex
passerade mot S långt ut i V 20:40 resp. 21:33. Gulnäbbad lira: 1 ex passerade
norrut 2‐3 km V om Nidingen och kunde följas under tiden 20:50‐20:55.
Havssula: 3 ex varav 1 2K/3K sågs flygande omkring långt ut i V 12:50‐13:00, 1
4K+ kom norrifrån och lade sig långt ut i V 13:10 och 1 3K/4K sträckte
målmedvetet mot S ganska nära Västudden 13:25. Storspov: 19 + 14 ex
sträckande mot SV 09:56 resp. 10:42. Småtärna: Paret kvar på ön. Sillgrissla: 1 ex
mot V. Tordmule: 1 ex mot S nära Västudden 20:33. Hussvala: Kläckning
konstaterad – äggskal på marken.
RINGMÄRKNING
30 ex av 1 art: Tobisgrissla 30 pull. Totalt denna månad 437 ex och i år 5646 ex.
ÖVRIGT
Vid 10‐tiden kom Calle Sjöberg och Stefan med var sin båt och hämtade Marga
samt de 11 personerna från Mölndals Energi. Trots regn och SV vind ca 15 m/s
kom de välbehållna iväg över revet vid Jeppestenen, men det var på gränsen.
Den gulnäbbade liran var veckans clou och kan jämföras med ett likaså
nordsträckande ex som undertecknad var med om att se den 21/6 1993.
VID DATORN
Uno Unger.
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VÄDER
I gryningen växlande molnighet, en frisk västlig vind och endast 12 plusgrader.
Fortsatt varierande molnighet under dagen. En rejäl regnskur vid middagstid,
därefter väldigt varierande väder med ömsom värmande sol och ömsom blåsigt
med ytterligare någon regnskur ‐ alltså typiskt midsommarväder.
04:00: V 8 m/s, +11,8°C. 07:00: VSV 6 m/s, +12,6°C. 11:00: SV 9 m/s, +13,6°C.
13:00: SV 7 m/s, +12,9°C. 16:00: VSV 6 m/s, +14,3°C. 19:00: SV 8 m/s, +13,9°C.
22:00: SV 9 m/s, +12,9°C.
PERSONAL
Lotta och Hanna Berg samt Uno och Anette Unger.
VERKSAMHET
Burfångst 04:00‐22:00 med 18 burar i Kausan. Ingen nätfångst pga blåst.
Sporadisk sträckspaning. Boungemärkning av tobisgrisslor och pullmärkning av
fiskmåsar och strandpipare. Dessutom lite småpyssel som nätlagning och
uppsättning av spegel på turisttoan. Vidare skänkte Anette ett bäddset märkt
”Nidingens fstn”.
OBSERVATIONER
Sjöorre: 33 ex sträckande mot S nära Västudden 05:58. Havssula: 1 2K
sträckande mot S utanför Västudden 05:50. Kustsnäppa: 8 ex (endast en
utfärgad) flög omkring utanför Playan 06:26, flocken försvann norrut rakt över
ön. Kärrsnäppa: 1 ad rastade på SV‐udden 14:45. Småtärna: 1 par på Västudden,
fortsatt ruvning.
RINGMÄRKNING
47 ex av 3 arter. Fiskmås 7 pull, större strandpipare 3 pull och tobisgrissla 37
pull. Totalt denna månad 484 ex och i år 5693 ex.
ÖVRIGT
Fredag den 19 juni är i år midsommarafton och vi hade hoppats att middagen
kunde bestå av självodlade potatis från Nidingen, men efter kontroll i
potatislandet kom Anette och meddelade att vi kunde glömma färskpotatis.
Midsommarmiddagen med lax fick räddas med utsökt bulgurris i stället.
Stefan och Annika kom vid 15‐tiden med 9 bekanta för att fira midsommar på
ön.
VID DATORN
Uno Unger.
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VÄDER
I gryningen växlande molnighet och en frisk västlig vind och endast 12
plusgrader. Vid middagstid uppklarnande och i huvudsak molnfritt men
fortfarande en västlig vind på upp emot 10 m/s. Solen värmde ganska gott under
em.
01:00: V 6 m/s, +11,5°C. 04:00: V 8 m/s, +11,7°C. 07:00: V 8 m/s, +12,8°C. 10:00:
V 8 m/s, +13,0°C. 13:00: V 8 m/s, +15,8°C. 17:00: VNV 5 m/s, +16,2°C. 20:00:
VNV 4 m/s,+15,2 °C. 22:00: V8 m/s, +13,9°C.
PERSONAL
Lotta och Hanna Berg samt Uno och Anette Unger avlöstes sent på em av
Tommy Järås , Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås, Patrik Ryden‐Järås, Per Olsson,
Julia Olsson, Måns Olsson, Anki Lundblad, Iris Ekman och Svea Olsson.
Tommy skötte personaltransporten med fågelstationens båt.
VERKSAMHET
Burfångst 05:00‐22:00 med 18 burar i Kausan och 23 burar på Playan . Ingen
nätfångst pga blåst. Kontroll av några tobisgrisslebon för märkning av pull.
OBSERVATIONER
Havssula: 1 2K sträckande mot N precis utanför Klockfotsrevet 11:45.
Kärrsnäppa: 2 ad rastade på Playan under morgonen. Gluttsnäppa: 1 ex hördes
07:23, troligen sträckande. Kustlabb: 2 ad (mörk resp. ljus morf)
kleptoparasiterade tärnor mellan Västudden och Klockfotsbojen under en
halvtimmas tid från 08:00. Småtärna: 1 par på Västudden, fortsatt ruvning.
Törnskata: 1 hane höll till ute på Västudden mitt på dagen.
RINGMÄRKNING
24 ex av 6 arter. Vattenrall 1 pull, strandskata 1 pull, fiskmås 2 pull, tobisgrissla
4, skärpiplärka 3 och stare 13. Totalt denna månad 508 ex och i år 5717ex.
UPPDRAGSARBETE
Rengöring och tömning av turisttoan (0.5 tim).
ÖVRIGT
Stefan, Annika och deras gäster vaknade undan för undan under fm och herrarna
i sällskapet hjälptes åt att sätta ihop flytbryggan vid Lilla bryggan. Vid 15‐tiden
lämnade de ön i Stefans ribbåt.
VID DATORN

Sida 1

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 20 JUNI 2009
Uno Unger och Tommy Järås

Sida 2

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 21 JUNI 2009
VÄDER
I gryningen mulet och en svag västlig vind och endast 12 plusgrader. Under
förmiddagen uppklarnande och avtagande vind till endast ett par sekundmeter.
Eftermiddag och kväll riktigt fint sommarväder. Helt bleke på kvällen.
03:00: V 5 m/s, +12,3°C. 10:00: SV 3 m/s, +14,1°C. 15:00: SV 3 m/s, +14,9°C.
21:00: V 2 m/s, +14,7°C.
PERSONAL
Tommy Järås , Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås, Patrik Ryden‐Järås, Per Olsson,
Julia Olsson, Måns Olsson, Anki Lundblad, Iris Ekman och Svea Olsson.
VERKSAMHET
Burfångst 04:00‐ 22.00 med 18 burar i Kausan och 19‐23 burar på Playan .
Nätfångst, 12 nät från 06.00 och ytterligare 4 från 9.00‐ 18.00. Fyra burar sattes i
nätgatan bakom hönshuset för vattenrallsfångst, vilket fungerade direkt.
Läst av tretåiga måsar och rödbenor. Märkt några pull av fiskmåsar och silltrutar.
OBSERVATIONER
Kärrsnäppa: 3ad rastade på Playan under morgonen. Svartsnäppa: 1 ex rastade
några sekunder i kausan vid 4.25. Roskarl: Flög över från Kausan till sv‐udden.
Småtärna: 1 par på Västudden. Kärrsångare 1 ex ringmärktes. Ärtsångare satt o
sjöng i hönshusslånet. Törnskata: 1 hane höll till vid fyrnäten.
RINGMÄRKNING
55 ex av 6 arter. Vattenrall 3 pull, rödbena 1 ex, fiskmås 7 pull, silltrut 5 pull,
hussvala 2 ex, ärtsångare 1, skärpiplärka 1 och stare 34 . Totalt denna månad
563 ex och i år 5772 ex.
UPPDRAGSARBETE
Semester idag.
ÖVRIGT
Fyra båtar på besök bl.a. Mats Johansson och Potatis‐Gunnar från Nidingens
Vänner. Sammanlagt 32 personer på ön i dag.
VID DATORN
Tommy Järås

Sida 1

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 22 JUNI 2009
VÄDER
I gryningen helt klart och vindstilla. Kalasfint sommarväder hela dagen o max 5
m/s under en kort stund annars 0‐2 m/s. 14‐18°C
09:00: N 1 m/s, +14,8°C. 15:00: V 5 m/s, +17,9°C.21:00: N V 3 m/s, +16,6°C.
PERSONAL
Tommy Järås , Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås, Patrik Ryden‐Järås, Per Olsson,
Julia Olsson, Måns Olsson, Anki Lundblad, Iris Ekman och Svea Olsson.
VERKSAMHET
Burfångst 04:00‐ 22.00 med 18 burar i Kausan och 19 burar på Playan .
Nätfångst, 16 nät från 04.30 ‐12.00. Tobisgrisslekontroller med holkfällor.
Fortsatt med avläsningar av tretåmåsarna. Letat upp och märkt några
skärpiplärkekullar.

OBSERVATIONER
Knölsvan: 3 ex mot söder kl5.25, Kärrsnäppa: 1ad rastade på Playan under
morgonen. Grönbena: 1 ex rastade i kausan vid 4.30. Gluttsnäppa: 1 ex.
Storspov: 1 ex gick ner på västudden. Småtärna: 1 par på Västudden. Kentsk
tärna nya kolonin räknades; 67 bon med 15 tvåäggskullar och 57 enäggskullar.
Ärtsångare satt o sjöng i hönshusslånet. Törnskata: 1 hane höll till vid fyrnäten.
RINGMÄRKNING
37 ex av 4 arter. Fiskmås 1 pull, skärpiplärka 10 ex varav 9 pull, sädesärla 1 ex
och stare 25 ex . Totalt denna månad 600 ex och i år 5809 ex.
UPPDRAGSARBETE
Semester idag också. Endast guidat några turister.
ÖVRIGT
Fem båtar på besök bl.a. en båt från försvaret, en stridsbåt 90 med ett helt gäng
som inspekterade ön för kommande avveckling av radar och övrig
militärutrustning. Fyra övernattningsgäster kom ut med Stefans ribbåt .
Sammanlagt 35 personer på ön i dag.
VID DATORN
Tommy Järås

Sida 1

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 23 JUNI 2009
VÄDER
Ett fläckvis tunt molntäcke under tidig morgon. Fint sommarväder hela dagen
dock lite blåsigt, max 9 m/s i medelvind och hela tiden från NV.
04:00: NV 4 m/s, +14,7°C. 09:00 NV 3 m/s, 15,2°C. 18:00: NV 9 m/s, +16,0°C.
22:00: N NV 7 m/s, +15,6°C.
PERSONAL
Tommy Järås , Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås, Patrik Ryden‐Järås, Per Olsson,
Julia Olsson, Måns Olsson, Anki Lundblad, Iris Ekman och Svea Olsson.
VERKSAMHET
Burfångst 04:00‐ 22.00 med 18 burar i Kausan och 19 burar på Playan .
Nätfångst, 16 nät från 04.30 ‐13.30. Tobisgrisslekontroller med holkfällor.

OBSERVATIONER
Kärrsnäppa: 1ad rastade på Playan under morgonen. Drillsnäppa: 1 ex rastade i
kausan på morgonen, höstens första av arten. Småtärna: 1 par på Västudden.
Tobisgrissla: 5 adulter kontrollerades bl.a. en som ringmärktes som adult
häckande 1989, alltså minst 23 år gammal. Ärtsångare satt o sjöng i
hönshusslånet för tredje dagen. Törnskata: 1 hane kontrollerades i fyrnätet. Den
var märkt på ön den 16 juni.

RINGMÄRKNING
19 ex av 4 arter. Vattenrall 2pull, silltrut 6 ex, skärpiplärka 2 ex, och stare 9 ex .
Totalt denna månad 619 ex och i år 5828 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 3 timmar.
ÖVRIGT
Endast en båt på besök. Fyra övernattningsgäster från i går stannar ytterligare
ett dygn. Sammanlagt 18 personer på ön i dag.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 24 JUNI 2009
VÄDER
Dagen började med svag nordlig vind och molnfri himmel. Resten av dagen blev
en underbar sommardag, t.o.m. med värme.
04:00: N 5 m/s, +14,1°C. 09:00 N 2 m/s, 16,8°C. 12:00: NNV 6 m/s, +19,1°C.
18:00: NNV 6 m/s, +20,4°C. 22:00 OSO 3 m/s +21,5°C. Temp 14‐23,5 °C
PERSONAL
Tommy Järås , Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås, Patrik Ryden‐Järås, Per Olsson,
Julia Olsson, Måns Olsson, Anki Lundblad, Iris Ekman och Svea Olsson. Mitt på
dagen åkte Per,Julia, Måns, Anki Iris och Svea iland och ut kom Lars Gustafsson,
Karin Tingvall och Johanna Tingvall‐Gustafsson.
VERKSAMHET
Burfångst 04:00‐ 22.00 med 15 burar i Kausan och 19 burar på Playan .
Nätfångst, 16 nät från 04.30 ‐11.00. Tobisgrisslekontroller med holkfällor.
Genomgång av alla holkar med avseende på pilfinkar samt full genomgång av
hussvalebon.
OBSERVATIONER
Gluttsnäppa: 1 ex hörd mot syd, Grönbena: hörd ett par gånger, Roskarl: 1 ex
So‐udden. Småtärna: 1 par på Västudden har fortfarande två varma ägg.
Tobisgrissla: Ytterligare några adulter kontrollerades och ännu en 20‐åring togs
idag. Sammanlagt är 14 kontrollerade eller märkta de senaste tre dagarna.
Hussvala: Sex häckningar med ägg eller ungar på vårt hus, tre på vardera gaveln.
En häckning i nedersta mistluren på nya fyren och ett bo på sydgaveln av ”hus
1855”. Alltså totalt endast 8 aktiva häckningar+ ett bo utan ägg eller ungar. En
adult kontrollerades i ett bo. Den var pullmärkt som ensam unge i ett bo på
gaveln av vårt dass förra året. Pilfink : Endast tre aktiva häckningar. Kruthuset
syd märktes 5 ungar, tvättstugan med 6 ungar sju dagar gamla och hönshuset
nordväst med 4 ägg.

RINGMÄRKNING
37 ex av 7 arter. Rödbena 2 ad+2pulli, fiskmås 2pulli, tobisgrissla 3 ad,
skärpiplärka 2 ex, koltrast 1 pulli, stare 20 ex och pilfink 5 pull. Totalt denna
månad 656 ex och i år 5865 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT
Två båtar på besök plus ribbåten som var ute två gånger, dels med några
dagsturister och elektriker samt dels med 10 konferensgäster som skall
övernatta. Tio övernattningsgäster + personalstannar över natten.
Sammanlagt 40 personer på ön i dag.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 25 JUNI 2009
VÄDER
Underbar sommardag med härlig värme. Tillfälligt lite blåsigare med medelvind
på 10 m/s mitt på dagen.
04:00: ONO 4 m/s, +16,5°C. 09:00 NO 7 m/s, 20,8°C. 15:00: ONO 6 m/s,
+24,0°C. 18:00: ONO 6 m/s, +23,6°C. 22:00 O 7 m/s +20,5°C. Temp 15‐25 °C
PERSONAL
Tommy Järås , Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås, Patrik Ryden‐Järås, Lars
Gustafsson, Karin Tingvall och Johanna Tingvall‐Gustafsson.
VERKSAMHET
Burfångst 04:00‐ 22.00 med 18 burar i Kausan och 19 burar på Playan .
Nätfångst, 19 nät från 04.30 ‐11.00. Märkning av några tärnungar och
skrattmåsungar samt en genomgång av tobisgrissleholkar med lite senare kullar.
Guidning av konferensdeltagare.
OBSERVATIONER
Grågås: 4 ex mot syd 6.00, Gluttsnäppa: 1 ex, Brushane: 1 svartkragad hane
rastade hela eftermiddagen och kvällen, Roskarl: 1 ex So‐udden. Storspov 2 ex
tidig morgon, Småtärna: 1 par på Västudden ruvar. Tobisgrissla: Fyra kullar med
vardera två ungar ringmärktes. Busksångare: 1 ex ringmärktes, stationens
tredje, Bofink: 1 hona ringmärktes, andra juniobsen på 10 år, Mindre korsnäbb:
1 adult hane ringmärktes,

RINGMÄRKNING
53 ex av 13 arter. Fisktärna 4 pull, skrattmås 4 pull, tobisgrissla 8 pull, sädesärla
1 ex, skärpiplärka 2 ex, stenskvätta 1 ex, busksångare 1 ex, ärtsångare 2 ex,
svarthätta 1 ex, gransångare 1 ex, stare 26 ex, bofink 1 ex och mindre korsnäbb
1ad hane . Totalt denna månad 709 ex och i år 5918 ex.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 2 timmar
ÖVRIGT
Inga extra besökare under dagen förutom de 10 som övernattade. I kväll är vi
ensamma på ön.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 26 JUNI 2009
VÄDER
Blåsigt från öster hela dagen, upp till 12 m/s i byarna. Sol, varmt och skönt
sommarväder hela dagen
04:00: NO 9 m/s, +16,7°C. 09:00 ONO 6 m/s, 20,2°C. 12:00: ONO 7 m/s,
+24,1°C. 16:00: ONO 5 m/s, +24,8°C. 22:00 O 5 m/s +19,9°C. Temp 16,4‐25,1 °C
PERSONAL
Tommy Järås , Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås, Patrik Ryden‐Järås, Lars
Gustafsson, Karin Tingvall och Johanna Tingvall‐Gustafsson.
VERKSAMHET
Burfångst 04:00‐ 22.00 med 18 burar i Kausan och 19 burar på Playan .
Nätfångst, 11 nät från 04.45 ‐12.15. Märkning av några skrattmåsungar och
genomgång av tobisgrisslebon med lite senare kullar. Märkning av de sista fyra
ungarna av tretåig mås samt en kull skärpiplärkor.
OBSERVATIONER
Toppskarv: 2 ex på klockfotsrevet, Kärrsnäppa: 8 ex rastande på SO‐udden,
Tofsvipa: 1 ex mot SO, Gluttsnäppa: 1 ex, Grönbena: 1 ex rastande kausan,
Brushane: 3 svartkragad hanar rastade tidig morgon, Roskarl: 1 ex So‐udden.
Storspov minst 3 ex, Småtärna: 1 par på Västudden ruvar. Acrocephalus: 1
ringmärkt sågs mycket tillfälligt i busken bakom hönshuset, troligen var det
busksångaren som märktes igår.
RINGMÄRKNING
45 ex av 6 arter. Skrattmås 2 pull, tretåig mås 4 pull, tobisgrissla 2 pull, sädesärla
1 ex, skärpiplärka 7 ex, stare 29 ex, . Totalt denna månad 754 ex och i år 5963 ex.

UPPDRAGSARBETE
??
ÖVRIGT
Två gästande båtar med 2 + 5 personer. Totalt 15 personer på ön idag.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 27 JUNI 2009
VÄDER
Klart hela dagen. Vind på morgonen ost 5‐7. På e.m sjöbris och på kvällen lugnt.
Temp på e.m. ca 25
PERSONAL
Tommy Järås , Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås, Patrik Ryden‐Järås, Lars
Gustafsson, Karin Tingvall och Johanna Tingvall‐Gustafsson åker iland kl 15.00.
Ut kommer Torbjörn, Nora, Arvid och Linn Janson, Marie Ögren samt Jonas och
Isac Wikström.
VERKSAMHET
Burfångst 04:00‐ 14.00 med 15 burar i Kausan och 19 burar på Playan .
Nätfångst, 19 nät från 05.00 ‐11.00. Genomgång av ytterligare några sena
tobisgrisslebon. Skurning av fågelpåsar och fångstlådor samt byte av papper i de
samma. Städning inne och tömning av toan.
OBSERVATIONER
Toppskarv: ex på klockfotsrevet Tyvärr försvann Tommys excelfil med deras
Obsar. Kommer senare
RINGMÄRKNING
28 ex av 8 arter. Bl.a. Svarthätta 4, Härmsångare 1
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning två timmar, tömning av turisttoan och byte av papper ½ timma.
ÖVRIGT
Fem gästande båtar med 25 personer + tre kanoter med 3 personer. Totalt 35
personer på ön idag.
VID DATORN
Tommy J/Jonas W

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 28 JUNI 2009

VÄDER
Klart hela dagen. Svag växlande vind. Sjöbris på em. på kvällen lugnt.
Temp kl 0400 +18 e.m. ca 25.
PERSONAL
Jonas och Isak Wikström. Torbjörn, Nora, Arvid och Linn Janson samt Marie
Ögren.
VERKSAMHET
Nätfångst mellan 04:15 och 12:15. Spontanguidning för några av alla båtturister.
OBSERVATIONER
Knölsvan 2, sjöorre 50 str syd, toppskarv 3, småtärna 2, tordmule 1 str norr,
kärrsångare 1 ringmärkt, lövsångare 1 ringmärkt. Ca 70 gäster på ön under
dagen. Alla åkte tillbaka i land före 16:00.
RINGMÄRKNING
Kärrsångare 1, skärpiplärka 2, ärtsångare 1, stare 6, lövsångare 1, hussvala 1.
UPPDRAGSARBETE
Även om vi ville så var det faktiskt för varmt för att utföra enklaste form av
kroppsarbete idag.
ÖVRIGT
Familjen Stefan, Mia‐Pia, Rickard och Magdalena Swenson från Mariedal besökte
oss på eftermiddagen och vi njöt av en delikat grillsupé i den närmast tropiska
värmen.
VID DATORN
Torbjörn Janson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 29 JUNI 2009
VÄDER
Soligt och varmt hela dagen. Upp till 24 grader i skuggan som mest. Lätt ostlig
vind på morgonen, mojnade av och blev vindstilla under förmiddagen. Sjöbris ca
6 m/s under eftermiddagen. Bleke på kvällen.
PERSONAL
Jonas och Isak Wikström. Torbjörn, Nora, Arvid och Linn Janson samt Marie
Ögren.
VERKSAMHET
Nätfångst mellan 4:15 och 11:15. Pullmärkning av fisktärna.
OBSERVATIONER
Sjöorre 15 str O, toppskarv 15 på Klockfotsrevet, brushane 3 ad hane str SV,
småtärna 3, sävsångare 1 märkt, trädgårdssångare 1 märkt. 25 besökare totalt
under dagen.
RINGMÄRKNING
Stare 1 juv, svarthätta 1 ad hona, trädgårdssångare 1 ad, sävsångare 1 ad,
fisktärna 5 pulli.
UPPDRAGSARBETE
Tyvärr låg vi på latsidan även denna heta dag.
ÖVRIGT
Familjen Swenson från Mariedal besökte oss även denna dag en stund på
kvällen. De hade handlat lite åt oss.
VID DATORN
Torbjörn Janson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 30 JUNI 2009
VÄDER
Soligt och varmt även denna dag. Max 25 mitt på dagen. Ostlig vind på
morgonen. Stiltje en stund innan sjöbrisen på ca 6 m/s drog igång vid elvatiden.
Skyigt mitt på dagen. Cumulusuppladdning in över land. Dock ingen åska vad vi
kunde se.
PERSONAL
Jonas och Jens Wikström. Torbjörn, Nora, Arvid och Linn Janson samt Marie
Ögren.
VERKSAMHET
Nätfångst 4:15‐ 13:15, burfångst 8:30‐20:30. Guidning av besökare under
förmiddagen. Förevisade bl.a. nymärkt skärpiplärka. Räkning av fåglar som inte
räknats ordentligt på ett tag.
OBSERVATIONER
Strandskata 1 död (minst 11 år gammal) hittad vid havstrutkolonin, kärrsnäppa
13 rastande, brushane 2 rastande, drillsnäppa 1 rastande, havstrut kanske ända
upp till 10 par enligt räkning dessutom en del nykläckta ungar samt ägg,
småtärna 2, backsvala 1 födosökande i Kausan och runt fyrarna, hämpling 2. 20
besökare under dagen.
RINGMÄRKNING
Koltrast 1 1k, skärpiplärka 1 1k.
UPPDRAGSARBETE
2 timmars arbete idag bestående av murreparation, dasstömning och
sopeldning.
ÖVRIGT
Många sorters väder har vi varit med om här ute där inomhusaktivitet varit det
mest lockande alternativet men aldrig sol och hetta. Det är faktiskt rätt tufft att
vara ute mitt på dan! Fast detta är mer ett konstaterande än ett klagomål!
VID DATORN
Torbjörn Janson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 1 JULI 2009
VÄDER
Soligt och varmt även denna dag. Max 25 mitt på dagen. Ostlig vind på
morgonen. Stiltje en stund innan sjöbrisen på ca 6 m/s drog igång vid elvatiden.
Också idag cumulusuppladdning in över land.
PERSONAL
Jonas och Isak Wikström. Torbjörn, Nora, Arvid och Linn Janson samt Marie
Ögren.
VERKSAMHET
Nätfångst 4:00‐ 18:00.
OBSERVATIONER
Knölsvan 5 str NO, småtärna 1, gärdsmyg 1, hämpling 2, mindre korsnäbb 1 hörd
på morgonen.
RINGMÄRKNING
Skärpiplärka 1, hussvala 6 (varav 5 pulli i bo på ostgaveln på stationshuset),
gärdsmyg 1, rödhake 1, stare 1, pilfink 4 pulli i tvättstugeholken.
UPPDRAGSARBETE
3 timmars arbete idag bestående av murreparation. Ett rent proffsjobb utfördes
av tre rutinerade murbyggare (Tobbe, Isak och Arvid).
ÖVRIGT
Ytterligare en dag här ute då alla alternativa vistelseorter (Grekland, Thailand,
Rivieran etc) förbleknar i jämförelse. En av besökarna under dagen visade sig var
Thomas Sjöstedt, son till sista fyrvaktaren här ute. Under tidigt åttiotal var han
dessutom med i dom legendariska Kungsbacka Fältbiologer där även
undertecknad och tillika Jonas W gjorde tidiga erfarenheter av både det ena och
det andra. Han var på seglats med sina barn i en H‐båt som de ankrade upp
utanför Playan. Han frågade om han fick fylla sin plastdunk med fräscht vatten
och det var ju naturligtvis inga problem.
VID DATORN
Torbjörn Janson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 2 JULI 2009
VÄDER
Repris på föregående dagars väder kan man säga. Alltså soligt och varmt, upp
emot 25 grader mitt på dagen. Totalt vindstilla fram till elva då sjöbrisen kom
igång. Cumulusuppladdningen inåt land resulterade i att det hördes avlägset
åskmuller under eftermiddagen.
PERSONAL
Jonas och Isak Wikström. Torbjörn, Nora, Arvid och Linn Janson samt Marie
Ögren.
VERKSAMHET
Nätfångst 4:00‐13:00. Märkning av silltrutpulli mellan 13 och 14 ungefär. Lite
guidning av besökare under dagen
OBSERVATIONER
Knipa 5 (utanför lilla bryggan), grönbena 1 rastande (Playan), skogssnäppa 1
rastande (Sydudden), småtärna 2, gransångare 1, tumlare 1. Dessutom typ 17
besökare under dagen.
RINGMÄRKNING
Skärpiplärka 3, kärrsångare 1, gransångare 1, hussvala 1, silltrut 27 pulli.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Bistod med en väderbedömning för tre herrars från Bua räkning. De blev lite
osäkra när åskan började mullra långt inåt land och ville veta om det fanns risk
för att det skulle börja åska även ut över havet. Kunde ge dem lugnande besked
efter konsultation av SMHI. Lyckades följa dem i tuben hela vägen på deras
problemfria resa in till Bua. Årets första flygga tretåig mås‐unge var uppe och
prövade sina vingar med riktigt lyckat resultat. Första buklandningen på
verkstadstaket var väl inte jättesnygg men den funkade!
VID DATORN
Torbjörn Janson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 3 JULI 2009
VÄDER
Samma väder som tidigare i veckan. T.o.m. något varmare än igår, dvs över 25
grader mitt på dagen. Det fläktade en del från norr på morgonen men senare
under förmiddagen ingen vind. Sjöbrisen på ca. 6 m/s kom igång vid elva.
Ingen cumulusuppladdning in över land och heller ingen avlägsen åska.
PERSONAL
Jonas och Isak Wikström. Torbjörn, Nora, Arvid och Linn Janson samt Marie
Ögren.
VERKSAMHET
Nätfångst 4:00‐14:00. Pullmärkning i kentsk tärne‐kolonin.
OBSERVATIONER
Skrattmås 20 sydstr, småtärna 2, ringduva 1, turkduva 1, grönfink 2 (ad hane och
hona). Ca. 20 besökare på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
Kärrsångare 1, sädesärla 1, grönfink 2, kentsk tärna 2 pull.
UPPDRAGSARBETE
Njet.
ÖVRIGT
Per Klaesson och några goda vänner var på besök på ön under eftermiddagen.
De fick kaffe i stationsträdgården och Per fick äran att märka årets två första
kentsk tärne‐pulli.
VID DATORN
Torbjörn Janson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 4 JULI 2009
VÄDER
Högsommar med strålande sol hela dagen. Ca 28 grader i luften samt 24.1
grader i vattnet.
PERSONAL
Idag tog Familjen Jonasson över rodret på Nidingen Patrik & Rosmarie Jonasson
med barnen Ella och Theo. Samt Leif och Ester Jonasson med Noah.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst eller burfångst under dagen. En del pulli märkning av öns
häckfågelfauna.
OBSERVATIONER
Sjöorre (13) Småspov (7) Kärrsnäppa (35) Drillsnäppa (7) Sillgrissla (1)
Törnsångare (1) Vattenrall (2) Knubbsäl (7) Toppskarv (13) Sånglärka (1)
Grågås (3) Hämpling (2)
RINGMÄRKNING
8 individer av 4 arter. Vattenrall (1) Sädesärla (1) Kentsk Tärna (5) Fisktärna(1)
UPPDRAGSARBETE
Tömning och rengöring av Turisttoan.
ÖVRIGT
Vad man älskar denna ö med alla dess flygburna invånare . Saltstänkta bad
och skriande tretåiga måsar det är sommar för mig. Äntligen är vi här! Stööre
delen av dagen gick åt att installera sig på ön med all packning man fört med sig.
Känns som man får med sig mer och mer packning för varje år . Hann även
med att märka några nykläckta ”kentingar” på kvällen. Mycket roligt att de hittat
tillbaka till ön förresten.
VID DATORN
Patrik Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 5 JULI 2009
VÄDER
Omväxlande med lätta regnskurar på eftermiddagen. NV vind vridande under
dagen till SV vind, max 8 m/s.
PERSONAL
Jonassons kvar på ön med tillskott av Jessica Jonasson med sambo Tony.
VERKSAMHET
Nätfångst mellan 4.30‐ 11.30. Samt pulli märkning av öns häckfåglar.
OBSERVATIONER
Skogsnäppa (2) kärrsnäppa (25) Småspov (1) Gluttsnäppa (1) Roskarl (2)
Trädgårdssångare (1) Lövsångare (1) Drillsnäppa (6) Häger (1)
RINGMÄRKNING
26 individer av 5 arter. Trädgårdssångare (1) Sädesärla (1) Kentsk tärna (5)
Silltrut (18) Tobisgrissla (1)
UPPDRAGSARBETE
Inget speciellt idag.
ÖVRIGT
Det lite sämre vädret trycker inte ner mer fågel som man hoppas på. Många av
öns häckfåglar börjar få små ungar i bona. ”Kentingarna” fick tillskott med 5 nya
ungar i kolonin. Rena babyboomen på ön! Gulligare saker får man leta länge
efter.
Idag fick även vi på stationen tillskott med min syster Jessica samt sambon Tony.
Som också är föräldrar till Noah. Glad blev han när han såg sina föräldrar. Inga
turister på ön förutom två stycken från Nidingens vänner som övernattar i deras
lägenhet.
VID DATORN
Patrik Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 6 JULI 2009
VÄDER
Omväxlande mot em häftiga åskskurar. Fm frisk V vind ca 10 m/s ngt avtagande
mot em samt vridande mot V .Mot kvällen uppklarnande från V
PERSONAL
Jonassons
VERKSAMHET
Nätfångst mellan 6.30‐ 12.30. Samt pulli märkning av öns häckfåglar.
Burfångst i kausan hela dagen fram till 20:00.
OBSERVATIONER
Kärrsnäppa (35) Småspov (6) Gluttsnäppa (11) Roskarl (1) Drillsnäppa (3)
Roskarl(1) Tofsvipa(2)
RINGMÄRKNING
29 individer av 6 arter. rödbena (2) St Strandpipare (1) Kentsk tärna (10)
Kärrsnäppa (14) vattenrall(1) skärpiplärka (1)
UPPDRAGSARBETE
Inget speciellt idag.
ÖVRIGT
Lite blåsigt för näten idag ,hade endast ett fåtal uppe.Trots idogt letande så
hittades inte en enda rastare idag.Havsfågelspan i ca 1,5 t gav föga. Vadarna blev
betydligt aktivare mot kvällen strax efter de häftiga åskskurarna, de flesta
kärrorna togs på eftermiddagen.
VID DATORN
Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 7 JULI 2009
VÄDER
Omväxlande molnigt och sol frisk ca 8‐10 m/s som mest avtagande mot kvällen
samt helt uppklarnande.Endast en liten skur på em plus åskväder i väster som ej
berörde Nidingen.
PERSONAL
Jonassons
VERKSAMHET
Nätfångst mellan 6.20‐ 13.30.Guidning av ett sällskap på 5 personer runt ön
samt förevisade ringmärkning på eftermiddagen. Burfångst i kausan hela dagen
fram till 20:45.
OBSERVATIONER
Kärrsnäppa (30) Småspov (4) Gluttsnäppa (4) Roskarl (1) Drillsnäppa (5)
RINGMÄRKNING
22 individer av 6 arter. Kentsk tärna (4) Kärrsnäppa (12) skärpiplärka (2)
Silltrut (2) pilfink (1) törnsångare (1)
UPPDRAGSARBETE
Inget speciellt idag.
ÖVRIGT
Även idag lite för blåsigt för att ha uppe alla näten,hittade inte en enda rastande
tätting på ön.Näten var tomma hela dagen,lite trist.Vadarna utspridda men en
liten ansamling mot kvällen i Kausan.Stefan kom ut med ett gäng som skulle
tillbringa en natt härute,en av damerna hade fått vistelsen som en
födelsedagspresent.Ett par från Nidingens vänner tillbringade natten i sin del av
huset.
VID DATORN
Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 8 JULI 2009
VÄDER
Omväxlande molnigt och sol frisk ca 8‐10 m/s ,alltså så som det sett ut de
senaste dagarna. Inte en enda regndroppe idag.
PERSONAL
Jonassons
VERKSAMHET
Nätfångst mellan 6:00‐ 14.30.Burar i Kausan.Guidning av ett sällskap på 7 som
kom ut med Stefan,återvände med honom vid 14:30 tiden.De gästerna från
igår(5)var med uppe i ottan och följde med oss runt nät o burar trots den magra
skörden.
OBSERVATIONER
Kärrsnäppa (15) Småspov (2) Gluttsnäppa (2) Drillsnäppa (4) Grönbena(1)
RINGMÄRKNING
19 individer av 7 arter. Kentsk tärna (11) Kärrsnäppa (1) skärpiplärka (1)
småskrake (1) rödbena (1) Vattenrall (1) sädesärla (3)
UPPDRAGSARBETE
Guidning se ovan totalt ca 3 h.
ÖVRIGT
Även idag lite för blåsigt för att ha uppe alla näten,soprent på nyanlända,börjar
bli lite för magert nu.det mest upphetsande var en småskrake som flög in i nätet
vid hönshuset.När Stefan gav sig av vid 14:30 tiden var vi helt ensamma igen.
VID DATORN
Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 9 JULI 2009
VÄDER
Frisk V vind ca 12m/s mest hela dagen i medelvind.Förmiddagen och en bit in på
eftermiddagen sol o uppehåll mot kvällen flera kraftiga regnskurar.
PERSONAL
Jonassons
VERKSAMHET
Nätfångst mellan 8:00‐ 12.Burar i Kausan från 8:00 till 20:00
OBSERVATIONER
Häger 4,Storspov 4,grönbena 1,sillgrissla 1 stationär plus 4 str mot S,tordmule 1
stationär,havssula 1 2K, rödbena 25 mot SV,småspov 4,toppskarv 5.
RINGMÄRKNING
10 individer av 5 arter. Kärrsnäppa (2) Rödbena (1) Kentsk tärna (1) silltrut (5)
Drillsnäppa(1)
UPPDRAGSARBETE
None.
ÖVRIGT
För blåsigt för näten idag spelar kanske ingen roll för det är ändå rent på rastare.
Flera gråtrutar uppehöll sig inärheten av kentska tärne kolonin och vid ett
tillfälle spatserade en in och tog ett ägg som höll på att kläckas.Studerade
kolonin efter intermezzot i flera timmar och noterade ett intresse av gråtrutarna
flera gånger.Tre st gråtrutar utmärkte sig som intressenter.
Håller vi på att få en tärnmördare på ön ? Väl värt att hålla ett extra öga på
kolonin.
På morgonen sågs 3 arter grisslor runt den stora stenen nedanför ”Bernts hus”.

Sillgrisslan stod på stenen under en bra stund tillsammans med tobisarna
medans tordmulen simmade nedanför,alla sågs i samma synfält,häftigt.
Dåligt hela dagen med vadare i Kausan som mest 7 kärrsnäppor.
På Playan håller bara skrattmåsar och trutar till.
VID DATORN
Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 10 JULI 2009
VÄDER
Avtagande vind från V –NV mot kvällen så gott som vindstilla. Någon kort
regnskur på dagen men i huvudsak uppehåll. Molnigt ,solen försökte men
lyckades endast få korta stunder att bryta igenom.
PERSONAL
Jonassons
VERKSAMHET
Nätfångst mellan 7:00‐ 11:00. Burar i Kausan från 7:00 till 19:00.
OBSERVATIONER
Myrspov 1,småspov 3,grönbena 1, rödbena 15,toppskarv 7,Gluttsnäppa 8,
Drillsnäppa 3
RINGMÄRKNING
4 individer av 3 arter. Kärrsnäppa (2) Skärpiplärka (1) Kentsk tärna (1)
UPPDRAGSARBETE
None.
ÖVRIGT
Heldött i buskagen inga rastande tättingar idag heller, näten vajar trist för den
lätta vinden. Minst 3 gråtrutar omärkta håller fest och sitter och spanar i
utkanterna av kenting kolonin. De få ungar som troligtsvis har klarat sig finns
längre ut på Västudden, av döma av de vuxna fåglarna. Vid kontroll hittades flera
äggskal som ej härrörde ifrån ett naturligt förlopp dvs att ungar hade kläckts. Vi
är helt ensamma på ön trots att vinden nu är lugn och fin.

VID DATORN
Leif Jonasson

Dagbok Nidingens Fågelstation – Lördag 11 Juli 2009
Väder: Ökande vind från syd vridande till sydväst 6‐11M/S mot kvällen svag
vind o klart väder men regnet låg tungt över land...
Personal: Jonassons blev utbytt mot fam: Wangdell/Åkeflo
Per Åkeflo‐690514 Linda‐710825 Lisa‐980704 Kajsa‐000730 Adrian‐040229
Stefan Wangdell‐700412 Johanna‐711225 Ellen‐971230 Oskar‐990804
Verksamhet: Nätfångst mellan kl 0600‐1200.Burar i kausan samt Playa 06‐21
Observationer: Pilgrimsfalk AD hane,Myrspov AD,Skogssnäppa,Grönbena,20st
Rödbena,2st Drillsnäppa samt 4st Småspov
Ringmärkning: 5arter 37 individer
varav:Skärpiplärka,Tobisgrissla,Fiskmås,Fisktärna samt Silltrut.
Uppdragsarbete: Ta sig hit…
Övrigt:

Vi har ju anlänt hit o hoppas på en fin vecka.

Att åka med båt i små pulpetare från Hönö är väl inte direkt någon
skönhetsfärd i frisk vind!
Det blir helikopter nästa år…
Vid datorn: Per Åkeflo

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – Söndag 12 Juli 2009
Väder: Ökande vind från syd vridande till väst 5‐8M/S mot kvällen svag vind o
klart väder men regnet låg tungt även idag över land...
Personal: fam: Wangdell/Åkeflo
Verksamhet: Nätfångst mellan kl 0600‐2000.Burar i kausan samt Playa 06‐21
Observationer: Pilgrimsfalk AD hane,Storspov,Skogssnäppa,25st Kärrsnäppa,
Spovsnäppa,Rödbena,4st Drillsnäppa,2st Roskarl,Svart rödstjärt AD
hane,2st Hämpling,2st Småtärna,15st Sädesärla,Svarthätta, samt
småflockar med Stare sträckande.
Ringmärkning: 7arter 16 individer
Varav:Kärrsnäppa,Drillsnäppa,Svarthätta,Rödbena,Stare,Sädesärl
a,samt Skärpiplärka.
Uppdragsarbete: Vi har påbörjat att synliggöra stenmurarna, då dessa är fina
att se på tycker Stationschefen o hans mannar…
Övrigt:

Idag har vi fått besök av 3 båtar med trevliga människor som gillar
Nidingen 7 pers.Det kommer väl mer besök i veckan då vädret blir
snäppet bättre.A bad day at Nidingen is a lot better than a god day at
work…

Vid datorn: Per Åkeflo

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – Måndag 13 Juli 2009
Väder: Frisk vind från Sydväst vridande till väst och på kvällen svag bris.
Ihållande regn under natten fram till 13.00 Därefter uppehåll och
uppsprickande molntäcke.
Personal: fam: Wangdell/Åkeflo
Verksamhet: Nätfångst mellan kl 1400‐2100.Burar i kausan samt Playa 05‐22
Observationer: Kärrsnäppa 20 st, Storspov , Roskarl, Drillsnäppa, Skogssnäppa,
Småtärna.
Ringmärkning: 3 arter 9 individer Varav: Kärrsnäppa, Rödbena, Stare.
Uppdragsarbete: Vi har arbetat i 6 manstimmar med röjning och gräsklippning.
Nu framträder de vackra stenmurarna och vi njuter av naturen.
Övrigt:

Idag har vi fått besök från Fotö. Två vuxna och två barn som
övernattade i sin båt. Grillning och god mat tillsammans med dessa
vänner.

Vid datorn: Per Åkeflo

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – Tisdag 14 Juli 2009
Väder: Svag sydlig vind på morgonen i stort sett vindstilla till o från hela
dagen/kvällen.18‐25 grader varmt.En riktig sommardag…
Personal: fam: Wangdell/Åkeflo

Verksamhet: Nätfångst mellan kl 0600‐2000.Burar i kausan samt Playa 06‐21

Observationer: Myrspov 2st,Småtärna 2st ,Svart rödstjärt 1st 1k.Sparvhök 1st
Samt ca:25st kärrsnäppor.

Ringmärkning: 5 arter 8 individer Varav:Roskarl ,Rödbena,Stare,Svart rödstjärt
samt Skärpiplärka.
Uppdragsarbete: Vi har guidat turister hela dagen…
Övrigt:

Idag har vi fått besök av 7 båtar.Totalt ca 40 pers.

Helt enkelt en kanondag!
Vid datorn: Per Åkeflo

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – Onsdag 15 Juli 2009
Väder: Svag syd till sydvästlig vind. Kraftigt regn på förmiddagen, på
eftermiddagen växlande molnighet och uppklarnande på kvällen. 22
grader varmt.
Personal: fam: Wangdell/Åkeflo

Verksamhet: Nätfångst mellan kl 1400‐2000.Burar i kausan samt Playa 06‐21

Observationer: 2 st Myrspov, 3 st Spovsnäppa, 2 st Drillsnäppa, 2 Roskarl, 2 st
Småtärna, 25 st Kärrsnäppor, 4 st Storspov.
Ringmärkning: Endast återfynd i nät och burar…
Uppdragsarbete: Turister mottogs och guidades.
Övrigt:

Idag har vi fått besök av 5 fritidsbåtar med 20 turister. Mycket sol och
bad.

Vid datorn: Per Åkeflo

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – Torsdag 16 Juli 2009
Väder: Måttlig västlig vind, avtagande mot kvällen. Klart till halvklart.

Personal: fam: Wangdell/Åkeflo

Verksamhet: Nätfångst mellan kl 0600‐2000.Burar i kausan samt Playa 06‐21

Observationer: 3 st Storspov, 2 st Myrspov, 3 st Småspov, 3 st Spovsnäppa, 1 st
Roskarl, 2 st Småtärna, 15 Tornseglare, Starflockar överflygande.

Ringmärkning:4 st arter, 7 individer, varav Stenskvätta, Skärpiplärka,
Drillsnäppa, Sädesärla
.
Uppdragsarbete: Rensat upp i potatislandet, skördat ett par potatisstånd.
Fortsatt kantklippning, städning och tömning av turisttoan.
Övrigt:

30 turister, övernattande i vandrarhemmet och en hel del
fritidsbåtar. Paradiset en såhär stilla kväll i solnedgången.

Vid datorn: Per Åkeflo

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – Fredag 17 Juli 2009
Väder: Svag sydvästlig vind, 20‐25 grader, sol.
Personal: fam: Wangdell/Åkeflo

Verksamhet: Nätfångst mellan kl 0600‐2000. Burar i kausan samt Playa 06‐21
Observationer:. 4 st Spovsnäppa, 2 st Myrspov, 4 st Småspov, Roskarl,
Tornseglare, Småtärna samt tidig Lövsångare ad.
Ringmärkning: 5 Arter 10 Individer varav:Sädesärla,Skärpiplärka,Lövsångare
ad,Stare samt Rödbena
Uppdragsarbete: Slagit högt gräs med lie, klippt gräsmattor. Guidat turister.
Övrigt:

Vädret har inbjudit till sol och salta bad och snorkling. Vi har fått
bekanta oss med storläppad multe, ett par fiskar som trivs fint runt
bryggan. 10 fritidsbåtar. Ett nytt gäng i vandrarhemmet.

Vid datorn: Per Åkeflo

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation ‐ lördag 18 juli 2009
Väder: Ostlig vind, ökande till ca 11m/s, tidvis regn, 20 grader. Tidvis dålig
sikt.
Personal: fam: Wangdell/Åkeflo åkte hem och ersattes av Karin Esaiasson och
Calle Hagman.
Verksamhet: Burfångst mellan kl 05.00‐19.00. Burar i Kausan samt Playan
06 ‐19
Observationer: Mosnäppa 1, spovsnäppa 6, ljungpipare 1, småspov 2,
gluttsnäppa 2, drillsnäppa 3, grönbena 5, kärrsnäppa 22, toppskarv 4.
Ringmärkning: 1art, 4 individer : skärpiplärka
Uppdragsarbete: Inget
Övrigt:

Elva övernattare och sju dagsturister.
Det känns lite tomt att vara här utan Kåre och Ia, men ändå härligt att
återse Nidingen. Trots regnskurar lyckades vi tillreda en god
grillmiddag.

Vid datorn: Karin och Calle

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation söndag 19 juli 2009
Väder: Mulet, västlig vind 6m/s vridande åt norr, avtagande vridande åt väst
igen. Vindstilla efter kl 19.00. Tidvis svag sol. Ca 20 grader varmt.
Personal: Karin E och Calle H
Verksamhet: Nätfångst mellan kl 05.00‐12.00. Burfångst i Kausan s.6.00 –
20.00 och dito Playan 07.00‐ 21.00
Observationer: Kustsnäppa 1, myrspov 1, mosnäppa 1, spovsnäppa10,
småspov 1, svartsnäppa 1, ljungpipare 1, roskarl 4, ladusvala 1,
Ringmärkning: 9 arter, 46 individer. Sädesärla 2, hämpling 1, rödbena 1,
skärpiplärka 3, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 34, ladusvala 1,
spovsnäppa 2, vattenrall 1.
Uppdragsarbete: Rengöring och tömning av turisttoan. Viss fågelguidning för
turister.
Övrigt:

Som mest ca 30 personer på ön. På kvällen blev det alldeles stilla och
t o m lite sol. Bara tre personer i lilla gula huset och vi två i stora kvar.

Vid datorn: Karin och Calle

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation måndag 20 juli 2009
Väder: Västlig vind, ökande vridande mot nordväst, 6‐7 m/s. Växlande
molnighet, tidvis sol.
Personal: Karin E och Calle H
Verksamhet: Nätfångst mellan kl 05.00‐12.00. Burfångst i Kausan ca 6.00 –
20.00 och dito Playan 07.00‐ 19.00
Observationer: Småspov 1, myrspov 1, spovsnäppa 1, roskarl 3, ljungpipare 1,
hämpling 3, svart rödstjärt 1.
Ringmärkning: 5 arter, 14 individer. Kärrsnäppa 10,vattenrall 1, skärpiplärka 1,
svart rödstjärt 1, hämpling 1
Uppdragsarbete: Rengöring och tömning av turisttoan.
Övrigt:Lugn dag, bara vi två och fyra turister på ön.
Vid datorn: Karin och Calle

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation tisdag 21 juli 2009
Väder: Väst, nordväst hård vind, mer än 15 m/s i byarna. God sikt. Sol.
Personal: Karin E och Calle H
Verksamhet: Inga nät uppe. Burfångst i Kausan 6.00 – 18.00 och dito Playan
07.00‐ 18.00
Observationer: Havssula14, stormfågel 6, mindre lira 3, GULNÄBBAD LIRA 1,
storlabb 2, myrspov 2, småspov 1, kustsnäppa1, spovsnäppa 2,
roskarl 2, svart rödstjärt 1.
Ringmärkning: 2 arter, 4 individer. Kärrsnäppa 2, rödbena 2
Uppdragsarbete: Inget särskilt
Övrigt:

En solig och mycket blåsig dag. Calle fick äntligen sin gulnäbbade lira.
Stefan ställde in sin tur med ribbåten, så Ia och Kåre kunde inte
komma ut idag heller. Vi hoppas på morgondagen. Intensiv
havsfågelspaning större delen av dagen – ”fastklistrad”, sa turisten.
Tyvärr var det svårt att locka in vadarna i burarna, de spankulerade
nära, men gick inte in.

Vid datorn: Karin och Calle

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation onsdag 22 juli 2009
Väder: sol,svag v vind, vridande mot syd sydost och ökande.Ökande
molnighet och regn och vridande mot v sv.uppehåll på kvällen och
svag v vind.
Personal: Karin E och Calle H fick sällskap av Ia och Kåre Ström som kom ut
med Stefan vid middagstid.
Verksamhet: Nätfångst mellan kl.06.00 och 12.00.Burar i Kausan mellan
kl.07.00 och kl. 18.00 och på Playan mellan kl.08.00 och 18.00.
Observationer: myrspov 1,småspov 2, roskarl 2,spovsnäppa 30 sträckande
,svart rödstjärt 1.
Ringmärkning: 8 arter, 11 individer. Rödbena 2, vattenrall 1, drillsnäppa 1,
myrspov 1, större strandpipare 2, svart rödstjärt 1, lövsångare 2,
gransångare 1
Uppdragsarbete: omhändertagande av turisttoan och eldning av skräp.
Övrigt: Ordningen återställd i och med att Ströms till slut anlände. Kul! Stefan
kom ut med ett lass turister. Det visade sig att två av dem var
bekanta till Kåre och tidigare besökare på ön. Sedvanlig sillmiddag
tillreddes av herrarna i gammal god(!) stil. Vädret tillät inte att vi satt
ute och åt men det smakade lika gott som vanligt!
Vid datorn: Calle H

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation torsdag 23 juli 2009

Väder: Växlande vind, mulet och regnskurar. På morgonen och förmiddagen
ostlig till sydlig vind samt mycket regn. På eftermiddagen
uppklarnande och vridande till sydväst och senare nordväst. På kvällen
kom en regnfront in från nordväst.
Personal: Hagmans och Ströms (4 personer) .
Verksamhet: Nätfångst mellan kl.05.00 och 12.00 samt mellan 16.00 till 20.00.
Burar i Kausan och Playan mellan kl.07.00 och kl. 21.00 .
Observationer: Kricka 4, sjöorre 1, obest lom, häger 2, kustsnäppa 1,
sandlöpare 1, spovsnäppa 3, myrspov 7, småspov 4, svartsnäppa 1,
roskarl 9, svart rödstjärt 1 och stenskvätta 1.
Ringmärkning: 3 arter, 7 individer. Drillsnäppa 2 skärpiplärka 4, lövsångare 1.
Uppdragsarbete: Tömning av turisttoan, viss guidning av turister och visning av
ringmärkning
Övrigt: Det börjar komma lite vadare på stränderna, även om det inte gick in
så värst många i burarna, som samtliga ställdes ut i kausan och på
playan. Nio myrspovar, nio roskarlar och tre spovsnäppor och en
sandlöpare visade upp sig på tångbankarna. 18 turister gästade ön och
flera av dem var fågelintresserade. Vi samlade upp en del plastavfall
på ön och lade i eldningstunnan. Uno ringde och förvarnade om
ytterligare kulingväder till helgen och osäkerhet betr. Möjligheterna till
byte av personal på lördagen. Vindutsikterna indikerade att bytet
kanske måste ske senare på söndagen alternativt måndagen.Trots
mulet väder och måttlig värme i luften tog vi uppfriskande bad på
eftermiddagen.
Vid datorn: Kåre Ström

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation fredag 24 juli 2009
Väder: Växlande vind från väst till sydväst.7 m/s klart till halvklart. Sol på
eftermiddagen.
Personal: Hagmans och Ströms (4 personer) .
Verksamhet: Nätfångst från 05.00 till 12.00. Burar från 05.00 till 20.00.
Observationer: kustsnäppa 3, sandlöpare 1, spovsnäppa 3, myrspov 7
svartsnäppa 1, roskarl 7
Ringmärkning: 6 arter och 11 individer. Roskarl 1, spovsnäppa 1, kärrsnäppa
6,drillsnäppa 1, skärpiplärka 1 samt hämpling 1.
Uppdragsarbete: Tömning av turisttoan, viss guidning av turister och visning av
ringmärkning
Övrigt: Idag var det 16 turister på ön. Promenad till ostudden och ett antal
uppfriskande bad. En härlig grillmiddag avslutade dagens övningar.
Vid datorn: Calle Hagman

Sida 1

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 25 JULI 2009
VÄDER
På fm huvudsakligen klart med enstaka cumulusmoln. På em en del bymoln,
dessutom regn under tiden 16:00‐18:00.
01:00: V 9 m/s, +17,0°C. 04:00: V 10 m/s, +16,3°C. 07:00: VSV 10 m/s, +16,4°C.
10:00: VSV 10 m/s, +16,8°C. 13:00: VSV 8 m/s, +17,7°C. 16:00: SSV 7 m/s
+18,3°C. 20:00: V 8 m/s, +18,3°C. 22:00: V 9 m/s, +17,0°C.
PERSONAL
Karin Esaiasson och Calle Hagman samt Ia Ström och Kåre Ström avlöstes vid 14‐
tiden av Magnus Unger och Camilla Unger med barnen Isabella och Josefin,
Malin Unger, Anette Unger och Uno Unger. Mikael Hake skötte båttransporten.
VERKSAMHET
Burfångst med 19 burar i Kausan och 19 burar på Playan 06:00‐22:00. Nätfångst
med 7 nät 06:00‐16:00.
OBSERVATIONER
Tofsvipa: 1 juv rastade i Kausan. Kustsnäppa: 5 ad rastande. Spovsnäppa: 1 ex
rastande. Myrspov: 11 ad rastande, övervägande hanar. Småspov: 4 ex rastande.
Härmsångare: Höstens första, en 1K, ringmärktes.
RINGMÄRKNING
17 ex av 7 arter. Kärrsnäppa 10, drillsnäppa 1, roskarl 1, skärpiplärka 1,
härmsångare 1, stare 2 och hämpling 1. Totalt denna månad 372 ex och i år 6386
ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT
Stefan körde på em iland 11 gäster som övernattat och hade tidigare under
dagen kört ut 11 nya gäster som stannar tills i morgon. Magnus och Uno körde
igång nattfångst av fjärilar vid Fotogenboden under kvällen. Bland de
framlockade fjärilarna noterades ett ex av den sällsynta gräselefanten.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 26 JULI 2009
VÄDER
På fm huvudsakligen klart med enstaka cumulusmoln, senare under dagen
växlande molnighet.
01:00: V 9 m/s, +16,3°C. 04:00: V 9 m/s, +16,3°C. 07:00: V 10 m/s, +16,6°C.
10:00: VNV 9 m/s, +16,9°C. 13:00: V 7 m/s, +19,3°C. 17:00: V 11 m/s +18,2°C.
19:00: V 9 m/s, +17,3°C. 22:00: V 9 m/s, +15,6°C.
PERSONAL
Magnus Unger och Camilla Unger med barnen Isabella och Josefin, Malin Unger,
Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
Burfångst med 19 burar i Kausan och 19 burar på Playan 05:00‐22:00. Ingen
nätfångst pga blåst. En timma havsfågelskådning under morgonen och därefter
mera sporadiskt.
OBSERVATIONER
Havssula: 1 2K mot S 07:42. Tofsvipa: 1 1K kvar i Kausan sedan igår. Kustsnäppa:
1 ad rastande. Sandlöpare: 1 ad rastande på Playan under kvällen. Myrspov: 7 ad
rastande, övervägande hanar. Småspov: 3 ex rastande. Sillgrissla: 3 ex mot S
under tiden 07:00‐08:00. Tordmule: 1 ex mot S 07:03.
RINGMÄRKNING
20 ex av 4 arter. Kärrsnäppa 12, roskarl 3, skärpiplärka 4 och sädesärla 1. Totalt
denna månad 392 ex och i år 6406 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT
Stefan kom ut med en damturist vid middagstid och återvände till Gottskär ett
par timmar senare med henne och sina 11 nattgäster.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 27 JULI 2009
VÄDER
Från gryningen och fram till 10:00 mulet och tidvis lätt regn, därefter mera
ihållande nederbörd fram till 14:00. Senare på em mestadels uppehåll men
mulet/disigt och åter regn från 22:00.
04:00: SV 8 m/s, +16,4°C. 07:00: SV 8 m/s, +16,8°C. 10:00: SV 11 m/s, +16,5°C.
13:00: S 11 m/s, +16,4°C. 16:00: SO 6 m/s +19,9°C. 20:00: S 7 m/s, +18,7°C.
22:00: NV 4 m/s, +17,4°C.
PERSONAL
Magnus Unger och Camilla Unger med barnen Isabella och Josefin, Malin Unger,
Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
Burfångst med 19 burar i Kausan och 19 burar på Playan 04:30‐22:00. Pga blåst
och regn endast begränsad nätfångst med 15 nät 08:00‐10:00.
OBSERVATIONER
Sjöorre: 1 hane sträckande mot N 07:34. Vattenrall: Födotiggande unge hördes i
slånbuskaget NO om Fotogenboden. Ljungpipare: 1 ad anlände mitt på dagen
och rastade därefter på Västudden. Kustpipare: 1 ad rastande på Ostudden.
Kustsnäppa: 2 ad rastande. Sandlöpare: 1 ad rastande på Ostudden.
Spovsnäppa: 5 ad rastande vid Lilla bryggan.. Myrspov: 8 ad rastande varav 7
hanar och en hona. Småspov: 3 ex rastande. Storspov: 1 ex rastande. Roskarl:
Minst 30 ad rastande. Småtärna: 2 ex på kort kvällsbesök.
RINGMÄRKNING
14 ex av 7 arter. Större strandpipare 2, kärrsnäppa 6, drillsnäppa 2, roskarl 1,
skärpiplärka 1, sädesärla 1 pull och hämpling 1. Totalt denna månad 406 ex och i
år 6420 ex.
ÖVRIGT
Stefan kom ut mitt på dagen med 8 pensionärer från PRO Kungsbacka, vilka skall
stanna tills i morgon. Nattfjärilsfångst på brandskjulets östra vägg från 22:05
trots regn.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 28 JULI 2009
VÄDER
Regn hela natten och blåsigt i gryningen. Uppehåll från 05‐tiden och
uppklarnande från 07:00, därefter mestadels solsken med växlande mängd
cumulusmoln fram till kvällen. 01:00: SO 1 m/s, +15,8°C . 5:00: V 9 m/s, +15,4°C.
07:00: V 8 m/s, +15,5°C. 11:00: V 5 m/s, +18,2°C. 14:00: SV 6 m/s, +18,3°C.
16:00: SV 5 m/s +19,7°C. 20:00: V 5 m/s, +18,5°C. 22:00: NV 4 m/s, +18,3°C.
PERSONAL
Magnus Unger och Camilla Unger med barnen Isabella och Josefin, Malin Unger,
Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
Burfångst med 19 burar i Kausan och 19 burar på Playan 04:30‐22:00. 12 nät
08:00‐13:45.
OBSERVATIONER
Svärta: 3 hanar mot S 09:34. Sparvhök: 1 trolig hona jagade över ön under sen
em. Ljungpipare: 1 ad rastande och 3 ad mot S. Kustpipare: 1 ad rastande på
Västudden + 3 ad mot S. Kustsnäppa: 1 ad rastande + 2 ex mot S. Spovsnäppa: 1
ad rastande. Myrspov: 5 ad rastande + 1 ad mot S. Småspov: 2 ex rastande.
Skogssnäppa: 1 ex hördes under natten vid 02‐tiden. Sillgrissla: 1 ex rastande.
RINGMÄRKNING
19 ex av 7 arter. Vattenrall 1 pull, större strandpipare 1, kärrsnäppa 12, rödbena
1, roskarl 2, hussvala 1 och skärpiplärka 1. Totalt denna månad 425 ex och i år
6439 ex.
UPPDRAGSARBETE
Malin har klippt gräsmattor inom fyrområdet (1 tim) och skyfflat sten vid lilla
bryggan (1 tim). Anette och Malin samlade skräp på Ostudden (0,5 tim).
ÖVRIGT
Martin Johansson med 2 döttrar kom ut vid middagstid och guidade de 8
pensionärerna innan samtliga vid 15‐tiden for tillbaka till Gottskär. Under
nattens småtimmar gav Magnus och Uno sig ut på tofsvipejakt med håv och
lampa. Vipan hittades i Kausan och bländades, men tyvärr var lampan inte
tillräckligt laddad så den slocknade nästan varvid vipan lyckades smita sin väg.
Idag lyckades undertecknad bestämma en ny växt för Nidingen, som slagit sig
ner på den slånröjda ytan O om Fotogenboden. Växten heter bergdunört
(Epilobium montanum). Nattfjärilsskådning med hjälp av kvicksilverlampa och
lakan har hittills denna vecka inbringat ca 50 arter.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 29 JULI 2009
VÄDER
Växlande molnighet under natten och morgonen, därefter tidvis halvklart mitt
på dagen men åter mulnande på em/kvällen.
05:00: SV 4 m/s, +16,4°C. 07:00: SV 6 m/s, +17,1°C. 11:00: SV 6 m/s, +18,0°C.
14:00: S 7 m/s, +18,5°C. 17:00: SO 8 m/s, +18,6°C. 20:00: SO 7 m/s, +19,2°C.
22:00: SO 8 m/s, +19,1°C.
PERSONAL
Magnus Unger och Camilla Unger med barnen Isabella och Josefin, Malin Unger,
Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
Burfångst med 19 burar i Kausan och 19 burar på Playan 04:30‐22:00. Nätfångst
med 22 nät 05:30‐12:30. Anette lagade nät (0,5 tim).
OBSERVATIONER
Toppskarv: Som mest 43 ex på Klockfotsrevet under em, vilket är det högsta
antalet sedan 22 mars i år. Kustpipare: 2 ad rastande på SV‐udden under
morgonen. Kustsnäppa: 4 ad rastande. Sandlöpare: 1 ad rastande på SV‐udden
under morgonen. Spovsnäppa: 2 ad rastande. Myrspov: 5 ad (4 hanar + 1 hona)
rastande. Småspov: 3 ex rastande. Grönbena: 1 ex sträckande mot SV. Svart
rödstjärt: 1 juv nätfångades vid Kruthuset vid 11‐tiden och ringmärktes.
RINGMÄRKNING
35 ex av 10 arter. Vattenrall 2, större strandpipare 4, kärrsnäppa 14, roskarl 3,
skärpiplärka 1, svart rödstjärt 1, sävsångare 1, härmsångare 1, lövsångare 7 och
hämpling 1. Totalt denna månad 460 ex och i år 6474 ex.
UPPDRAGSARBETE
Malin har klippt gräsmattor (2 tim) och Uno har tömt/städat turistoan (0.5 tim).
ÖVRIGT
Två privatbåtar med totalt 10 personer på besök mitt på dagen. Dessutom kom
Martin Johansson med 2 medhjälpande barn ut ett par timmar med 10
dagsturister. Natten till idag ägnades åter åt nattfjärilsskådning/fotografering ( i
natt på östra sidan av Fotogenboden) och totalt har vi hittills denna vecka
bestämt 78 arter.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 30 JULI 2009
VÄDER
En mulen natt och morgon. Från 09:00 växlande molnighet. Mellan 11:30 och
14:00 ihållande regn. Växlande molnighet resten av dagen och någon regnskur
sent på kvällen.
01:00: OSO 9 m/s, +18,9°C. 04:00: O 5 m/s, +17,2°C. 07:00: OSO 9 m/s, +18,3°C.
10:00: SO 11 m/s, +20,3°C. 13:00: SO 13 m/s, +17,9°C. 16:00: S 17 m/s +18,4°C.
19:00: SV 15 m/s, +17,2°C. 22:00: SV 14 m/s, +16,2°C.
PERSONAL
Magnus Unger och Camilla Unger med barnen Isabella och Josefin, Malin Unger,
Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
Burfångst med 19 burar i Kausan och 19 burar på Playan 04:30‐22:00. Ingen
nätfångst pga av blåst och regn. Havsfågelskådning 19:00‐21:30.
OBSERVATIONER
Vattenrall: En 4‐årig hona kontrollerades och befann sig i full ruggning utan ving‐
och stjärtpennor – den såg ut som en plockad kyckling! Dessutom fångades en
pull i stadie C. Båda fångades innerst i Kausan. Kustpipare: 1 ad rastade och 10
ad mot S. Kustsnäppa: 1 ad rastade + 8 ad mot S. Sandlöpare: 2 ad rastade på SV‐
udden hela dagen. Spovsnäppa: 3 ad rastade varav en outfärgad 2K+. Myrspov: 2
ad (hane + hona) rastade. Småspov: 3 ex rastade. Skogssnäppa: 1 ex lyfte från
Västudden under morgonen. Sillgrissla: 3 ex mot S under kvällen. Tordmule: 1 ex
mot S under kvällen. Svart rödstjärt: 1 ex rastade, troligen den igår märkta.
Knubbsäl: Ett sedan en tid dött ex med endast halva huvudet kvar
(propellerskada?) sköljdes iland på Playan idag.
RINGMÄRKNING
6 ex av 3 arter. Vattenrall 1 pull, kärrsnäppa 2 och skärpiplärka 3. Totalt denna
månad 466 ex och i år 6480 ex.
ÖVRIGT
Natten till idag var det nordsidan av tvättstugan som användes för
nattfjärilsfångst med lampa och lakan och totalt har vi hittills denna vecka
noterat 85 arter. Skattjakt ordnades för barnen. Skatten bestod av chokladbollar,
vilket tydligen uppskattades.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 31 JULI 2009
VÄDER
Mulet större delen av dagen med ett par mindre regnskurar, från 17:00 delvis
uppklarnande från V.
01:00: SSV 13 m/s, +16,3°C. 04:00: SV 13 m/s, +15,7°C. 07:00: SV 13 m/s,
+16,0°C. 10:00: SV 14 m/s, +15,9°C. 13:00: SV 12 m/s, +16,6°C. 16:00: V 12 m/s
+17,5°C. 19:00: V 12 m/s, +17,1°C. 22:00: V 13 m/s, +15,6°C.
PERSONAL
Magnus Unger och Camilla Unger med barnen Isabella och Josefin, Malin Unger,
Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
Burfångst med 19 burar i Kausan och 19 burar på Playan 04:30‐22:00. Ingen
nätfångst pga av blåst och regn. Kontinuerlig havsfågelspaning 05:00‐19:15.
OBSERVATIONER
Vigg: 4 ex sträckande mot SV 07:23, första obsen i år. Sjöorre: 55 ex mot S.
Svärta: 1 + 7 mot S och 3 mot N. Stormfågel: 18 ex mot S. Mindre lira: 1 ex mot S
12:37 och 2 ex tillsammans mot S 14:37. Dessutom passerade 1 ex (om ej
balearisk lira) mot N 17:45. Samtliga passerade V om Nidingen. Havssula: 85 ex
mot S varav en stor majoritet var 2K, enstaka äldre fåglar men ingen helt adult.
Ljungpipare: 47 ex varav en rastande och resten sträckande mot S. Kustpipare:
21 ad mot S. Kustsnäppa: 5 ad rastade + 13 ad mot S. Sandlöpare: En ad rastade
på SV‐udden och 2 ad mot S. Spovsnäppa: 3 ad rastade varav en hona
ringmärktes. Myrspov: 5 ad varav 1 hane rastade och 4 sträckte mot S. Småspov:
2 ex rastade. Kustlabb: 2 ad i mörk fas sträckte mot S öster om Nidingen 12:17
resp. 14.37. Storlabb: 4 ex mot S väster om Nidingen under tiden 15:43‐17:40.
Dvärgmås: Passerade 07:58 resp. 13:40. Den första så gott som i vinterdräkt
medan den andra var i sommardräkt. Sillgrissla: 14 ex mot. Svart rödstjärt: 1 ex
kontrollerades ‐ samma som den förrgår märkta.
RINGMÄRKNING
17 ex av 4 arter. Spovsnäppa 1, kärrsnäppa 14, grönbena 1 och skärpiplärka 1.
Dessutom två främmande kontroller – en engelsk kustsnäppa och en norsk
kärrsnäppa. Totalt denna månad 483 ex och i år 6497 ex.

UPPDRAGSARBETE
Malin skottade sten vid Lilla bryggan (2 tim).
ÖVRIGT
Pga blåsten var det främst havsfågelskådning som gällde och Magnus och/eller
Uno spanade ut över havet i ett sträck från 05:00 till 19:15. Det blev i alla fall
några mindre liror och storlabbar, vilket man får vara nöjd med.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 1 AUG 2009
VÄDER
I gryningen växlande molnighet och en frisk vind på ca 10 m/s från V. Under fm
klarnade det och vinden mojnande. Fin eftermiddag.
06:00: V 8 m/s, +14,3°C. 09:00: V 6 m/s, +15,4°C. 11:00: V 4 m/s, +17,2°C. 13:00:
SV 4 m/s, +17,0°C. 16:00: S 4 m/s +17,4°C. 19:00: SO 3 m/s, +16,8°C. 22:00: OSO
2 m/s, +17,3°C.
PERSONAL
Fram till 14:00 bestod personalen av Magnus Unger och Camilla Unger med
barnen Isabella (5 år) och Josefin (3 år), Malin Unger, Anette Unger och Uno
Unger då de avlöstes av Joakim Ryden‐Järås, Åsa Ryden, Tommy Järås, Magnus
,Anette, Karl och Olof alla Levin samt Mikael, Catarina och Niklas Forsman.
VERKSAMHET
Burfångst med 19 burar i Kausan och 19 burar på Playan 04:30‐ 21:15. Nätfångst
med 15 nät 08:00‐12:00.
OBSERVATIONER
Pilgrimsfalk: 1 ad jagade runt ön 18:20, kustpipare: 1 ad rast västudden,
kustsnäppa: ca 10 ad, sandlöpare: 6 ad rastande på SV‐udden under morgonen,
spovsnäppa: 3 ad+ 1juv, myrspov: 1 ad hane, småspov: 5 ex svart rödstjärt 1 ex
honfärgad, backsvala 1 ex, tumlare 1 ex nordväst om Lilleland på utfärden.
RINGMÄRKNING
31 ex av 12 arter. Strandskata 1, större strandpipare 3, kustsnäppa 5, kärrsnäppa
10, rödbena 1, drillsnäppa 3, roskarl 1, sädesärla 1, skärpiplärka 3, härmsångare
1, lövsångare 1, grå flugsnappare 1. Totalt denna månad 31 ex och i år 6536 ex.
UPPDRAGSARBETE
Malin strandstädade på Ostudden (1 tim).
ÖVRIGT
En välbehövlig avfrostning av frysen genomfördes. Martin Johansson med dotter
kom ut med ett gäng på 10 personer mitt på dagen, vilka kommer att stanna
över natten. Ytterligare tre båtar med 15 personer besökte ön. Totalt 44
personer på ön idag.
Ett rejält arbetspass gjordes med rensning av slipen från en meterhög tjock vall
av tång och sten.

VID DATORN
Uno Unger och Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 2 AUG 2009
VÄDER
I gryningen molnigt och en måttlig vind på ca 5 m/s från OSO. Under fm
uppklarnade , men vinden var den samma. Under sen eftermiddag mulnande
och lite regnstänk vid 19 tiden.
05:00: OSO 3 m/s, +16,4°C. 09:00: O 5 m/s, +17;1°C. 12:00: O 4 m/s, +21,5°C.
15:00: SO 5 m/s, +20,7°C. 18:00: OSO 5 m/s +20,4°C. 22:00: O 3 m/s, +19,6°C.
PERSONAL
Joakim Ryden‐Järås, Åsa Ryden, Tommy Järås, Magnus ,Anette, Karl och Olof alla
Levin samt Mikael, Catarina och Niklas Forsman.
VERKSAMHET
Burfångst med 19 burar i Kausan och 19 burar på Playan 05:15‐ 21:15. Nätfångst
med 22 nät 05:00‐13:00. En timmas ansning av buskarna vid hönshuset.
OBSERVATIONER
Toppskarv: minst 48 på klockfotsrevet och 6 ex på ostudden. Tornfalk: 1 rastade
en stund, satt bl.a. i vindmätaren, sparvhök: 1 juv mobbades kraftigt av silltrutar
över havet. Trutarna drog i sparvhöken vid flera tillfällen, tveksamt om den
klarade flykten över havet. kustpipare: 1 ad rast västudden, kustsnäppa: 1 ad, ,
spovsnäppa: 1 ad rastande, brushane : 4 rastade en kort stund , myrspov: 3 ex
rastade, småspov: 3 ex svart rödstjärt 1 ex honfärgad tidigare ringmärkt rastade
och backsvala 3 ex.
RINGMÄRKNING
20 ex av 8 arter. Silltrut 1, större strandpipare 2, kärrsnäppa 5, rödbena 1,
drillsnäppa 4, skärpiplärka 4, lövsångare 1 och hussvala 2. Totalt denna månad
51 ex och i år 6556 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT
De 10 övernattarna reste iland igen, de har varit mycket intresserade och följt
vår fångst och märkning. Ytterligare två båtar med 6 personer besökte ön. Totalt
28 personer på ön idag.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 3 AUG 2009
VÄDER
Lätt regn och tunga skyar på morgonen. Stadigt regn från 11.30 fram till 15
tiden. Under sen eftermiddag något uppklarnande men solen bröt ej igenom.
Hastig vindkantring mellan 16‐17 från SO till V och vidare mot norr under
kvällen. Trots det lite trista och fuktiga vädret har det endast kommit några mm.
05:00: O 4 m/s, +17.6°C. 09:00: O 4 m/s, +17,6°C. 12:00: OSO 6 m/s, +17,7°C.
15:00: SO 6 m/s, +17,6°C. 18:00: V 5 m/s +17,2°C. 22:00: NNV 3 m/s, +16,9°C.
PERSONAL
Joakim Ryden‐Järås, Åsa Ryden, Tommy Järås, Magnus ,Anette, Carl och Olof alla
Levin samt Mikael, Catarina och Niklas Forsman.
VERKSAMHET
Burfångst med 27 burar i Kausan och 11 burar på Playan 05:30‐ 21:30. Nätfångst
med 19 nät 07:15‐.samt 11 nät 17:30‐ 21:30 . Inläggning av ringmärkningsdata.
OBSERVATIONER
Toppskarv: minst 16 på klockfotsrevet och 6 ex på ostudden, spovsnäppa: 1 ad
, myrspov: 1 ex flög västerut utmed sydsidan, småspov: 9+24 ex rastade kort
stund o sträckte sedan åt S, dessutom 1+2 ex som rastade, tretåig mås: under
dagen fanns nästan inga individer kvar på ön men mot kvällen fanns återigen ca
40 ad och endast 5 juv. Några ad bygger fortfarande på sina bon!, svart rödstjärt:
1 ex honfärgad tidigare ringmärkt rastade och mindre korsnäbb: en hontecknad
individ höll till på ön någon timma under sen e.m.
RINGMÄRKNING
35 ex av 11 arter. Vattenrall 1, större strandpipare 8, spovsnäppa 1, kärrsnäppa
9, enkelbeckasin 1, grönbena 1, drillsnäppa 3, hussvala 7 pulli, skärpiplärka 2,
ärtsångare 1 och hämpling 1. Totalt denna månad 82 ex och i år 6591 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT
Två personer i en båt övernattade på ön till idag, efter det har inga utomstående
visat sig på ön. Totalt 12 personer. I övrigt mycket inneaktivitet med bullbak,
kortspel, dvdfilm och TV i det något trista vädret.
VID DATORN Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 4 AUG 2009
VÄDER
Envetet regnande hela natten och förmiddag till prick klockan 12. Mulet och helt
vindstill hela eftermiddagen. 19 mm regn senaste dygnet
05:00: ONO 1 m/s, +16.5°C. 09:00: ONO 24 m/s, +15,8°C. 12:00: NNO 3 m/s,
+17,7°C. 15:00: SSO 1 m/s, +17,7°C. 18:00: V 2 m/s +17,7°C. 22:00: NNV 3 m/s,
+16,9°C.
PERSONAL
Joakim Ryden‐Järås, Åsa Ryden, Tommy Järås, Magnus ,Anette, Carl och Olof alla
Levin samt Mikael, Catarina och Niklas Forsman.
VERKSAMHET
Burfångst med 27 burar i Kausan och 11 burar på Playan 05:00‐ 21:00. Nätfångst
med 22 nät 12:0021:00. Inläggning av ringmärkningsdata.
OBSERVATIONER
Kricka : 4 mot öster, sjöorre : 17 mot NV + 15 söder ön, mindre strandpipare: 1
juv, ljungpipare: 1 ex, kustsnäppa: 4 ad, småsnäppa: 1 ad , brushane: 4+1 ex,
enkelbeckasin: 10 ex, myrspov: 1 ex, småspov: 1 ex , svartsnäppa: 1 ex, svart
rödstjärt: 2 ex honfärgade, den ena ringmärkt sedan flera dagar sedan, den
andra kom idag, grönsångare 1, kärrsångare 1 och höstens första svartvita
flugsnappare.
RINGMÄRKNING
105 ex av 16 arter. Mindre strandpipare 1, större strandpipare 4, småsnäppa 1,
kärrsnäppa 59, drillsnäppa 3, hussvala 1, skärpiplärka 4, sädesärla 1, kärrsångare
1, rörsångare 1, härmsångare 1, törnsångare 1, grönsångare 1, lövsångare 24,
grå flugsnappare 1 och svartvit flugsnappare 1. Totalt denna månad 191 ex och i
år 6696 ex.
UPPDRAGSARBETE
Turisttoan tömdes, halvtimmas jobb.
ÖVRIGT
Tre båtar på besök. Stefan med sex dagsturister, Potatisgunnar samt en okänd
båt med folk som gick in i nya fyren. Totalt 20 personer på ön.
VID DATORN Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 5 AUG 2009
VÄDER
Riktig skön sommardag. Lugnt och nästan vindstilla hela förmiddagen. Dimmigt
inöver land under morgontimmarna. Molnfritt I stort sett hela dagen.
20:00: NV 5 m/s +19,2°C. 22:00: N 3 m/s, +18,8°C.
PERSONAL
Joakim Ryden‐Järås, Åsa Ryden, Tommy Järås, Magnus, Anette, Carl och Olof alla
Levin samt Mikael, Catarina och Niklas Forsman.
VERKSAMHET
Burfångst med 27 burar i Kausan och 11 burar på Playan 05:00‐ 11:30 samt27
burar i kausan 11:30 – 21:00. Nätfångst med 22 nät 5:00‐11:30. Inläggning av
ringmärkningsdata, så nu är även juni och juli inlagda. Mikael har renoverat vår
toa så att oljudet från fläkten har försvunnet. Buskansning i nätgata 5.
OBSERVATIONER
Brun kärrhök: 1 ex gjorde en sväng över ön fram till gamla fyrarna och försvann
sen österut igen kl: 6.55, Tornfalk: 1 ex försvann åt SV över stora bryggan,
Pilgrimsfalk: 1 ex gjorde en sväng kring ostudden men blev väldigt mobbad av
trutar så den vände snabbt åter mot Malö. Sjöorre : 1 ex, Ljungpipare: 1 ex,
Spovsnäppa: 2 ex rastade på playan och sydvästudden,
Brushane: 1 ex, Enkelbeckasin: 1 ex, Myrspov: 1 ex, Småspov: 7 ex (4+2+1) , och
Grönsångare : 1 ex.
RINGMÄRKNING
45 ex av 5 arter. Hussvala 1, skärpiplärka 1, rörsångare 1, grönsångare 1 och
lövsångare 41. Totalt denna månad 236 ex och i år 6741 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 4 timmar. Skräpplockning 0,5 tim
ÖVRIGT
Fler än tio båtar på besök. Stefan med full båt dagsturister samt några
övernattare. Totalt ca 60 personer på ön.
Tack vare det härliga sommarvädret kunde vi sitta ute o äta middag.
VID DATORN Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 6 AUG 2009
VÄDER
Otroligt fint sommarväder hela dagen. Aldrig mer än ett par sekundmeter. Varmt
Fantastiskt fin morgon med solen upp i öster och fullmåne ner i väster.
Kl.5.00: lugnt 17,6°C., kl. 09.00: NO 2 m/s 19,8 °C., kl. 13.00: NO 2 m/s 20,6°C.,
kl.17.00: SV 2 m/s 21,4°C. kl.21.00: SV 3 m/s 20,9°C.
PERSONAL
Joakim Ryden‐Järås, Åsa Ryden, Tommy Järås, Magnus, Anette, Carl och Olof alla
Levin samt Mikael, Catarina och Niklas Forsman.
VERKSAMHET
Burfångst med 27 burar i Kausan och 11 burar på Playan 05:00‐ 21:00. Nätfångst
med 22 nät 5:00‐11:00. Kontrolläsning av ringmärkningsdata . Tumlarspaning.
Tömning av överfull urinbehållare,urk. Gräsklippning runt nätstolpar. Avläsning
av tretåiga måsar samt trutungeletning.
OBSERVATIONER
Tornfalk: 2 ex sträckte åt söder över sydvästudden kl.8.15, Sparvhök: 1 juv hona
kom över havet från sydost och dök rakt ner i lilla busken vid hus 1855 och tog
en skärpiplärka. Efter att piplärkan var uppäten så flög höken in i ett nät bakom
hönshuset., Sandlöpare: 2 ex rastande, Spovsnäppa: 2 ex rastade på playan och
sydvästudden, Småspov: 3 rastande västudden, Svartsnäppa: 2 rastande,
Tumlare: Det spegelblanka havet gav bra möjlighet till tumlarspaning, vilket gav
minst 11 individer.
RINGMÄRKNING
33 ex av 5 arter. Sparvhök 1 juv hona, silltrut 18 pull, tobisgrissla 1 juv,
rörsångare 1, och lövsångare 12. Totalt denna månad 269 ex och i år 6774 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1,5 timmar. Skräpplockning 0,5 tim bort ostudden. Tömning av
turisttoan 0,5 tim.
ÖVRIGT
En intensiv trafik hela dagen. Mellan 30‐40 båtar med i genomsnitt 4 pers samt
ribbåt x 3 med 12 pers/gång+ stationsfolk blir åtminstone 185 pers.
Flygmyror steg till väders idag till alla silltrutar och skrattmåsars stora glädje.
Som flugsnappare flög trutarna runt o flockade myror i luften. Efter ett tag

hamnade mycket myror på havsytan och då övergick trutarna till att plocka
myror på vattnet. En imponerande föreställning.
Idag var det så varmt o skönt att även undertecknad badade.
VID DATORN Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 7 AUG 2009
VÄDER
Även idag fantastisk fint sommarväder hela dagen. Svaga vindar under f.m. som
mojnade ut helt under sena e.m. och kvällen. Varmt, topp ca 24‐25°C.
Kl.5.00: NO 4 m/s 19,0°C., kl. 09.00: SO 5 m/s 19,3 °C., kl. 13.00: S 3 m/s 21,8°C.,
kl.17.00: S 1 m/s 23,7°C. kl.21.00: S 2 m/s 23,2°C.
PERSONAL
Joakim Ryden‐Järås, Åsa Ryden, Tommy Järås, Magnus, Anette, Carl och Olof alla
Levin samt Mikael, Catarina och Niklas Forsman.
VERKSAMHET
Burfångst med 27 burar i Kausan och 11 burar på Playan 05:00‐ 12:00. Nätfångst
med 22 nät 5:00‐8:00 samt ytterligare 2 nät uppsatta vid strandoxeln 8:00‐11:30.
Kontrolläsning av ringmärkningsdata . Tumlarspaning.
Nedmontering av gamla gräsklipparen för renovering.
OBSERVATIONER
Tornfalk: 1 ex , Sparvhök: 1 juv hona ringmärktes och ytterligare flera ex var på
besök. Ljungpipare:: 1+3+1 ex sträckande, Småspov: 1+2 rastande västudden,
Tumlare: Det spegelblanka havet gav bra möjlighet till tumlarspaning, vilket gav
minst 10 individer.
RINGMÄRKNING
21 ex av 3 arter. Sparvhök 1 juv hona, rörsångare 1, och lövsångare 19. Totalt
denna månad 290 ex och i år 6795 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippare och pappersbyte turisttoan summa 1 timma.
ÖVRIGT
En intensiv båttrafik även denna dag. Cirka 25 båtar med i genomsnitt 4 pers
samt ribbåt med 12 pers + stationsfolk blir åtminstone 125 pers.
Mycket folk som sover över i husen, ca 15 pers. Anders från fastighetsverket på
besök.
VID DATORN Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 8 AUG 2009
VÄDER
Även idag fantastisk fint sommarväder hela dagen, dock något blåsigare.
01:00: SO 4 m/s, +20,8°C. 04:00: SO 7 m/s, +19,5°C. 07:00: OSO 4 m/s, +18,7 °C.
10:00: SO 6 m/s, +19,0°C. 13:00: SO 3 m/s, +21,7°C. 16:00: SO 6 m/s, +22,8°C.
19:00: SO 6 m/s, +21,8°C. 22:00: OSO 9 m/s, +21,4°C.
PERSONAL
Joakim Ryden‐Järås, Åsa Ryden, Tommy Järås, Magnus, Anette, Carl och Olof alla
Levin samt Mikael, Catarina och Niklas Forsman avlöstes med hjälp av Tommy
Järås som skeppare på vår egen båt under tidig em av Håkan Johansson och Uno
Unger.
VERKSAMHET
Burfångst med 27 burar i Kausan 05:00‐22:00 och 11 burar på Playan 05:00‐
12:00. Nätfångst med 24 nät 05:00‐12:00.
OBSERVATIONER
Sparvhök: 1 ex sågs under fm. Brushane: 2 juv rastande på Ostudden under
kvällen. Enkelbeckasin: 1 ex under fm. Myrspov: 1 ad hane rastande på kvällen
och 2 ex mot SV under fm. Småspov: 3 ex rastande under kvällen varav 2 på
Västudden och 1 på Ostudden. Grönsångare: 1 ex ringmärktes.
RINGMÄRKNING
9 ex av 5 arter. Skärpiplärka 2, gulärla 1, buskskvätta 1, grönsångare 1 och
lövsångare 4. Totalt denna månad 299 ex och i år 6804 ex.
UPPDRAGSARBETE
Turisttoan tömd (0,5 tim).
ÖVRIGT
Även idag många besökande på ön – totalt minst 100 personer. Minst ett 15‐tal
privatbåtar och 2 kajaker angjorde ön. Jerker Widén var här med ett sällskap på
10 personer och Martin Johansson med familj var också iland över dagen. Stefan
har 11 nattgäster till i morgon.
VID DATORN
Tommy Järås och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 9 AUG 2009
VÄDER
Molnfritt över land i öster under gryningen och vi fick en vacker soluppgång. I
övrigt mulet under morgonen fram till 13:30, då vi fick några regnstänk. Resten
av em var det mulet utan regn.
01:00: SO 7 m/s, +20,2°C. 04:00: OSO 6 m/s, +19,2°C. 07:00: SO 4 m/s, +17,7 °C.
10:00: SO 2 m/s, +18,2°C. 13:00: SO 2 m/s, +19,5°C. 16:00: NO 4 m/s, +21,8°C.
19:00: OSO 4 m/s, +21,9°C. 22:00: OSO 6 m/s, +19,9°C.
PERSONAL
Håkan Johansson och Uno Unger.
VERKSAMHET
Burfångst 05:00‐22:00 med 27 burar i Kausan och 11 burar på Playan. Nätfångst
med 24 nät 05:30‐13:45.
OBSERVATIONER
Sparvhök: 1 juv hona sträckte mot SV 14:10. Enkelbeckasin: 1 ex stöttes i Kausan
11:45. Myrspov: 1 ad hane rastande på Västudden. Småspov: 2 ex rastande på
Västudden. Roskarl: 2 ad rastande i Kausan.
RINGMÄRKNING
8 ex av 4 arter. Skärpiplärka 2, sädesärla 3, törnsångare 1 och lövsångare 2.
Totalt denna månad 307 ex och i år 6812 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
ÖVRIGT
Stefan hämtade sina 11 nattgäster mitt på dagen. Martin Johansson med son
hjälpte Stefan med att fixa en landgång mellan flytbryggan och Lilla bryggan. Två
privatbåtar med totalt 13 personer var iland under dagen.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 10 AUG 2009
VÄDER
Från gryningen och framåt huvudsakligen mulet men solen bröt delvis igenom
det tunna molntäcket mellan 09:00 och 11:00. Därefter åter mulet resten av
dagen med en del lättare regnskurar.
01:00: SO 8 m/s, +20,1°C. 04:00: SO 8 m/s, +19,0°C. 07:00: SO 8 m/s, +18,8 °C.
10:00: SO 9 m/s, +19,6°C. 13:00: S 7 m/s, +19,4°C. 16:00: SO 7 m/s, +20,4°C.
19:00: S 8 m/s, +20,5°C. 22:00: V 5 m/s, +17,4°C.
PERSONAL
Håkan Johansson och Uno Unger.
VERKSAMHET
Burfångst 05:00‐22:00 med 27 burar i Kausan och 11 burar på Playan. Nätfångst
med 24 nät 05:00‐12:00.
OBSERVATIONER
Sparvhök: 1 juv hona upptäcktes på ön vid 10‐tiden och var kvar i skymningen.
Brushane: 2 juv på Ostudden. Myrspov: 1 ad hane kvar sedan i förrgår. Småspov:
2 ex rastande. Roskarl: 8 ex rastande på Ostudden, både ad och juv. Tretåig mås:
Under morgonen satt 6 ad på de gamla fyrarna och Rissastenen. För första
gången i år sågs inga ungar kvar på ön. Grönsångare: Den 4:e hittills ringmärkta i
augusti utgör redan en bra höstsiffra. Grå flugsnappare: 1 ex rastade under em
vid Stora bryggan.
RINGMÄRKNING
16 ex av 7 arter. Rödbena 1, tornseglare 1, skärpiplärka 1, sädesärla 2,
törnsångare 1, grönsångare 1 och lövsångare 9. Totalt denna månad 323 ex och i
år 6828 ex.
UPPDRAGSARBETE
Uno skottade bort massa uppsköljd tång och sten från Lilla bryggan (1 tim).
ÖVRIGT
Lugnt och stillsamt på ön idag, inga mänskliga besökare och endast några få
bevingade dito. Den i nät 6B fångade tornseglaren var dock en rejäl överraskning
för undertecknad, som aldrig tidigare lyckats fånga arten på Nidingen.
Tornseglaren var stationens femte ringmärkta någonsin, samtliga i augusti.
Senast de begav sig var en dag tidigare för 13 år sedan på samma nätplats.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 11 AUG 2009
VÄDER
Mulet men uppehåll under morgonen. Från 07:30 till 15:00 en del regnskurar,
därefter uppklarnande och en hel del solsken resten av dagen.
01:00: V 6 m/s, +17,2°C. 04:00: V 4 m/s, +16,4°C. 07:00: VSV 5 m/s, +17,0 °C.
10:00: SV 7 m/s, +17,0°C. 13:00: SV 7 m/s, +17,7°C. 16:00: V 7 m/s, +19,1°C.
19:00: V 9 m/s, +18,8°C. 22:00: V 9 m/s, +17,4°C.
PERSONAL
Håkan Johansson och Uno Unger med förstärkning av Martin Oomen och Maria
Dillström från 12:00.
VERKSAMHET
Burfångst 05:00‐22:00 med 27 burar i Kausan och 11 burar på Playan. Nätfångst
med 24 nät 05:00‐12:30.
OBSERVATIONER
Sparvhök: 1 juv hona, troligen kvar från igår. Brushane: 2 juv kvar på Ostudden.
Myrspov: 2 ad (hane + hona) rastade på SV‐udden vid 10‐tiden och på em 1 ad
hane på Ostudden. Småspov: 2 ex rastande och 4 ex sträckande. Roskarl: 4 ex
(1 ad + 3 juv) rastade på Ostudden. Tretåig mås: 6 ad kvar på ön och dessutom
gjorde en av öns årsungar ett gästbesök i bo 16 på västra gamla fyren under
em. Trädpiplärka: Höstens första ringmärktes. Trädgårdssångare: Höstens
första ringmärktes. Grå flugsnappare: 1 ex ringmärktes.
RINGMÄRKNING
38 ex av 6 arter. Trädpiplärka 1, skärpiplärka 1, stenskvätta 1, trädgårdssångare
1, lövsångare 33 och grå flugsnappare 1. Totalt denna månad 361 ex och i år
6866 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT
Stefan kom ut med Martin Oomen och Maria Dillström (se ovan) samt
ytterligare 6 personer varav 4 stannade på vandrarhemmet över natten. På em
var en ribbåt från Vågbrytarna här en stund med ett sällskap på 10 personer
från Kungsbackaposten.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 12 AUG 2009
VÄDER
Dagen började med helmulet, men successivt lättade molntäcket och hela em
var i huvudsak molnfri. Mitt på dagen sågs två tromber under ett mindre
bymoln S om Nidingen.
01:00: V 10 m/s, +17,3°C. 04:00: V 13 m/s, +16,9°C. 07:00: V 12 m/s, +16,5 °C.
10:00: V 10 m/s, +17,5°C. 13:00: V 8 m/s, +18,6°C. 16:00: NV 7 m/s, +18,6°C.
19:00: NV 6 m/s, +17,8°C. 22:00: V 9 m/s, +17,6°C.
PERSONAL
Håkan Johansson, Uno Unger, Martin Oomen och Maria Dillström.
VERKSAMHET
Burfångst 05:00‐22:00 med 27 burar i Kausan och 11 burar på Playan. Pga hård
vind endast begränsad nätfångst med 12 nät 06:30‐14:15. Havsfågelspaning
bedrevs till och från under dagen med början 06:00.
OBSERVATIONER
Sjöorre: 8 ex mot S. Svärta: 4 ex mot S. Stormfågel: 2 ex mot S långt ut i väster
06:12 resp. 07:20. Havssula: 1 3K mot S 07:20 ganska nära Västudden.
Pilgrimsfalk: 1 ad hona gjorde ett varv över ön vid 11:15‐tiden. Brushane: 1 juv
kvar på Ostudden. Småspov: 1 ex rastande. Roskarl: 4 ex (2 ad + 2 juv)
rastande. Storlabb: 1 ex mot S långt ut i väster 10:45. Tretåig mås: 5 ad kvar på
ön och de satt på Rissastenens sjömärke under morgonen.
RINGMÄRKNING
8 ex av 4 arter. Rödbena 1, skärpiplärka 1, gulärla 3 och lövsångare 3. Totalt
denna månad 369 ex och i år 6874 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT
Ett av fästena på öns flagga slets av i den hårda vinden under morgonen och
flaggan hittades nedblåst på backen.
De 4 nattgästerna hämtades av Stefan och Stefans dotter Amanda och hennes
pojkvän vid 14‐tiden. Annika, som också var med ut, förberedde för en
konferens vars 9 deltagare kom ut med Stefan och Amanda vid 19‐tiden för
övernattning.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 13 AUG 2009
VÄDER
Morgonen var nästan helmulen. Vid 08‐tiden lättade molntäcket successivt och
från 10:00 till kvällen var det nästan molnfritt med endast en del Cumulus‐
moln. Ett par kraftiga bymoln med åska passerade dock V och O om Nidingen
vid 17‐tiden.
01:00: V 10 m/s, +17,1°C. 04:00: V 10 m/s, +16,4°C. 07:00: V 7 m/s, +16,0 °C.
10:00: V 5 m/s, +18,0°C. 13:00: V 4 m/s, +18,9°C. 16:00: VNV 7 m/s, +18,7°C.
19:00: NV 8 m/s, +18,0°C. 22:00: NV 8 m/s, +17,0°C.
PERSONAL
Martin Oomen och Maria Dillström åkte iland 07:15 och därefter höll Håkan
Johansson och Uno Unger ställningarna.
VERKSAMHET
Burfångst 05:00‐22:00 med 27 burar i Kausan och 11 burar på Playan. Nätfångst
med 15 nät 06:00‐13:15.
OBSERVATIONER
Pilgrimsfalk: 1 juv kom flygande och landade på en sten på östra delen av
Playan 10:50 och efter 15 min drog den in mot Malön. Tornfalk: 1 ex på besök,
sågs ryttlande över Västudden 12:50. Brushane: 1 juv kvar på Ostudden.
Enkelbeckasin: 1 ex rastade på stranden mellan Ostudden och SO‐udden.
Småspov: 2 ex rastande. Roskarl: 3 ex (2 ad + 1 juv) rastande. Tretåig mås: 1 ad
satt i bo 7 på östra gamla fyren i gryningen och därefter till och från på Lilla
bryggan.
RINGMÄRKNING
14 ex av 6 arter. Rödbena 1, skärpiplärka 2, gulärla 4, stenskvätta 1,
törnsångare 1 och lövsångare 5. Totalt denna månad 383 ex och i år 6888 ex.
ÖVRIGT
Efter det att Stefan kört iland Martin Oomen och Maria Dillström kom han
direkt ut med en person som anslöt sig till det övernattande konferensgänget.
På em körde Stefan, Annika och Amanda in de 10 konferensdeltagarna och vi
var åter ensamma på ön.
Gott om dagfjärilar på ön, bl.a. sågs ca 30 nässelfjärilar, minst lika många
kålfjärilar och minst 5 påfågelfjärilar. I övrigt noterades enstaka ex av tistelfjäril,
puktörneblåvinge, mindre guldvinge och rovfjäril.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 14 AUG 2009
VÄDER
Bortsett från en del mindre Cumulus‐moln var det molnfritt från gryning till 18‐
tiden, därefter mulnande från väster. Sikten mycket god.
01:00: NV 12 m/s, +16,9°C. 04:00: NV 7 m/s, +17,1°C. 07:00: NV 7 m/s, +16,7 °C.
10:00: NV 7 m/s, +17,4°C. 13:00: NV 8 m/s, +17,2°C. 16:00: NV 6 m/s, +17,6°C.
19:00: VNV 6 m/s, +17,1°C. 22:00: V 8 m/s, +15,7°C.
PERSONAL
Håkan Johansson och Uno Unger.
VERKSAMHET
Burfångst 05:00‐22:00 med 27 burar i Kausan och 11 burar på Playan. Nätfångst
med 12 nät 06:00‐12:00.
OBSERVATIONER
Småspov: 1 ex rastande på Playan. Roskarl: 5 ex (3 ad + 2 juv) rastande. Tretåig
mås: 4 ad kvar på kvällen, dels 2 i bo 7 på östra gamla fyren, dels 2 på
Rissastenens sjömärke. Rödstjärt: Ett ex hördes och skymtades i fyrområdets
stora björnbärsbuske. Höstens första obs, ovisst vilket kön.
RINGMÄRKNING
8 ex av 4 arter. Vattenrall 1 pull, skärpiplärka 5 (varav 1 pull), rörsångare 1 och
lövsångare 1. Totalt denna månad 391 ex och i år 6896 ex.
UPPDRAGSARBETE
Uno har strandstädat (0,5 tim) och guidat en grupp botanister (1,5 tim).
ÖVRIGT
Fångst av fjärilar med kvicksilverlampa och lakan natten till idag på labbets
södra vägg gav endast ett 20‐tal arter pga vinden. Vanligaste arter var
klöverspinnare och allmänt bandfly. Senare under dagtid gästades ön av en
makaonfjäril ‐ den enda hittills i år mig veterligt.
Stig Karsegård (reseledare) och Johan Elvborn (skeppare), båda från styrelsen i
Nidingens Vänner, var iland med en grupp på 6 botanister ett par timmar mitt
på dagen. Bl.a. deltog Jimmy Persson och Magnus Neuendorf från Botaniska
trädgården i Göteborg.
På kvällen var Potatis‐Gunnar på besök och skördade lite potatis och grönsaker.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 15 AUG 2009
VÄDER
Halvmulen morgon med en vacker soluppgång men en molnbank i väster
närmade sig, helmulet från 08:00, då det också kom några regnstänk. Riktigt
oväder under eftermiddagen med hård vind och ihållande regn. Fin och varm
kväll.
01:00: V 9 m/s, +15,1°C. 04:00: V 6 m/s, +15,1°C. 07:00: SSV 4 m/s, +15,8 °C.
10:00: S 9 m/s, +15,9°C. 13:00: OSO 11,6 m/s, +15,7°C. 16:00: SO 11,2 m/s,
+16,2°C. 19:00: SSV 8 m/s, +19,0°C. 20:00: SSV 8 m/s, +19,2°C.
PERSONAL
Håkan Johansson och Uno Unger avlöstes vid 12‐tiden av Henrik Gustafsson,
Anders Wigren och Oskar Kullingsjö. Tommy Järås skötte transporten med
stationens båt och vid Malön frisläpptes en 1K gravand som fågelcentralen fått
som pulli ifrån Visingsö.
VERKSAMHET
Burfångst 05:00‐13:30 med 27 burar i Kausan och 11 burar på Playan. Nätfångst
med 16 nät 05:30‐08:00.
OBSERVATIONER
Stenfalk: En juv upptäcktes flygande över fyrområdet 08:50, kvar på ön ännu en
timma senare. Småspov: 3 ex rastande. Roskarl: 5 rastande på SO‐udden.
RINGMÄRKNING
18 ex av 4 arter. Rödbena 3, gulärla 1, sädesärla 1 och lövsångare 13. Totalt
denna månad 409 ex och i år 6914 ex.
UPPDRAGSARBETE
Uno tömde och rengjorde turisttoan (0,5 tim). Att karlar aldrig kan lära sig att
sitta och pinka när så anmodas. Är våra anslag alltför otydliga? Otrevligt med
massa omkringstänkt urin i och utanför skittunnan. Vi skulle behöva följande
anslag. ”VARNING. Den som står och pinkar här riskerar att bli kastrerad”.
ÖVRIGT
Efter en mycket guppig båtresa är det härligt att åter vara på Nidingen. Då hela
eftermiddagen bjöd på vindar över 11 s/m med ihållande regn så passade
stationspersonalen på att se på när Hammarby besegrades med 2‐3 av
eleganterna Elfsborg. Och imorgon ska det blåst >10 m/s från västsektorn vilket
alltid är högintressant när man är på Nidingen…
VID DATORN

Uno Unger och Henrik Gustafsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 16 AUG 2009
VÄDER
Regn under första morgontimmen och därefter konstant vind från västsektorn
kring 10‐13 s/m.
01:00: SV 15,2 m/s, +18,1°C. 04:00: SV 11,2 m/s, +17,9°C. 07:00: VSV 9,8 m/s,
+17,7 °C. 10:00: SV 10,3 m/s, +18,1°C. 13:00: SV 13,0 m/s, +18,4°C. 16:00: VSV
11,6 m/s, +18,9°C. 19:00: VSV 10,3 m/s, +18,2°C. 21:00: SV 9 m/s, +17,7°C.
PERSONAL
Henrik Gustafsson, Anders Wigren och Oskar Kullingsjö.
VERKSAMHET
Burfångst 06:30‐12:30 med 30 burar i Kausan. För mycket vind för nätfångst
och istället bedrevs havsfågelskådning hela dagen.
OBSERVATIONER
Sjöorre – 4 norr och 1 söder, mindre lira – 2 söder, havssula – 21 söder,
fiskgjuse – 1 sydväst, pilgrimsfalk – 1 ad, kustsnäppa – ca 12 rastande
ostudden, sandlöpare – 1 ad rastande ostudden, skärsnäppa – 1 2k+ rastande
ostudden, myrspov – 1 ad rastande ostudden, småspov – 3 rastande och 2 mot
söder, smalnäbbad simsnäppa – 1 1k rastande ostudden, storlabb – 1 söder,
obestämd labb – 1 kajkandes mot norr och tretåig mås – 6 mot söder.
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art. Skärpiplärka 1. Totalt denna månad 410 ex och i år 6915 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Dagen har varit blåsig så mesta tiden har tillbringats framför tuben på jakt efter
havsfågel. Mestadels har havet varit helt fågeltomt, men två mindre liror tyckte
vi var tillräckligt roligt för att fira med ett glas rökig whisky. Nu på kvällen har vi
sett på friidrotts‐vm där Usain Bolt sprang sjusärdeles snabbt.
Stefan och Annika kom ut med 6 dagsturister och tog dessutom med sig 4
övernattande samt Unos kvarglömda prylar tillbaka. Nu är vi ensamma på ön.
VID DATORN
Oskar Kullingsjö

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 17 AUG 2009
VÄDER
Soligt under förmiddagen, annars växlande molnighet. Uppehåll förutom en
kort regnskur på eftermiddagen. 01:00: VSV 13,9 m/s, +17,2°C. 04:00: VSV 13,9
m/s, +16,9°C. 07:00: VSV 13,0 m/s, +16,6 °C. 10:00: VSV 11,2 m/s, +16,8°C.
13:00: SV 10,3 m/s, +17,8°C. 16:00: VSV 8,0 m/s, +17,9°C. 19:00: VSV 9,8 m/s,
+17,6°C. 20:00: SV 9 m/s, +16,1°C.
PERSONAL
Henrik Gustafsson, Anders Wigren och Oskar Kullingsjö.
VERKSAMHET
Burfångst 07:00‐17:30 med 30 burar i Kausan. Nätfångst med 4 nät mellan
16:00‐17:30, i övrigt för mycket vind för en mer omfattande nätfångst.
OBSERVATIONER
Sjöorre – 3 söder och en stationär, stormfågel – 32 söder, grålira – 1 söder,
mindre lira – 5 söder, havssula – 46 söder, kustsnäppa – ca 14 rastande
ostudden, sandlöpare – 1 ad rastande ostudden, myrspov – 3 rastande,
småspov – 3 rastande, svartsnäppa – 1 1k rastande, smalnäbbad simsnäppa – 1
1k rastande ostudden, bredstjärtad labb – 1 adult söder, tretåig mås – 7 mot
söder och en på fyrbesök, svart rödstjärt 1 honfärgad rastande.
RINGMÄRKNING
13 ex av 6 art. Gulärla 2. Sädesärla 2. Lövsångare 1. Drillsnäppa 1. Rödbena 6.
Strandskata 1. Totalt denna månad 423 ex och i år 6928 ex.
UPPDRAGSARBETE
Henrik har klippt gräs i 1 timme.
ÖVRIGT
Blåsten har fortsatt även denna dag. Efter en pangstart med en gammal
bredstjärtad med fina klubbor som slickade nordsidan så kom de mindre lirorna
igång vid niotiden. 5 mindre liror senare beklagade undertecknad sin kroniska
oförmåga att vara först att upptäcka arten ifråga, ”konstigt, gråliror hittar jag ju
jämt”. Henrik erbjöd bästa platsen i lä och efter bara några minuter hittar
undertecknad en…. grålira. Någon mindre lira blev det dock ej. Under
eftermiddagen gjordes ett halvdant försök att fånga den oskygga simsnäppan
med håv. Projektet hade haft potential att lyckas om inte snäppan valt att slå
följe med en betydligt varskare kärrsnäppa. Det blev till att bevaka friidrotts‐
VM istället. I dag har vi haft ön helt för oss själva.

VID DATORN
Anders Wigren

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Tisdag 18 AUG 2009
VÄDER
Soligt under hela dagen samt en ihärdig VNV‐vind. 01:00: V 11,6 m/s, +15,9°C.
04:00: V 12,5 m/s, +15,8°C. 07:00: V 11,6 m/s, +15,3 °C. 10:00: VNV 11,6 m/s,
+16,3°C. 13:00: VNV 10,7 m/s, +16,4°C. 16:00: VNV 10,3 m/s, +16,9°C. 19:00:
VNV 8,9 m/s, +17,0°C. 20:00: SV 8,99 m/s, +16,6°C.
PERSONAL
Henrik Gustafsson, Anders Wigren och Oskar Kullingsjö.
VERKSAMHET
Burfångst 07:30‐18:00 med 30 burar i Kausan. Ingen nätfångst idag pga. för
hård vind.
OBSERVATIONER
Sjärtand ‐ 2 ↓, svärta – 8 ↓, stormfågel – 2 ↑ och 1 ↓, havssula – 4 ↓,
fiskgjuse – 1 ↙, kustsnäppa – 33 rastande, myrspov – 3 rastande, småspov – 1
rastande, svartsnäppa – 1 1k rastande, smalnäbbad simsnäppa – 1 1k rastande
ostudden, tretåig mås – 7↓
RINGMÄRKNING
39 ex av 7 arter. Större strandpipare 1, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 29, myrspov
1, rödbena 4, skärpiplärka 2 och sädesärla 1. Totalt denna månad 462 ex och i
år 6967 ex.
UPPDRAGSARBETE
Henrik har klippt gräs i 0,5 timme.
ÖVRIGT
Anders fyller idag 30 år och det har vi firat genom att Oskar tillagade en
fantastisk fiskgryta som vi sedan avnjöt. Det ryktas även om att en efterrätt
snart ska dyka upp. Dagen till ära så lyckades födelsedagsbarnet gå igenom
flyttången i Kausan och stövlarna räckte inte riktigt till om man säger så. Annars
kan man lugnt säga att vi börjar tröttna på den ihållande hårda vinden. Det har
i dagarna tre blåst över 10 m/s, hela tiden, och vi börjar bli lite genomblåsta.
Men i morgon ska det bli bättre och då hoppas vi kunna ha näten uppe.
Vadarna gick till nere i Kausan under dagen och vi kunde bla fånga en myrspov,
vilken var ny märkart för oss alla. Även i dag har vi haft ön helt för oss själva.
VID DATORN
Henrik Gustafsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Onsdag 19 AUG 2009
VÄDER
En del moln under eftermiddagen, annars soligt under större delen av dagen.
01:00: V 7,6 m/s, +16,1°C. 04:00: VNV 4,9 m/s, +15,9°C. 07:00: VSV 2,7 m/s,
+15,2 °C. 10:00: SV 2,7 m/s, +16,8°C. 13:00: S 5,8 m/s, +17,8°C. 16:00: SSO 5,4
m/s, +17,8°C. 19:00: SE 5,8 m/s, +18,0°C. 21:00: OSO 6,3 m/s, +18,4°C.
PERSONAL
Henrik Gustafsson, Anders Wigren och Oskar Kullingsjö.
VERKSAMHET
Burfångst 06:30‐16:30 med först 30 och sedan 41 burar i Kausan och på Playan.
12 nät 05:15‐07:15 och 24 nät 07.15‐13:15
OBSERVATIONER
fiskgjuse – 1 , kustsnäppa – 24 rastande, myrspov – 2 rastande, småspov – 1
rastande, forsärla– 3, varav en rastade kortvarigt i Kausan , svart rödstjärt – 1
1k rastande, pilfink – 40 varav 9 stationära.
RINGMÄRKNING
92 ex av 15 arter. Kärrsnäppa 13 ex, Rödbena 2 ex, Roskarl 2 ex, Trädpiplärka 1
ex, Skärpiplärka 1 ex, Sädesärla 6 ex, Svart rödstjärt 1 ex, Rödstjärt 1 ex,
Stenskvätta 4 ex, Rörsångare 1 ex, Trädgårdssångare 2 ex, Lövsångare 34 ex,
Grå flugsnappare 3 ex, Svartvit flugsnappare 1 ex, Pilfink 19 ex (näst bästa dag
för Nidingen, bästa dag 1988‐10‐21 med 31 märkta.)
UPPDRAGSARBETE
Henrik har klippt gräs i 1 timme.
ÖVRIGT
Härligt väder! Idag kunde vi ha näten uppe på allvar för första gången på hela
veckan. Kul med blandad fångst och säsongens första sträckande forsärlor. Men
dagens stora händelse blir självklart pilfinksflocken som rastade på ön ett tag
innan den drog vidare västerut med ett antal kompisar kvar i näten. Vi får se
om någon stannar för att späda på den lokala populationen.
”Charlie” Norman med son tittade förbi på en förmiddagsfika. Lite senare på
dagen stannade fem personer från sjöräddningssällskapet och sjöräddnings‐
centralen till i samma ärende på väg hem från ett möte i Bua.
VID DATORN
Anders Wigren

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Torsdag 20 AUG 2009
VÄDER
Soligt och hård vind från sydost hela dagen. Väder i detalj: 01:00: SO 9,8 m/s,
+17,5°C. 04:00: SO 10,3 m/s, +16,3°C. 07:00: SO 11,6 m/s, +16,8 °C. 10:00: SO
11,2 m/s, +18,8°C. 13:00: SO 11,6 m/s, +20,7°C. 16:00: SO 12,1 m/s, +21,6°C.
19:00: S0 10,3 m/s, +21,2°C.
PERSONAL
Henrik Gustafsson, Anders Wigren och Oskar Kullingsjö.
VERKSAMHET
Burfångst 07:30‐17:30, med först 39 och de sista 2 timmarna 13 burar, i Kausan
och på Playan. Inga nät upp då vinden var för hård.
OBSERVATIONER
sjöorre – 1 åt söder, pilgrimsfalk – 1 åt väster, kustsnäppa – 15 rastande,
myrspov – 1 rastande
RINGMÄRKNING
15 ex av 4 arter. Kärrsnäppa 9 ex, kustsnäppa 4 ex, roskarl 1 ex, skärpiplärka 1
ex. Totalt denna månad 569 och i år 7074.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Vinden har hela dagen retligt pressat på från sydost och omöjliggjort nätfångst.
Detta medförde att vi tog sovmorgon och istället la all krut på vadarfångst. Fyra
kustsnäppor och en roskarl senare känns dagen räddad. Oskar och Anders
passade under eftermiddagen på att bada vid stora bryggan medan
undertecknad istället valde varmt vatten under en dusch. På eftermiddagen
kom Stefan ut med 25 besökare som stannade en kort stund och drack soppa.
Nu sitter vi framför VM i friidrott och hoppas att Emma Gren hoppar högt.
VID DATORN
Henrik Gustafsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Fredag 21 AUG 2009
VÄDER
Ett oväder med regn och vindar från SO drog förbi under natten. Även regn kring lunchtid.
Solen tittade fram när vi kom vid 2tiden och det blev en härlig eftermiddag och kväll. Väder i
detalj: 01:00: SSO 7,6 m/s, +18,6°C. 04:00: OSO 8,9 m/s, +18,0°C. 07:00: SSO 8, 0 m/s, +18,5
°C. 10:00: SSO 5,8 m/s, +18,7°C.
PERSONAL
Henrik Gustafsson, Anders Wigren och Oskar Kullingsjö byttes under eftermiddagen ut och
Anders Melin och Mikael Hake håller nu ställningarna. Mikael skötte transporten.
VERKSAMHET
Burfångst 07:00‐11:00, med 37 burar i Kausan och på Playan. 12 nät uppe mellan 06:00 och
11:00. Regn klockan 11 tvingade oss att avbryta fångsten. Alla burar ute från 16,30 till 21,30
OBSERVATIONER
Mindre korsnäbb 1, tornseglare 4 st sträckförsök, svartsnäppa 1, brushane 1 kustsnäppa ca
10 st roskarl ca 10, kärrsnäppa ca 25 kricka 2st, gulärla ca 20 st rastande och ca 40 st
hussvalor. Stenfalk en ad. Hane rastade. Tumlare siktade NO Nidingen.
RINGMÄRKNING
25 ex av 10 arter. Vattenrall 1, större strandpipare 3, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 14, rödbena
1, skärpiplärka 1, rödstjärt 1, koltrast 1, lövsångare 1, pilfink 1 ex. Totalt denna månad 592
och i år 7094.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av turisttoan (0,5 h).
ÖVRIGT
En komplett gummibåt med åror och tampar hade under nattens oväder spolats upp på
Playan. Vraket bärgades och ligger nu vid lilla bryggan för ringmärkare som vill ut och ro.
Eller om någon ägare till båten läser detta så får ni gärna komma ut och hämta den. Två
båtar med 7 personer ombord besökte ön en kort stund efter att ha ”gravsatt” sin far på
klockfotsrevet. Totalt inkl personal 12 personer idag. Anders M har skaffat och monterat en
utebelysning vid entrédörren. Rengjort nya spisen, plattorna var fulla med fastbränd
överkokad mat. Skaffat nya proppar till diskhoarna och passat in dessa så dom inte läcker.
VID DATORN
Anders Melin och Henrik Gustafsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Lördag 22 AUG 2009
VÄDER
Soligt mest hela dagen. Väder i detalj: 04:00: V 6,9 m/s, +16,0°C. 06:00: V 7,0
m/s, +15,5 °C. 14:00: V 5 m/s, +17,4°C. 17:00 SV 3m/s +18,0°C
PERSONAL
Anders Melin och Mikael Hake håller nu ställningarna.
VERKSAMHET
Burfångst 05:00‐21:00, med 26 burar i Kausan. 24 nät uppe mellan 05:00 och
11:00.
OBSERVATIONER
Kustsnäppa 6 st rastande, sandlöpare 2 juv brushane 1 juv. Myrspov 1 juv.
Svart rödstjärt 1 st
RINGMÄRKNING
82 ex av 12 arter. Större strandpipare 3, kärrsnäppa 27, rödbena 3, roskarl 1,
trädpiplärka 1, skärpiplärka 4, sädesärla 3, svart rödstjärt 1, härmsångare 1,
lövsångare 32, grå flugsnappare 5, pilfink 1 ex. Totalt denna månad 674 och i år
7179.
UPPDRAGSARBETE
Grästrimning en timma. Klippning av gräsmattor 2 timmar.
ÖVRIGT
Mikael röjt i nätgator och stigar, det var ganska igenväxt. Jag röjt i brandskjulet
och rensat bort en massa onödigt skräp som samlats…. (Det vore bra om man
kunde lägga tillbaka prylar på rätt plats). En båt med tre personer kl 12 och 7
kajaker kl 14. Stefan kom ut med ett gäng (10 personer) som fikade och for
iland på kvällen. Totalt inkl personal 22 personer idag. Kvällen avslutades med
kräftor och björnbär och lämplig dricka till 
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Söndag 23 AUG 2009
VÄDER
Soligt mest hela dagen. Väder i detalj: 04:00: V 5 m/s, +16,0°C. 07:00: SV 6,0
m/s, +16 °C. 11:00: SV 5 m/s, +18,0°C. 17:00 SV 6m/s +18,0°C
PERSONAL
Anders Melin och Mikael Hake håller nu ställningarna.
VERKSAMHET
Burfångst 05:00‐21:00, med 35 burar i Kausan. 24 nät uppe mellan 05:15 och
13:15.
OBSERVATIONER
Kustsnäppa 10 st rastande, Myrspov 1 juv. sävsångare 1 st
RINGMÄRKNING
115 ex av 16 arter. Sparvhök 1, kustsnäppa 4, kärrsnäppa 18, myrspov 1,
rödbena 3, roskarl 7, skärpiplärka 3, sädesärla 3, rödstjärt 9, stenskvätta 1,
sävsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 54, grå
flugsnappare 2, pilfink 4 ex. Totalt denna månad 784 och i år 7289.
UPPDRAGSARBETE
Grästrimning en timma. Klippning av gräsmattor 1/2 timmar. Rensning avlopp
från kök o toalett. Kört med ”iller” från rensbrunnen på gården (gjuten 1946) in
mot huset 15 meter, avloppsrör ganska så igenkalkade. Arbete 3 timmar. (Detta
bör göras med jämna mellanrum.)
ÖVRIGT
Mikael röjer vidare i nätgator och stigar. En båt med 2 personer kl 12. Stefan
kom ut och fixade för konferens imorgon 7 personer varav 4 stannade kvar i
natt. Totalt inkl personal 11 personer idag. Nätuppkopplingen fungerade inte så
jag hoppas denna sida kommer ut senare.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Måndag 24 AUG 2009
VÄDER
Sydostvind hela dagen. Under morgonen 6‐8 m/s, från middagen ökande till ca
10. Växlande molnighet och ca 20 grader på eftermiddagen.
PERSONAL
Mikael Hake körde in Anders Melin vid 10‐tiden och hämtade Charlotte Hake.
Hakarna håller nu kollen här på ön.
VERKSAMHET
Samtliga 35 burar i Kausan 05:30‐08:30. 24 nät uppe 05:30‐08:30. Röjde upp
en rejäl nätgata i vresrosen på Västudden och satte upp ett 9‐metersnät där.
OBSERVATIONER
Sjöorre 5 ex. mot S, Kustsnäppa 4 rastande, Myrspov 1 (1K) rastande.
RINGMÄRKNING
16 ex av 7 arter; Trädpiplärka 1, Skärpiplärka 1, Rödstjärt 2, Buskskvätta 1,
Stenskvätta 1, Lövsångare 7, Pilfink 3. Totalt denna månad 800 och i år 7305.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
I princip samma väder under morgonen som igår, men med den skillnaden att
vinden var sydostlig i stället för sydvästlig. Vet inte om det var detta som
påverkade tillgången på fåglar, men skillnaden mot igår var uppenbar. Under
eftermiddagen kom Stefan ut med ett gäng på 8 personer från teknisk fysik på
Chalmers. Med i gänget var bl.a. nidingenbekantingen Mikael Käll. Från igår
finns även ytterligare 4 personer på ön. Samtliga utom Stefan övernattade.
Totalt alltså 15 personer på ön idag, inklusive oss själva. Nätuppkopplingen var
helt kass under kvällen så detta fick läggas ut idag tisdag.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Tisdag 25 AUG 2009
VÄDER
Sydost 10 m/s under morgonen. Under dagen långsamt avtagande till ca 5 och
vridande till syd. Mest klart under morgonen. Under eftermiddagen mulnande
och från ca 16:00 tidvis regn. +20 grader under eftermiddagen.
PERSONAL
Charlotte och Mikael Hake.
VERKSAMHET
24 burar i Kausan 06:30‐19:30, 17 nät 05:00‐08:30 och 18 nät 08:30‐16:00. Gick
en obsrunda till Ostudden under eftermiddagen.
OBSERVATIONER
Fiskgjuse 1 (1K) mot S., Stenfalk 1 (1K) rastande. Den slog bl.a. en rödbena(!)
på Playan, men denna lyckades ta sig loss och fly efter ca 30 sekunder. En fin
uppvisning blev det i alla fall. Kustsnäppa 7 (1K) rastande, Svart rödstjärt 1
rastande.
RINGMÄRKNING
15 ex av 6 arter; Kärrsnäppa 2, Roskarl 2, Sädesärla 1, Stenskvätta 1, Koltrast 1,
Lövsångare 8. Totalt denna månad 815 och i år 7320.
UPPDRAGSARBETE
Guidade gänget från Chalmers 0,5 timma. 8 personer (7 hannar + 1 hona).
ÖVRIGT
Nio dagsturister kom ut med Stefan under dagen. De åtta personerna från
Chalmers, samt Stefans dotter och hennes kompisar som har varit här två
nätter åkte hem. Potatis‐Gunnar kom ut ett par timmar under eftermiddagen
och skördade lite potatis och grönsaker. Totalt har alltså 25 personer varit på
ön idag, inklusive stationspersonalen. Annars har det varit ganska dött med
fåglar, troligen pga den friska sydostvinden som blåste i natt och i morse. De
flesta fåglar som fanns på ön idag var sådana som varit här tidigare. Dock
sträckte det en del rovfåglar idag till skillnad från tidigare. För dagens
uppvisning stod den unga stenfalk som hållit till här på ön idag (se ovan). I
morgon utlovas det friska västvindar. Vi får se vad det innebär för
fågeltillgången.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Onsdag 26 AUG 2009
VÄDER
Ja, en hel del faktiskt… Under natten passerade en duktig kallfront med frisk
sydostvind, ösregn och kraftig åska. När vi gick upp 05:00 blåste det VNV 7‐8
m/s, men senare under morgonen ökade vinden till 10‐12 och vred mot
sydväst. Under eftermiddagen och kvällen avtog vinden långsamt till ca 5 m/s.
Mulen morgon, men under dagen uppklarnande och +19 grader på
eftermiddagen. Under kvällen åter mulnande och regn på gång från SV.
PERSONAL
Charlotte och Mikael Hake.
VERKSAMHET
Burar i Kausan enligt följande: 13 st. 07:30‐08:30, 22 st. 08:30‐16:30 och 34 st.
16:30‐21:30. 15 nät 05:30‐16:30 och 25 nät 16:30‐20:30. Har spanat en del över
havet under dagen.
OBSERVATIONER
Sjöorre 1 ex. mot S. + 3 ex. mot N., OBEST. ISLOM 1 ex. upptäcktes i motljuset
väster om ön kl. 17:50. Den passerade snabbt och när jag fick in den i
tubkikaren såg jag den bara bakifrån. Det var en gammal fågel i sommardräkt.
Den vände på huvudet snabbt en gång och jag är till 99,9% säker på att det var
en vitnäbbad, Havssula 2 ex. mot S. (1K + 2K), Havsörn 1 ex. sågs högt upp
öster om ön attackerad av en fiskgjuse. När jag larmade Lotta försvann både
den och fiskgjusen spårlöst(!), Fiskgjuse 1 ex., Pilgrimsfalk 1 ex. drog mot V
norr om ön, Kustsnäppa 2 rastande (ad + 1K), Sandlöpare 2 (1K) rastande,
Myrspov 1 (1K) rastande, Obest. labb 4 ex. mot N. Passerade långt västerut en
och en under dagen. De såg smäckra ut och var antingen Kust‐ eller Fjällabbar.
RINGMÄRKNING
30 ex av 7 arter; Större strandpipare 4, Kärrsnäppa 15, Rödbena 1, Drillsnäppa
1, Sädesärla 2, Rödstjärt 2, Lövsångare 5. Totalt denna månad 845 och i år
7350.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Vi vaknade vid tvåtiden i natt av ett häftigt åskväder som drog in över oss. Fick
kuta ner i undervåningen och dra ut diverse kontakter till alla elektroniska
prylar som numera upptar en stor del av utrymmet såväl här som i våra liv för
övrigt… Man kan i annars notera att vädret ”tajmar” lite dåligt. Frisk VNV‐vind

under morgonen gjorde nätfångsten svår och gav inga havsfåglar. När vinden
väl vred mot SV och ökade så var klockan redan över 10:00 och det var likafullt
dött över havet. Väderomslaget medförde i alla fall att en del av de vadare som
har hållit till här ett tag försvann och ersattes av nya. Nu önskar vi en något
lugnare morgondag, för då kan det bli ”drag” i näten av helt andra orsaker…
Nio dagsturister kom ut med Stefan under kvällen. Per Bengtsson och en
kompis var ute några timmar mitt på dagen för att kolla
avsaltningsanläggningen och reservpumparna. Totalt alltså 14 personer på ön
idag, inklusive stationspersonalen.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Torsdag 27 AUG 2009
VÄDER
Mulet och blåsigt hela dagen. Sydvindar kring 8‐10 m/s. Varmt
Kl: 05.00‐ S 6 m/s,+18,1°C, kl: 09.00 –S 10 m/s, +18,8°C, kl: 13.00 – S 9 m/s,
19,3°C, kl: 17.00 – S 8 m/s, 20°C, kl: 21.00 – S 9 m/s, 19,2°C.
PERSONAL
Charlotte och Mikael Hake åkte iland klockan 11.00. Vid bryggan i Skalla hamn
stod Stina Andreasson och Tommy Järås och väntade. Efter en guppig båtfärd
anlände vi till ön 13.15.
VERKSAMHET
Burar i Kausan enligt följande: 34 st. 05:30‐10:00, 35 st. 14:30‐20:30 och på
playan 4 st. 17:30‐20:30.
25 nät 05:30‐10:00 och 11 nät 13:30‐14:30, 20 nät 14:30 – 16:00 samt 25 nät
16:00 – 20:30.
OBSERVATIONER
Tornfalk 1 juv mot S, Kustsnäppa 5 rastande varav 1 ad, Sandlöpare 1 (1K)
rastande, Spovsnäppa 2 (ad+1K) rastande, Rödhake 1 höstens första,
Toppskarv 36 på klockfotsrevet (mer än dubbelt så många som storskarvarna),
Ljungpipare 1 rastade i kausan.
En tretåig mås satt i ett bo på skyltens östra sida.
RINGMÄRKNING
157 ex av 15 arter; Kustsnäppa 1, Kärrsnäppa 15, Rödbena 2, Roskarl 1,
Trädpiplärka 2, Skärpiplärka 1, Sädesärla 3, Rödhake 1, Rödstjärt 4, Buskskvätta
1, Stenskvätta 3, Lövsångare 114, Grå flugsnappare 6 , Svartvit flugsnappare 1,
Pilfink 2. Totalt denna månad 1002 ex och i år 7507 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Typiskt att vi var tvungna att byta just idag. Det ”kryllade” av fågel under
morgonen, men på grund av lite för hård vind och personalbyte blev fångsten
inte så överdrivet imponerande. Vädertjänst varnar för kommande kuling så i
morgon måste båten upp på land, puh.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Fredag 28 AUG 2009
VÄDER
Blåsigt hela dagen. Kraftiga regn mellan 13.00‐16.00. Varmt.
Kl: 05.00‐ SSV 8 m/s,+18,3°C, kl: 09.00 –SSO 6 m/s, +18,6°C, kl: 13.00 – SO 9 m/s,
19,3°C, kl: 15.00 – S 14 m/s med 20 m/s i byarna, ösregn, 18,8°C, kl: 21.00 – SV
13 m/s, 17,0°C.
PERSONAL
Stina Andreasson och Tommy Järås .
VERKSAMHET
35 burar i Kausan 06:15‐14:45 och 16:30‐20:30 och på playan 4 st. 07:15‐14:45.
25 nät 05:30‐07:30, 15 nät 07:30‐08:30 och återigen 25 nät 08:30‐12:30.
Datainläggning av augustimärkningar och insättning av återfynd.
OBSERVATIONER
Pilgrimsfalk 1 juv kom utmed playan österifrån kl.10:15 och började jaga en
kricka i en vadarflock utanför kausan. Krickan slängde sig i vattnet. Falken
hängde lågt över vattnet under en lång stund, vilket gjorde att krickan fick dyka
o dyka tills silltrutar kom till krickans ”hjälp” genom att mobba falken så att
falken gav upp., Vattenrall en liten unge hittades i nätgata 5B mitt på dagen.
Ungen var förlamad i benen och kunde inte stå. Den avled efter någon timma.
Kustsnäppa 4 (2 ad+2 juv) rastande, Sandlöpare 1 (1K) rastande, Myrspov 1 ex
på SO‐udden samt en svart rödstjärt som var instängd i maskinhuset till
båtslipen. Den var märkt för ungefär en vecka sedan och var i god kondition och
flög bra när den släpptes.
RINGMÄRKNING
30 ex av 8 arter; Större strandpipare 1, Kustsnäppa 1, Kärrsnäppa 11,
Trädpiplärka 1, Skärpiplärka 1, Sädesärla 4, Stenskvätta 1 samt Lövsångare 10.
Totalt denna månad 1032 ex och i år 7537 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Med tanke på väderutsikterna och kommande kulingvarning så jobbade vi febrilt
på morgonen med att få båten på slipen. Så nu står båten på land, skööönt.

Stefan kom ut med 8 turister mitt på dagen, som skall vara kvar på ön ett par
dagar. Totalt 11 pers idag på ön. Vattenståndet har varit besvärligt i kausan så
vatten har vid några tillfällen runnit in i stövlarna vid vittjande av burarna.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 29 AUG 2009
VÄDER
Blåsigt hela dagen. Endast några få regndroppar idag som inte var mätbara.
Växlande mulet och solsken under stor del av dagen.
Kl: 04.00‐ SV 13 m/s,+15,2°C, kl: 08.00 –SV 15 m/s, +15,1°C, kl: 14.00 – SV 12
m/s, 16,7°C, kl: 19.00 – SV 10 m/s , 15,4°C, kl: 21.00 – SV 13 m/s, 17,0°C.
En jämförelse gjordes kl 19 mellan SMHI stationen och väderstationen på röda
huset. SMHI noterade då vind : SV 10 m/s och den andra VSV 13,5 m/s. Vid
västlig vindriktning verkar SMHI tappa några m/s i förhållande till andra
kuststationer och stationen på röda huset.
PERSONAL
Stina Andreasson och Tommy Järås .
VERKSAMHET
35 burar i Kausan 06:00‐12:00 och 25 12:00‐20:30 och på playan 4 st. 12:00‐
18:00.
11 nät 06:00‐07:00, 14 nät 07:00‐08.00 och 15 nät 08:00‐14:00.
Datainläggning av augustimärkningar. Spaning över havet med ojämna
mellanrum. Trots en hel del spanande var det nästan soprent över havet.
Rensat slipen från tång.
OBSERVATIONER
Vattenrall 5 tagna i samma vadarbur på en gång, tre var pull ur samma kull och
de andra två var utfärgade individer som var pullmärkta i juni., Sjöorre 4 mot S,
Havssula 4 mot S, alla subad, Silltrut Idag har troligen en hel del av häckfåglarna
givet sig iväg . Silltrutar var nästan det enda man såg över havet. Kustsnäppa 7
(2 ad+5 juv) rastande, Spovsnäppa 1 ad, Myrspov 1 ex på SO‐udden.
RINGMÄRKNING
12 ex av 8 arter; Vattenrall 3, Kustsnäppa 1, Kärrsnäppa 2, Sädesärla 1, Gulärla
1, Stenskvätta 2, Lövsångare 1 samt Pilfink. Totalt denna månad 1051 ex och i år
7556 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Förevisat fåglar och märkning för turisterna.

Stina har haft stegräknare på sig och trots få nät och halv dag så blev det över
17000 steg. Med en steglängd på 60 cm så blir det över milen på nät och
burrundor.
Vattennivån i kausan har varit besvärlig och det gick inte att få ut burarna
ordentligt. Stövlarna räckte inte till i sörjan.
Totalt 10 personer på ön.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 30 AUG 2009
VÄDER
Växlande molnighet och blåsigt hela dagen. Endast några lättare regnstänk.
05:00: VSV 13 m/s, +15,3°C. 09:00: VSV 12 m/s, +15,1°C. 13:00: SV 11 m/s, +15,8°C.
16:00: SV 11 m/s, +16,2°C. 19:00: VSV 10 m/s, +16,3°C. 22:00: VSV 12 m/s, +15,8°C.
PERSONAL
Stina Andreasson och Tommy Järås avlöstes av Stefan Gunnarsson, Magnus Kinsch
och Uno Unger. Den nya personalen kördes ut av Stefan Pettersson och anlände
15:40 och den avgående dito tog vår egen båt iland 17:00.
VERKSAMHET
I Kausan 17 burar 06:00‐07:00, 31 burar 07:00‐10:00 och 35 burar 10:00‐20:30. 12
nät 06:00‐07:00 och 15 nät 07:00‐16:00. Spaning över havet med ojämna
mellanrum.
OBSERVATIONER
Sjöorre: 3 + 3 sträckande mot S. Havssula: 3 ex mot S. Pilgrimsfalk: 1 ad jagade kring
Ostudden 10:55 och 1 juv hona jagade över västra delen 16:30.
Kustsnäppa: 10 (3 ad+7 juv) rastande. Småsnäppa: 1 ex rastande. Spovsnäppa: 1 ad
+ 1 juv rastande. Myrspov: 1 ex rastande. Sillgrissla: 1 ex mot S. Kärrsångare: 1 1K‐
fågel ringmärktes. Mindre flugsnappare: 1 1K‐fågel ringmärktes (årets andra ex).
RINGMÄRKNING
69 ex av 13 arter. Större strandpipare 3, kustsnäppa 5, spovsnäppa 2, kärrsnäppa
35, roskarl 2, gulärla 1, sädesärla 1, rödstjärt 3, stenskvätta 4, kärrsångare 1,
ärtsångare 1, lövsångare 10 och mindre flugsnappare 1. Totalt denna månad 1120 ex
och i år 7625 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
7 av de 8 övernattande turisterna åkte iland med Stefan under em. En av turisterna
hade fått så ont i ryggen vid utfärden med ribbåten i fredags, så han valde i stället
att åka iland med vår båt.
VID DATORN
Tommy Järås och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 31 AUG 2009
VÄDER
Växlande molnighet från gryningen och framåt, från mitt på dagen helmulet och
efter 16:00 fram till skymningen tidvis regn/duggregn. En märkbar
temperaturökning sent på kvällen.
01:00: VSV 11 m/s, +15,6°C. 04:00: SV 10 m/s, +15,6°C. 07:00: SV 11 m/s, +15,7 °C.
10:00: SV 13 m/s, +16,4°C. 13:00: SSV 11 m/s, +17,1°C. 16:00: S 13 m/s, +16,6°C.
19:00: S 13 m/s, +16,5°C. 22:00: SSV 10 m/s, +17,4°C.
PERSONAL
Stefan Gunnarsson, Magnus Kinsch och Uno Unger.
VERKSAMHET
41 burar 06:30‐20:00 varav 35 i Kausan och 6 på Playan. 25 nät 06:00‐13:30. Tidvis
havsfågelspaning.
OBSERVATIONER
Sjöorre: 3 sträckande mot S. Havssula: 20 ex, huvudsakligen sträckande mot S men
en del fiskande ex sågs även. Stenfalk: 1 ex kom inflygande från NV och rastade
kort på Västudden 09:22 innan den förgäves jagade en mindre tätting över SV‐
udden och försvann söderut. Kustsnäppa: Minst 5 juv rastande. Myrspov: En på ön
tidigare märkt juv kontrollerades. Sillgrissla/Tordmule: 1 ex mot S.
RINGMÄRKNING
55 ex av 14 arter. Större strandpipare 4, kustsnäppa 2, kärrsnäppa 6, rödbena 1,
roskarl 1, skärpiplärka 5, sädesärla 3, rödstjärt 4, stenskvätta 4, ärtsångare 1,
törnsångare 1, trädgårdssångare 2, lövsångare 19 och grå flugsnappare 2. Totalt
denna månad 1175 ex och i år 7680 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Den hårda vinden gjorde att vi inte fick några båtbesök idag. Trots relativt god
bevakning över havet sågs förvånansvärt lite havsfågel.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 1 SEP 2009
VÄDER
Mulet i gryningen med några regnstänk men uppklarnande söderifrån vid 06‐tiden
och därefter solsken större delen av dagen. Vid 18‐tiden mulnade det västerifrån
och efter skymningen kom en del regn.
01:00: SSV 9 m/s, +17,7°C. 04:00: SSO 6 m/s, +17,7°C. 07:00: SO 10 m/s, +17,8 °C.
10:00: SO 10 m/s, +18,3°C. 13:00: SO 10 m/s, +19,6°C. 16:00: SO 11 m/s, +20.3°C.
19:00: SSO 13 m/s, +20,0°C. 22:00: SV 10 m/s, +18,3°C.
PERSONAL
Stefan Gunnarsson, Magnus Kinsch och Uno Unger.
VERKSAMHET
41 burar 05:45‐19:45 varav 35 i Kausan och 6 på Playan. 25 nät 06:00‐13:00.
OBSERVATIONER
Bläsand: 5 ex mot V 19:02. Stjärtand: 13 ex mot SV 19:11. Smålom: 1 ad i sdr
sträckte mot SV 07:58. Sjöorre: 5 sträckande mot N. Havssula: 12 subad
sträckande mot S. Stenfalk: 2 ex sträckande mot S. Pilgrimsfalk: En ad hane tog
en sväng runt ön vid 10:30‐tiden och slog en större strandpipare och försvann
därefter österut med strandpiparen i klorna. Kustsnäppa: 9 juv rastande.
Brushane: 1 juv rastande. Myrspov: 1 juv på Ostudden, samma ex som närmast
föregående dagar. Småspov: 1 ex rastande på Västudden under morgonen.
Grönländsk stenskvätta: 1 ad hane som ringmärktes hade en vinge på 103,5 mm,
vilket ligger väl inom gränsen för rasen leucorhoa. Knubbsäl: Förutom några ex på
Klockfotsrevet låg en helt orädd (sjuk?) årsunge uppkrupen på en tångvall på SO‐
udden.
RINGMÄRKNING
17 ex av 7 arter. Kustsnäppa 2, kärrsnäppa 3, trädpiplärka 1, skärpiplärka 2,
sädesärla 1, rödstjärt 1, stenskvätta 2 (varav en leucorhoa) och lövsångare 5.
Totalt denna månad 17 ex och i år 7697 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidade en grupp från Svenska kyrkan (0,5 tim).
ÖVRIGT
Calle Sjöberg med sin båt samt Stefan och Annika med sin ribbåt kom på besök
under em med en grupp på 13 personer från Svenska kyrkan i Veddige.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 2 SEP 2009
VÄDER
Dagen började med växlande molnighet och ett par lätta regnskurar men från
10:00 var det i stort sett molnfritt fram till 13:00, därefter växlande molnighet
resten av dagen.
01:00: SV 10 m/s, +17,3°C. 04:00: S 11 m/s, +16,8°C. 07:00: SSV 11 m/s, +16,9 °C.
10:00: SV 12 m/s, +16,7°C. 13:00: SV 12 m/s, +17,1°C. 16:00: SSV 7 m/s, +17,7°C.
19:00: S 8 m/s, +17,7°C. 22:00: V 2 m/s, +16,6°C.
PERSONAL
Stefan Gunnarsson, Magnus Kinsch och Uno Unger.
VERKSAMHET
41 burar 05:30‐20:00 varav 35 i Kausan och 6 på Playan. 8 nät 05:45‐07:45, 18 nät
07:45‐12:45 och 1 nät 18:00‐20:00.
OBSERVATIONER
Sjöorre: 43 ex sträckande mot S varav 20 under morgonen och 23 på em. Svärta:
2 ex flög tillsammans mot SV norr om ön 07:28. Obest. lom: 2 ex sträckande
tillsammans mot S väster om ön under morgonen. Kustsnäppa: 6 juv rastande.
Brushane: 1 juv rastande. Myrspov: 2 juv rastande. Dvärgmås: 2 juv sträckande
tillsammans över Kausan 16:53. Backsvala: 1 ex besökte ön på em och flög
födosökande fram och åter över ön. Svart rödstjärt: 1 juv fångades inne i
vinschskjulet, den var märkt på ön den 19/8. Gräshoppsångare: 1 2K+ fångades i
ett av Kruthusnäten. Den visade sig vara märkt med svensk ring som ej använts på
Nidingen, alltså en främmande kontroll.
RINGMÄRKNING
34 ex av 9 arter. Kustsnäppa 4, myrspov 1, roskarl 5, skärpiplärka 1, gulärla 7,
sädesärla 1, rödstjärt 1, stenskvätta 1 och lövsångare 13. Totalt denna månad 51
ex och i år 7731 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Endast fågelstationens personal på ön idag. Fyra arter dagfjärilar sågs under
dagen, nämligen tistelfjäril 1, rovfjäril 1, nässelfjäril 2 och mindre guldvinge 1. På
natten till onsdag bedrevs fångst av nattfjärilar med kvicksilverlampa på röda
husets nordvästra vägg och något 10‐tal arter observerades.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 3 SEP 2009
VÄDER
Precis i gryningen lite duggregn men därefter uppehåll och växlande molnighet.
Från 13:00 till midnatt ca 15 mm regn, dock tidvis uppehåll men under 2 timmar
från 14:00 öste det ner rejält.
01:00: V 2 m/s, +16,7°C. 04:00: SSO 5 m/s, +16,9°C. 07:00: OSO 7 m/s, +15,6 °C.
10:00: OSO 5 m/s, +17,1°C. 13:00: O 6 m/s, +18,6°C. 16:00: ONO 7 m/s, +16,3°C.
19:00: SSO 10 m/s, +16,6°C. 22:00: S 13 m/s, +17,1°C.
PERSONAL
Stefan Gunnarsson, Magnus Kinsch och Uno Unger.
VERKSAMHET
41 burar 06:00‐19:00 varav 35 i Kausan och 6 på Playan. 18 nät 05:45‐13:45.
OBSERVATIONER
Bivråk: 1 juv mot SV 11:00. Sparvhök: 2 ex sträckande/rastande. Tornfalk: 2 ex
sträckande. Stenfalk: 2 1K‐fåglar jagade runt på ön under em varav 1 hona
fångades i en vadarbur. Pilgrimsfalk: 1 omärkt juv hona slog en 1K hane myrspov
10:40, som den efter en stund drog iväg med över havet mot NO. Kustsnäppa: 1
ad + 10 juv rastande, den adulta ringmärktes. Sandlöpare: 1 juv rastade på en
sten utanför Västudden vid 13‐tiden. Brushane: 1 juv rastande. Enkelbeckasin: 2
ex varav 1 sträckande mot S och 1 rastande i Kausan. Myrspov: En sedan tidigare
ringmärkt juv hane blev pilgrimsfalkbyte 10:40.
RINGMÄRKNING
66 ex av 14 arter. Stenfalk 1, kustsnäppa 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 5, gulärla
1, sädesärla 2, rödhake 1, rödstjärt 13, stenskvätta 2, törnsångare 1, lövsångare
22, grå flugsnappare 4, svartvit flugsnappare 2 och pilfink 10. Totalt denna månad
117 ex och i år 7797 ex. Ängspiplärkan var höstens första på Nidingen. Utöver den
ringmärkta gulärlan kontrollerades ett ex av arten med Stavanger‐ring.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Ett företag från Kungsbacka var ute ett par timmar under kvällen med 18
personer, vilka bjöds på middag av Stefan med 3 medhjälpare. Stefan skänkte oss
en massa god mat som blev över, som vi säkert kan frossa på under flera dagar.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 4 SEP 2009
VÄDER
Uppehåll och växlande molnighet från gryningen fram till 15‐tiden, därefter
helmulet och tidvis lätt regn. Under efternatten hård vind som successivt ökade
under dagen och kulminerade 16:00 med S 21,5 m/s i medelvind och 26,8 m/s i
byarna. Ännu vid 22‐tiden blåste det ca 15 m/s.
01:00: S 17 m/s, +16,1°C. 04:00: SSV 15 m/s, +16,1°C. 07:00: SSV 18 m/s, +15,0 °C.
10:00: S 19 m/s, +15,7°C. 13:00: S 18 m/s, +16,4°C. 16:00: S 22 m/s, +15,5°C.
19:00: SSV 17 m/s, +15,3°C. 22:00: SSV 15 m/s, +15,9°C.
PERSONAL
Stefan Gunnarsson, Magnus Kinsch och Uno Unger.
VERKSAMHET
24 burar in Kausan 07:30‐18:30 . Ingen nätfångst pga den hårda vinden. Vi
spanade så gott som förgäves över ett mycket öde hav. Tydligen var vinden alltför
sydlig och/eller så finns inga havsfåglar inne i Kattegat för tillfället. Inte ens
havssula eller tretåig mås sågs under dagen.
OBSERVATIONER
Bläsand: 6 ex varav 2 adulta hanar flög längs nordstranden tillsammans med 3
stjärtänder vid 12:15‐tiden. Sjöorre: En flock på ca 25 ex mot S vid 07‐tiden samt
en flock på ca 30 ex mot S 18:00. Kustpipare: 2 ad rastande på Ostudden.
Kustsnäppa: 15 ex (3 ad + 12 juv) rastande i Kausan och på Ostudden.
Spovsnäppa: 1 juv rastade i Kausan. Brushane: 2 juv rastande, en i Kausan och en
på Ostudden. Enkelbeckasin: 1 ex stöttes vid Östra rännan. Myrspov: 1 juv
rastande på Ostudden. Svart rödstjärt: Under fm hittades åter igen den fågel som
ringmärktes redan den 19/8 inne i vinschskjulet. Den flög ut genom den öppnade
dörren och försvann österut över ön i den hårda vinden. Ev. sågs den åter i
samma skjul 18:45, men då smet den ut genom vinschvajerhålet genom vilket den
tydligen frivilligt tar sig in och ut.
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art, nämligen silltrut 1. Totalt denna månad 118 ex och i år 7798 ex.
ÖVRIGT
Den hårda vinden skapade ett häftigt skådespel med brytande vågor över reven
på syd‐ och västsidan av Nidingen. 10 burar som under natten stod uppsatta högt
upp på stranden i södra delen av Kausan, blev trots det översköljda av tång pga
högvatten och stora vågor. Vi tog upp dessa burar till tvättstugan, där vi enkelt
och mycket effektivt kunde rengöra dem med vår nyligen inköpta högtryckstvätt.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 5 SEP 2009
VÄDER
Mulet vid gryningen, men från 09:30 växlande molnighet resten av dagen. På em
värmde solen tidvis riktigt gott i samband med att vinden mojnande. På kvällen
ökade åter vinden.
01:00: SSV 13 m/s, +15,7°C. 04:00: SSV 12 m/s, +15,6°C. 07:00: SV 9 m/s, +15,6 °C.
10:00: VSV 7 m/s, +16,0°C. 13:00: VSV 4 m/s, +16,6°C. 16:00: V 3 m/s, +17,5°C.
19:00: NV 11 m/s, +16,7°C. 22:00: VNV 12 m/s, +16,3°C.
PERSONAL
Stefan Gunnarsson och Magnus Kinsch avlöstes av Lena Dahlkvist och Marianne
Ohlander vid 13‐tiden. Uno Unger blir kvar några dagar till. Mikael Hake skötte
båttransporten.
VERKSAMHET
39 burar 10:00‐19:00 varav 33 i Kausan och 6 på Playan. 15 nät 06:00‐18:00 och
ytterligare 5 nät 15:00‐18:00.
OBSERVATIONER
Sjöorre: Två flockar på sammanlagt 20 ex sträckte mot S under morgonen.
Fiskgjuse: 2 ex sträckte mot SV 12:40 resp. 13:00. Kustsnäppa: Minst 10 ex varav 2
ad rastade i Kausan. Spovsnäppa: 1 juv rastade i Kausan. Brushane: 1 juv hona
rastade i Kausan. Myrspov: 1 ad hane + 2 juv rastade vid middagstid. Härmsångare:
2 1K rastade. Törnskata: 1 1K rastade vid Strandoxeln, fångades och ringmärktes.
RINGMÄRKNING
130 ex av 17 arter. Kärrsnäppa 6, roskarl 2, trädpiplärka 1, ängspiplärka 1,
skärpiplärka 15, järnsparv 3, rödhake 15, rödstjärt 14, stenskvätta 2, härmsångare
2, ärtsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 1, svarthätta 2, lövsångare 58, grå
flugsnappare 3 och törnskata 1. Totalt denna månad 248 ex och i år 7928 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av turisttoan (0,5 tim).
ÖVRIGT
I kontrast till gårdagen, då bara fågelstationens folk var här, besöktes ön idag av två
firmagrupper om 8 resp. 9 personer på halvdagsbesök samt kompisgänget
Hildabröderna på 9 personer som stannar tills i morgon.

Jerker Widén var dessutom här på kort visit under em efter misslyckad
makrillsdörjning utanför Klockfotsbojen.
Den redan långa listan av kärlväxter på Nidingen (drygt 220 arter) utökades idag
med en tredje art av ormbunksväxt, då ett litet bestånd av träjon (Dryopteris filix‐
mas) hittades i ett lågt slånbuskage mellan nätplats 5 och Strandoxeln. Sedan
tidigare är ormbunkväxterna lundbräken och stensöta kända från Nidingen.
Till sist bör väl nämnas att undertecknad äntligen årsdebuterade med ett
utomhusbad. Den beaktningsvärda händelsen ägde rum vid Stora bryggan under
em.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 6 SEP 2009
VÄDER
Från gryningen till kvällen huvudsakligen molnfritt och mycket solsken men tidvis en
del lättare Cumulusmoln.
01:00: VNV 13 m/s, +16,4°C. 04:00: VNV 12 m/s, +15,7°C. 07:00: VNV 12 m/s, +15,3 °C.
10:00: VNV 12 m/s, +15,5°C. 13:00: VNV 11 m/s, +16,5°C. 16:00: VNV 9 m/s, +17,3°C.
19:00: V 10 m/s, +17,4°C. 22:00: V 90 m/s, +16,4°C.
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
39 burar 09:00‐20:00 varav 33 i Kausan och 6 på Playan. 12 nät 07:15‐08:45 och 15 nät
nät 08:45‐13:45.
OBSERVATIONER
Kustsnäppa: Minst 8 juv rastade i Kausan. Sandlöpare: 2 juv rastade i Kausan sent på
kvällen. Spovsnäppa: 1 juv rastade i Kausan. Brushane: 1 juv hona rastade i Kausan.
Myrspov: En outfärgad 2K‐fågel rastade i Kausan. Rödbena: Av 4 burfångade ex på
Playan avvek en ordentligt i storlek. Vingen mättes till 172 mm vilket med god marginal
visade att det rörde sig om den på Island häckande rasen robusta. Sillgrissla: 1 ex
sträckte mot S väster om ön 10:44. Törnskata: En 1K kvar sedan igår.
RINGMÄRKNING
53 ex av 13 arter. Större strandpipare 1, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 26, rödbena 4
(varav en robusta), roskarl 1, trädpiplärka 1, skärpiplärka 9, gulärla 2, järnsparv 1,
rödhake 4, stenskvätta 1, lövsångare 1 och grå flugsnappare 1. Totalt denna månad
301 ex och i år 7981 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidning (0,5 tim).
ÖVRIGT
Stefan hämtade iland de 9 övernattande Hildabröderna. I övrigt bara en privatbåt med
2 personer på besök.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 7 SEP 2009
VÄDER
I stort sett mulet hela dagen men vid middagstid lättade molntäcket något under 1‐
2 timmar. I skymningen kom det lite regn.
01:00: VSV 10 m/s, +15,8°C. 04:00: VNV 10 m/s, +15,1°C. 06:00: SV 8 m/s, +15,0 °C.
10:00: SV 9 m/s, +15,7°C. 13:00: SV 11 m/s, +16,2°C. 16:00: S 12 m/s, +16,6°C.
19:00: S 12 m/s, +16,6°C. 22:00: SV 12 m/s, +17,1°C.
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
39 burar 08:00‐18:00 varav 33 i Kausan och 6 på Playan. 18 nät 06:00‐07:30 och 25
nät 07:30‐14:30.
OBSERVATIONER
Stjärtand: 3 ex sträckte mot SV 15:01. Sjöorre: 1 honfärgad sträckte mot S över
Kausan vid 17‐tiden. Svärta: 2 ex sträckte mot S över Kausan vid middagstid.
Kustsnäppa: Minst 6 juv rastade i Kausan. Sandlöpare: 3 juv rastade på SV‐udden
under morgonen. Myrspov: En outfärgad 2K hona rastade i Kausan och
burfångades för ringmärkning. Sillgrissla: 1 ex i övergång till vinterdräkt simmade
västerut längs nordstranden vid 14:50‐tiden. Sävsparv: 1 1K hona fångades och
ringmärktes – höstens första.
RINGMÄRKNING
44 ex av 16 arter. Större strandpipare 2, kärrsnäppa 9, myrspov 1, roskarl 2,
ängspiplärka 1, skärpiplärka 10, rödhake 5, rödstjärt 1, stenskvätta 2,
trädgårdssångare 2, svarthätta 1, lövsångare 3, grå flugsnappare 1, svartvit
flugsnappare 1, pilfink 2 och sävsparv 1. Totalt denna månad 345 ex och i år 8025
ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Idag firade vi den 8000:de ringmärkta fågeln med nybakad mjuk pepparkaka, vilken
vi tackar Lena för.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 8 SEP 2009
VÄDER
Mulet från gryningen och fram till 08:00, därefter växlande molnighet. Ganska
disigt under dagen.
01:00: SV 10 m/s, +16,8°C. 04:00: VSV 8 m/s, +16,6°C. 07:00: SV 8 m/s, +16,3°C.
10:00: SSV 9 m/s, +16,9°C.
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger. Uno Unger avlöstes vid 15‐
tiden av Jonas Wikström som fick köra en extra vända till Skallahamn med Uno.
VERKSAMHET
39 burar 08:15‐19:15 varav 33 i Kausan och 6 på Playan. 25 nät 06:00‐13:00.
OBSERVATIONER
Havssula: 1 juv hittades på gräsmattan S om ringmärkarlabbet i gryningen (se
nedan). Kustsnäppa: Minst 5 juv rastade i Kausan. Sandlöpare: 1 juv rastade på
SV‐udden under morgonen.
RINGMÄRKNING
29 ex av 9 arter. Kärrsnäppa 12, ängspiplärka 1, skärpiplärka 6, sädesärla 2,
järnsparv 1, rödhake 2, rödstjärt 1, lövsångare 3 och pilfink 1. Totalt denna månad
374 ex och i år 8054 ex.
UPPDRAGSARBETE
Rensat slipen på uppsköljd tång från senaste stormen (1 tim).
ÖVRIGT
Dagens överraskning bestod av en årsunge havssula som låg och sov på gräsmattan
mellan ringmärkarlabbet och komposten i gryningen. Den verkade mager och var
tydligen inte i så god kondition. Den togs till Fågelcentralen för rehabilitering under
em men dog tyvärr efter ett par dygn.
Båtupptagningen gick inte bra. Båten gled bakåt på vaggan och blev hängande
utan att komma fram eller bak.
VID DATORN
Uno Unger och Jonas Wikström

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 9 SEP 2009
VÄDER
Växlande molnighet. Ganska disigt under dagen. Uppklarnande på em. Svag vind och
någon sjöbris på em. Temp kl 16, +18
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Jonas Wikström.
VERKSAMHET
39 burar 09:00‐17:00 varav 33 i Kausan och 6 på Playan. 25 nät 06:00‐13:00.
OBSERVATIONER
Stenfalk: 1 juv hona. Kustsnäppa: Minst 5 juv rastade i Kausan. Sandlöpare: 3 ex.
Myrspov: 1 juv. Strandskata: 1 ex. BRUN MAJNA: 1 letade föda i trädgårdslandet på
kvällen. Mycket oskygg, nästan handtam, men fångstförsök misslyckades.
RINGMÄRKNING
25 ex av 11 arter. Stenfalk 1, Kustsnäppa 1, Kärrsnäppa 9, Roskarl 1, Ängspiplärka 2,
Skärpiplärka 5, Sädesärla 1, Järnsparv 2, Rödhake 1, Stenskvätta 1 och Lövsångare 1.
Totalt denna månad 399 ex och i år 8082 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
ÖVRIGT
Med hjälp av block och talja samt tre stadiga besökande herrar, lyckades vi få upp
båten på slipen. Tyvärr visade sig rodret vara skadat, det går bara att vrida åt ett håll.
Vi får väl simma hem.
VID DATORN
Jonas Wikström

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 10 SEP 2009
VÄDER
Växlande molnighet. Mest sol. Svaga vin, frisk sjöbris på em. Temp på em ca +18
grader.
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Jonas Wikström.
VERKSAMHET
39 burar 09.15‐18.15 varav 33 i Kausan och 6 på Playan. 25 nät 06:00‐1600
OBSERVATIONER
Stenfalk: 1 ad hane. Kustsnäppa: 1 juvenil rastade i Kausan. Sandlöpare: 1.
Myrspov: 1. Ladusvala: 4. Gulärla: 2.
RINGMÄRKNING
47 ex av 10 arter; Större hackspett 1, Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 4,
Skärpiplärka 17, Sädesärla 2, Järnsparv 1, Rödhake 16, Rödstjärt 3, Trädkrypare 1
och Sävsparv 1. Hittills 447 märkta i september och 8 130 hittills i år.
UPPDRAGSARBETE
Fixat iordning flaggstången, 2 tim.
ÖVRIGT
Den siste fyrvaktaren på ön, Lennart Hermansson, var här tillsammans med ett
filmteam, som gör en dokumentär om livet här förr. De skall göra reportage från
tre fyrplatser. Fyrsällskapet är med på ett hörn. De skall försöka sälja filmen
senare så håll koll på filmtablåerna. Jag fick några trevliga timmar på
ljugarbänken, ensam med Lennart. Han är klar i skallen men stel i ryggen och har
mycket att berätta. Till exempel när de hittade hans farfar ihjälfrusen en
decemberdag ute på Västudden. De var tre man i en eka som hade vält och han
lyckades ta sig iland utmattad i stormen men han orkade inte ta sig till husen
utan frös ihjäl bara hundra meter från räddningen. De två andra klamrade sig
fast vid båten och drev norrut. De kunde följas i två timmar i kikare från ön tills
de inte orkade hålla sig fast längre....
Så, ett skadat roder och båten på slipen är kanske inte så mycket att gnälla
om.....

Eller den stora orkanen 1904 då en skuta med tre man gick på grund. När det
mojnat kunde man rädda två av dem. Men kaptenen hade vägrat att lämna sin
post på däck och frös ihjäl. Det var på den tiden som män var män och det som
inte dödade det härdade.
I samma orkan blåste dasset bort, det stod utanför ingånget till labbet. Så nästa
gång ni svär över stenarna där som gör det svårt att klippa gräset, tänk då på
kvinnan som just hade gjort sitt. Hon måste ha blivit förvånad när hon blev
stående med dasshandtaget i handen och bevittnade värdens värsta
toalettspolning, skit och hus, alltihop ut i havet. Efter det byggde man ett nytt
dass mer i lä. Fundamentet ser vi fortfarande utanför fönstret på labbet. Vad
som hänt med det dasset vore roligt att få reda på. Så, det finns en viss poäng
med det nya påhittet, att äta ute och skita inne. Jag ser hellre en omkullvält
utegrill än väggar som försvinner när jag sitter med byxorna nere och läser
tidningen.

VID DATORN
Jonas Wikström

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 11 SEPT 2009
VÄDER
Klart hela dygnet
Svag vind. Temp em. ca +18
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Jonas Wikström.
VERKSAMHET
39 burar 08.15‐18.15 varav 33 i Kausan och 6 på Playan. 25 nät 06:00‐1400
OBSERVATIONER
Duvhök: 1 hane passerade ön på sydsidan österut. Sparvhök: 1.
Ob. falk/sparvhök: 1. Kustsnäppa: 1 juv rastade i Kausan. Myrspov: 6 åt söder,
Gärdsmyg: ca 5, höstens första
RINGMÄRKNING
40 ex av 9 arter. Roskarl 1, Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 1, Skärpiplärka 1,
Gärdsmyg 3, Järnsparv 2, Rödhake 17, Lövsångare 2 och Sävsparv 2. Ger 475
märkta i september och 8 190 hittills i år.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Har inte lyckats komma ut på nätet idag eller igår. Så alla informationshungriga
kalenderbitare därute får väl bita på naglarna så länge.
Hade lite trevligt samtal med potatis‐Gunnar över en kopp kaffe

VID DATORN
Jonas Wikström

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 12 SEP 2009
VÄDER
Under morgonen NV ca 5 m/s, senare vridande till V och under dagen ökande. Mot
kvällen NV 10‐12 m/s. Växlande molnighet och ca 18 grader på eftermiddagen.
Under kvällen allt mer mulnande.
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Jonas Wikström åkte i land och ersattes av
Mikael Hake och Stina Andreasson.
VERKSAMHET
23 nät 06:00‐14:30 och 15 burar i Kausan 15:00‐20:00. Inläggning av
ringmärkningsdata.
OBSERVATIONER
Sjöorre 1 ex. mot S, Kustsnäppa 1 juv. rastande. I övrigt lugna puckar idag...
RINGMÄRKNING
21 ex av 9 arter:
Större strandpipare 2, Kärrsnäppa 2, Roskarl 1, Ängspiplärka 1, Skärpiplärka 8,
Rödhake 3, Stenskvätta 2, Kungsfågel 1, Sävsparv 1.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Arne Hultgren fixade personalbytet idag, eftersom vår båt blev skadad och
strandad här ute i veckan. Förutom den tillträdande personalen följde även Hans
Söderström och Sone Sjölander med ut över dagen. Sone kollande skadorna på
båten och konstaterade att det hela går att fixa, men att han behöver komma ut
igen med diverse verktyg och hjälpmedel. Preliminärt kommer han ut på tisdag. I
övrigt kan man konstatera att vi med tillförsikt ser fram emot veckan som kommer.
Det utlovas nämligen lugnt och gött väder för en gångs skull…
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 13 SEP 2009
VÄDER
Nord 5-7 m/s under tidiga morgonen. Från ca 08:00 ökande och vid middagstid 10-12.
Under sena kvällen något avtagande. Klart-halvklart och 17 grader på eftermiddagen.
PERSONAL
Mikael Hake och Stina Andreasson.
VERKSAMHET
25 nät 06:00-14:00, 15 burar i Kausan 06:00-08:00 och 33 burar på samma ställe 08:0020:00. Inläggning av ringmärkningsdata.
OBSERVATIONER
Kustsnäppa 1 juv. rastande, MINDRE FLUGSNAPPARE 1 (1K) ringmärkt, Trädkrypare
1 ringmärkt.
RINGMÄRKNING
38 ex. av 12 arter:
Ängspiplärka 4, Skärpiplärka 12, Gärdsmyg 8, Järnsparv 2, Rödhake 3, Rödstjärt 1,
Lövsångare 1, Kungsfågel 3, MINDRE FLUGSNAPPARE 1, Trädkrypare 1, Bofink 1,
Sävsparv 1.
UPPDRAGSARBETE
Sammanlagt 5 timmar: buskröjning 3 timmar, grästrimning 2 timmar.
ÖVRIGT
Ensamma på ön idag. Trots den friska nord/nordostvinden så var det en del fåglar som
gick i nät. Vinden var jobbig för oss här på ön, men det bjuder vi så gärna på eftersom
våra kära vänner fåglarna förmodligen utnyttjade den till att passa på att snabbt flyga
söderut till sina övervintringsplatser. Dagens fågel, förutom den mindre flugsnappare som
vi märkte, var utan tvekan en av de åtta gärdsmygar vi fångade. Dessa små krabater har
ju en sällsynt förmåga att slingra sig när man väl har lyckats plocka ut dem ur näten.
Stina kom in med en påse innehållande två medlemmar av nämnda art. Vi kom överens
om att det inte var någon idé att stoppa in dem in lådorna eftersom risken för smitning är
uppenbar ju mer man hanterar fåglarna i fråga. När jag skulle plocka ut den första
”smygen” satt den, som vanligt…, längst upp i påsen. Innan jag hade hunnit fatta något
smet den in i ärmen på min tröja. Jag gjorde fruktlösa försök att få tag på den utan att
lyckas. Stina fick klämma åt tröjan vid axeln och jag fick till slut tag på den uppe vid
armhålan. Snacka om slingerbult…
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 14 SEP 2009
VÄDER
Väldigt likt gårdagens väder. Under tidiga morgonen nordostvind ca 5 m/s, senare
ökande och vid middagstid 8-10. Under kvällen vridanden mot ost och avtagande till ca 5
m/s. Mest klart och ca 18 grader under eftermiddagen.
PERSONAL
Mikael Hake och Stina Andreasson.
VERKSAMHET
25 nät 06:00-15:00. 33 burar i Kausan 06:00-20:00.
OBSERVATIONER
Större hackspett 1 ex. gjorde en sväng över ön och flög sedan in mot land, Korp 4 ex.
besökte ön under morgonen. Två av dem blev kvar hela dagen.
RINGMÄRKNING
106 ex. av 14 arter:
Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 12, Skärpiplärka 3, Gärdsmyg 14, Järnsparv 9, Rödhake
53, Rödstjärt 5, Taltrast 1, Gransångare 1, Lövsångare 1, Kungsfågel 1, Grå
flugsnappare 1, Bofink 3, Bergfink 1.
UPPDRAGSARBETE
5 timmar gräsklippning.
ÖVRIGT
En båt med tre personer besökte ön idag, annars var vi själva härute. Bra med fåglar,
framför allt under morgonen. Idag fick vi lite senhöstkänsla eftersom det var första
gången sedan i våras som en del arter dök upp här på ön, t.ex. sånglärka, taltrast och
bergfink. Dessutom fångade vi många gärdsmygar och järnsparvar. Väderprognoserna
lovar svaga ostvindar i morgon. Det kan bli riktigt gött! Nätuppkopplingen har
totalhavererat. Får se om vi kan fixa den i veckan.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 15 SEP 2009
VÄDER
Ost-nordostvind 3-5 m/s, mot kvällen vridande mot N. Klart, soligt och underbart
höstväder med 18 grader under eftermiddagen.
PERSONAL
Mikael Hake, Stina Andreasson, Ulla Randén & Sone Sjölander.
VERKSAMHET
25 nät 06:30-14:30. 33 burar i Kausan 06:30-20:00.
OBSERVATIONER
Trädkrypare 4 ex. ringmärkta. Nytt dagbästa. Tidigare har vi tagit som mest 3 individer
vid fyra tillfällen genom åren. I övrigt inget anmärkningsvärt. Har knappt haft tid att kolla...
RINGMÄRKNING
85 ex. av 10 arter:
Ängspiplärka 5, Skärpiplärka 6, Gärdsmyg 21, Järnsparv 1, Rödhake 33, Rödstjärt 6,
Gransångare 1, Kungsfågel 5, Trädkrypare 4, Sävsparv 3.
UPPDRAGSARBETE
4 timmar gräsklippning och gräsröjning.
ÖVRIGT
Vid 11-tiden kom Arne Hultgren och en kompis ut med Sone Sjölander och Ulla Randén.
Sone skall stanna här till i morgon och greja med båten och Ulla ska förstärka
stationspersonalen under resten av veckan. I övrigt under dagen var det två personer
från Riksmuséet här och gjorde den årliga insamlingen av blåmusslor för giftanalys, tre
personer från Ringhals bytte ut dosimetern som sitter på en stolpe norr om fyren och fem
turister i övrigt besökte ön. Potatis-Gunnar kom ut under eftermiddagen och grävde upp
och lade tång på ”sitt” grönsaksland. Sammanlagt alltså 17 personer på ön idag.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 16 SEP 2009
VÄDER
Mellan V och NV ca 10 m/s hela dagen, mot kvällen något avtagande. Mest klart och
som mest 16 grader under eftermiddagen.
PERSONAL
Mikael Hake, Stina Andreasson och Ulla Randén är kvar på ön. Sone Sjölander
skjutsades i land av Anders Magnusson under kvällen.
VERKSAMHET
25 nät 06:00-10:30 och 10 nät 10:30-17:00. 33 burar i Kausan 06:00-20:00 och
ytterligare 4 burar på Playan 10:00-11:00. De flyttades senare till nätgatorna bakom
Hönshuset för eventuell rallfångst.
OBSERVATIONER
Sjöorre 6 ex. mot S + 1 ex. mot N, Svärta 3 ex. mot S, Pilgrimsfalk 1 ex. sträckte söderut
över ön under tidiga morgonen.
RINGMÄRKNING
20 ex. av 6 arter:
Ängspiplärka 5, Skärpiplärka 10, Gärdsmyg 1, Järnsparv 1, Gransångare 1, Sävsparv 2.
UPPDRAGSARBETE
1 timma gräsröjning.
ÖVRIGT
Vi har nu äntligen lyckats komma ut på nätet igen efter en tids avbrott. Jag fick till slut
installera routern på nytt, och då fungerade det. Skall försöka lägga ut så mycket som
möjligt på Svalan från de tysta dagar som varit. Ganska dåligt med fåglar idag, troligen
på grund av det klara och blåsiga vädret. Sone fortsatte att laga båten. Ett tufft och
tidsödande arbete i den friska vinden. Anders Magnusson och hans kompis Svante kom
ut under kvällen och skulle hämta i land Sone. När de skulle lägga ut vid 18-tiden så var
båten helt död… Vi började då spekulera i hur många oanvändbara båtar som kommer
att stå här på ön framöver. Nästa steg blir kanske att Arne kommer ut och att även hans
båt havererar... Nåväl, det visade sig vara en bult i motorn som hade lossnat, så det gick
att reparera. I övrigt bara två besökare på ön idag – ett par som tog en promenad runt ön
tidigt på morgonen innan de skulle till jobbet. Morgonpigga individer må jag säga!
Sammanlagt alltså 8 personer här idag, inklusive stationspersonalen.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 17 SEP 2009
VÄDER
N 2-5 m/s under morgonen. Från middagen avtagande till helt lugnt. Under sena
eftermiddagen NV och åter 2-5 m/s. Lätt mulen morgon, men under dagen uppklarnande.
+15 grader som högst idag.
PERSONAL
Mikael Hake, Stina Andreasson och Ulla Randén.
VERKSAMHET
25 nät 06:00-16:30. 33 burar i Kausan och ytterligare 6 ”rallburar” i nätgatorna bakom
Hönshuset 06:00-20:00. Satte upp ett nytt nät för smitande fåglar i taket på
ringmärkarlabbet. Bytte ut nät 13C och lagade ett av fästsnörena på 13B.
OBSERVATIONER
MINDRE FLUGSNAPPARE 1 ex. (1K) ringmärkt, Lappsparv 1 ex. rastade på ön under
morgonen, Tumlare 1 ex. sågs en bit NO om ön.
RINGMÄRKNING
69 ex. av 9 arter:
Vattenrall 1, Ängspiplärka 23, Skärpiplärka 11, Gärdsmyg 19, Rödhake 7, Lövsångare 2,
Kungsfågel 2, MINDRE FLUGSNAPPARE 1, Sävsparv 3.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Stationschefen har lyckats dra på sig en förkylning och var ganska seg idag. Vi får
hoppas att det inte är ”svinis” som det ju numera kallas… Lite piggare blev han när det
stod klart att gårdagskvällens gissning på att vi skulle märka 68 fåglar idag var på håret
att slå in. Stina slet och jobbade med att få upp ett nytt taknät i labbet. Inte så lätt…
Annars har det varit en fantastiskt fin dag med bleke mitt på dagen. Uttrycket
”tumlarväder” gjorde skäl för namnet även om endast ett djur sågs idag. Trots det härliga
vädret fick vi inga besök alls idag. Rätt gött det också…
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 18 SEP 2009
VÄDER
Vind mellan ost och nordost 2-5 m/s under morgonen, på middagen vridande mot
sydväst. Mest klart väder och 16 grader som mest på eftermiddagen. Liksom under hela
den gångna veckan har sikten varit mycket god (tyvärr för oss men bra för fåglarna...).
PERSONAL
Mikael Hake, Stina Andreasson och Ulla Randén.
VERKSAMHET
25 nät 06:00-14:00 och 19 nät 14:00-16:30. 33 burar i Kausan 06:00-20:00 och
ytterligare 6 burar för rallfångst bakom Hönshuset under samma tid. Färdigställde det nya
nätet i taket på ringmärkarlabbet. Inläggning av ringmärkningsdata. Skrev ut ca 15 sidor
som fattades i dagbokspärmen...
OBSERVATIONER
Ängspiplärka bra sträck söderut under morgonen, Forsärla 2 ex. mot S, Blåmes
höstens två första individer besökte ön idag. En av dem ringmärktes, medan den andre
var en främmande svensk kontroll.
RINGMÄRKNING
63 ex. av 11 arter:
Ängspiplärka 12, Skärpiplärka 6, Gärdsmyg 10, Rödhake 19, Rödstjärt 3, Stenskvätta 1,
Gransångare 3, Kungsfågel 4, Blåmes 1, Bofink 2, Sävsparv 2.
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 892 och i år 8 572.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
De första blåmesarna dök upp idag med allt vad det innebar för nagelband och fingrar i
övrigt. Från och med i morgon överlämnar vi dem med varm hand till den tillträdande
personalen... Kul förresten att en av dem var en främmande kontroll. Undertecknad är
fortfarande seg. Det känns som om man har bomull i skallen och taggtråd i halsen.
Lyckligtvis har det i alla fall inte blivit sämre, möjligen tack vare de homeopatgroggar som
Stina har bjudit på. 10 dagsturister på ön här idag, varav fyra anlöpte ön i kajaker. Med
detta tackar vi för oss och hoppas komma tillbaka snart. Auf Wienerschnitzel!
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 19 SEP 2009
VÄDER:
05:00: SO 6 m/s, 11:00: SO 6 m/s, 15:00 SSO 6 m/s.
Medelvind under lördagen 4-7 m/s.
God sikt, +17,2 (!) grader kl 16, strax över normalt vattenstånd,
nästan klart och något överskyat men trots det flödande och
värmande sol.
PERSONAL:
Mikael Hake, Stina Andreasson och Ulla Randén avlöstes kl 13
av Dennis Kraft, Göran Andersson, Sven-Åke Karlsson och Håkan Söderberg.
Dagens transport sköttes av Olle Hydén, som körde Anders Magnussons båt.
VERKSAMHET:
25 nät 06:30-10:00.
33 burar i Kausan + 6 burar för rallfångst vid nät 5E 06:00-20:00.
Städade huset och ringmärkarlabbet. Bytte papper i fågelboxarna.
OBSERVATIONER: (Håkan Söderberg taxerade runt hela ön under em)
sjöorre 5 förbiflygande,
TOPPSKARV 127 ex stationära sent på em på Klockfotsrevet,
SILLTRUT 98 3K+ och 27 ex 1K+,
HAVSTRUT 120 3K+ och 18 ex 1K+,
SKÄRPIPLÄRKA 56 rastande,
FORSÄRLA 2+2 sträckande, rödhake 1 rastande, hämpling 21 rastande.
RINGMÄRKNING:
8 ex av 5 arter:
skärpip, 3 ängspip, 2 gärdsmyg, gransångare och kungsfågel.
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 900 och i år 8 580.
UPPDRAGSARBETE:
Inget idag.
ÖVRIGT:
34 dagsturister på ön här idag. En av arrangörsbåtarna till eftermiddagens
mingelfest på gårdstunet gjorde en bejublad entré – som en scen ur filmen
Att angöra en brygga – då det plötsligt hördes ett plask och hoppilandkallen
noterades ha sjösatt sig själv till bröstet och kom småningom vadande och
vandrande uppför båtslipen.
En äppelpaj, som tillagades av gästerna i vandrarhemmet i andra ändan
av huset under kvällen, utlöste samtliga brandalarm ... eftersom de är
seriekopplade. Nå, vi hade inte hunnit gå och lägga oss ...
... för vi skulle bl.a. se på ISS, den internationella rymdstationen, som
passerade söder om Nidingen strax före kl 21 i makliga 27.000 km/h.

VID DATORN:
Mikael Hake / Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖN 20 SEP 2009
VÄDER:
05:00: OSO 6 m/s, klart, +12,8, mycket god sikt, normalt vattenstånd
10:00: OSO 6 m/s, +13,8, höga dimmoln från väster
12:00: SSO 5 m/s, +16,0, vxl låg molnighet, god sikt
13:30: VSV 4 m/s, +16,8, halvmulet, god sikt, dis, normalt vattenstånd
14:30: VSV 6 m/s, lätt–måttligt regn, måttlig sikt
18:00: VSV 7 m/s, +15,7, uppklarnande men disigt, stigande vatten.
PERSONAL:
Dennis Kraft (ringm), Göran Andersson (sträckobs, ringm.ass),
Sven-Åke Karlsson (ringm.ass) och Håkan Söderberg (ringm).
VERKSAMHET:
25 nät 06:00-15:15
33 burar i Kausan + 6 burar för rallfångst vid nät 5E 05:00-20:00
Sträckobservationer (Göran A) kl 06:45-09:45, därefter kortare pass.
OBSERVATIONER:
 Sträck: 4 sjöorre, 3 storskrake, blå kärrhök 2K hona, trolig
pilgrimsfalk, stenfalk, 3 forsärla, 12 strandskata, 4 sillgrissla,
en grå- och två grönsiska och en bergfink.
 Rastande: 91 toppskarvar, sparvhök, 6 kärrsnäppor på Ostudden,
två sill- och två tobisgrisslor.
RINGMÄRKNING:
sparvhök 1
VATTENRALL 2
ängspip 25, skärpip 12 och sädesärla 2
koltrast 1
gransångare 1
bofink 2 = 46 ex av 8 arter
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 946 och i år 8 626.
UPPDRAGSARBETE:
Stenbumlingar samt sten, grus och tång från lilla bryggan bars,
kastades och skyfflades bort - 2 timmar.
ÖVRIGT:
17 knubbsälar på Klockfotsrevet under morgonen och fm. Samtidigt
minst två födosökande knubbsälar strax norr om ön.
14 gästturister i dag.

VID DATORN:
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅN 21 SEP 2009
VÄDER
05:00: V 11-13 m/s, nästan klart, +13,7 grader, mycket god sikt,
vattenstånd +7 cm svagt stigande tendens.
08:00: V 9-13 m/s, halvklart, +13,3 grader, mycket god sikt, +8 cm,
snabbt sjunkande vattenstånd under fm.
12:00: V 7-11 m/s, halvmulet, +14,6 grader, mkt god sikt,
vattenståndet -1 cm.
14:00-17:00: SV 9-12 m/s, vxl molnighet, +15,5 grader, god sikt,
vattenståndet ganska snabbt stigande igen.
20:00: duggregn
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra högsta byvindshastigheten)
PERSONAL
Dennis Kraft (ringm), Göran Andersson (sträckobs, ringm.ass),
Sven-Åke Karlsson (ringm.ass) och Håkan Söderberg (ringm).
VERKSAMHET
Ringmärkning:
9 nät kl 06:00-19:00
33 burar i Kausan + 6 burar för rallfångst vid nät 5E 05:00-20:00
Sträckobservationer: kl 06:40-12:40 Göran A, som tidvis
assisterades av DK, HÅS och SÅK
OBSERVATIONER
Sträck:
Ob. ansergäss 40, sjöorrar 35, svärta 5,
SVARTNÄBBAD ISLOM en ad i sommardräkt kl 09:20-09:21,
nära och i medljus! Två ad storlommar i sommardräkt kl 09:27,
två ad tretåmåsar, en havssula 4K, två forsärlor, nio sillgrisslor.
Rastande:
på Klockfotsrevet 55 toppskarvar, som drog norrut för natten kl 17:30.
RINGMÄRKNING
ängspiplärka 9, skärpiplärka 5, sädesärla 2
gärdsmyg 1, rödhake 3, rödstjärt 1
lövsångare 1
sävsparv 8
Summa 30 ex av 8 arter
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 976 och i år 8656.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete utfört i dag.
ÖVRIGT
Hyfsat sträck av ängspiplärkor under morgonen och fm.
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TIS 22 SEP 2009
VÄDER
P g a internetproblem till kl 14 svårt med officiella väderuppgifter.
Frisk-hård SV, regn kl 07:45-09:45, tillfälligt lättande moln under
dagen. Sikten måttlig i dis, 6-10 km. Varmt för årstiden.
Kl 10:00: SV 12-16 m/s, +15,2 grader, +24 cm högvatten.
Kl 13:00: SV 10-14 m/s, +16,4 grader, +22 cm.
Kl 18:00: SV 11-14 m/s, +16,2 grader, +25 cm.
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra högsta byvindshastigheten)
PERSONAL
Dennis Kraft (ringm), Göran Andersson (sträckobs, ringm.ass),
Sven-Åke Karlsson (ringm.ass) och Håkan Söderberg (ringm).
VERKSAMHET
Ringmärkning:
10-11 nät kl 06:00-07:45 samt 12 nät kl 09:45-18:15
33 burar i Kausan + 6 burar för rallfångst vid nät 5E 05:00-20:00
Sträckobservationer: kl 06:50-13:50 Göran A, som tidvis
assisterades av DEK, HÅS och SÅK
OBSERVATIONER
Sträck: 56 havssulor (varav 20 ex kl 11:45-12:30), två tretåmåsar,
ob. lira – möjligen en mindre lira – sträckte SV kl 07:19 utanför
Västudden. Två ljusa kustlabbar, 3K+, mot SV tillsammans, 18 sjöorrar.
Rastande: LJUSBUKIG PRUTGÅS – en hrota – rotade runt i
tången bortom Playan, storlom, 4 kustpipare, 4 kustsnäppor,
skärsnäppa (DEK avläste färgringarna), 5 roskarlar.
Åldersfördelning av 56 sträckande havssulor:
en 1K, nio 2K, åtta 3K, tre 3K+, fyra 4K, åtta 4K+ samt tjugotre 5K+

RINGMÄRKNING
Ängspip 8, skärpip 2, sädesärla och pilfink.
Summa 12 ex av 4 arter
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 988 och i år 8668.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete utfört i dag.

ÖVRIGT
Först under em kom vi ut på nätet men redan i gryningen kom vi ut
ur stationshuset 

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONS 23 SEP 2009
VÄDER
Kl 06:00: V 11-14 m/s, halvmulet, +14 grader, +40 cm högvatten, god sikt.
Kl 10:00: V 11-17 m/s, +14,7 grader, +40 cm, god sikt.
Kl 13:00: V 10-13 m/s, +15,0 grader, +35 cm, måttlig sikt.
Kl 16:00: V 11-14 m/s, +14,9 grader, +30 cm, halvklart, god sikt.
Kl 19:00: V 13-16 m/s, +14,3 grader, +30 cm, Halvklart, god sikt.
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra högsta byvindshastigheten)
PERSONAL
Dennis Kraft (pc, ringm), Göran Andersson (sträckobs, ringm),
Sven-Åke Karlsson (ringm.ass) och Håkan Söderberg (ringm).
VERKSAMHET
Ringmärkning: 7 nät kl 06:00-14:00.
33-30 burar i Kausan + 6 burar för rallfångst vid nät 5E 05:00-20:00.
Sträckobservationer: kl 07:00-09:30 och 10:00-12:00 Göran A, som långa stunder
assisterades av DEK, HÅS och SÅK. Kl 12-13 Dennis K och kl 13-14 Göran A.
OBSERVATIONER
Sträck: 27 sjöorrar, knipa, smålom, tio stormfåglar, tre gråliror (kl 07:14, 07:48 och
08:12), en ob lira (trol mindre lira), 81 havssulor, stenfalkhona, storlabb kl 09:1409:20, 1K dvärgmås, fyra tretåmåsar efter lunch, 1K fisktärna, 53 sillgrisslor, en
forsärla.
Rastande: vingskadad sjöorrehanne på Playan, stormfågel födosökte strax norr om
Västudden kl 08:30-09:00, havssula 1K utanför Ostudden, stenfalk 1K hanne,
2 kustsnäppa, 2 sandlöpare.
Åldersfördelning av 72 sträckande havssulor fram till lunch:
femton 2K, sju 3K, fjorton 4K, fem 4K+, tjugoåtta 5K+ och tre utan ålder.
63 av de 72 passerade Nidingen kl 07:00-09:30.
RINGMÄRKNING
Ängspip 25, skärpip 3, sädesärla, järnsparv och sävsparv 2.
Summa: 32 ex av 5 arter
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 1020 och i år 8700.
UPPDRAGSARBETE
Flagga med snodd lina togs ner i dag med hjälp av stege.
ÖVRIGT
Fortsatt nätvärk inne på stationen ... medan nätverken mellan stolparna
kom upp kl 06 ... där det fanns lite lä ... stationsdatorn var dock helt i stiltje.
Till yttermera visso hade Dennis medikamenter mot nätvärken och framåt
dagen var datorn åter på gott humör 
Stefan och Annika kom ut för att övernatta och förbereda konferens 24-25.9.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TOR 24 SEP 2009
VÄDER
Kl 04:00: V 11-15 m/s, +13,3 grader, mulet, +30 cm högvatten, mkt god sikt.
Kl 06:00: V 10-15 m/s, +13,8 grader, mulet, stigande vatten, god sikt.
Kl 09:00: V 10-15 m/s, +14,1 grader, vxl moln, regn 10:30-12:15, då måttlig sikt.
Kl 12-14:00: V 15-20 m/s, +14,8-15,6 grader, nästan klart, god sikt.
Kl 15:00: V 14-18 m/s, +15,3 grader, halvklart, lätt dis, sjunkande vatten.
Kl 17:00: V 13-17 m/s, +15,1 grader, halvklart, disigt, +20 cm högvatten.
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra högsta byvindshastigheten)
PERSONAL
Dennis Kraft (pc, ringm), Göran Andersson (sträckobs, ringm),
Sven-Åke Karlsson (ringm.ass) och Håkan Söderberg (ringm).
VERKSAMHET
Ringmärkning: 7 nät kl 06:00-10:30 + 12:30-16:30.
30 burar i Kausan + 6 burar för rallfångst vid nät 5E 05:00-20:00.
Sträckobservationer: kl 07:00-10:15 och 10:45-12:15 GAN, som i långa pass
assisterades av DEK, HÅS och SÅK. Kl 12-13 räknade DEK och 13-14 GAN.
OBSERVATIONER
Sträck: 32 sjöorrar, 39 stormfåglar, 3 GRÅLIROR, 2 obestämda liror, 84 havssulor, en
stenfalk, 5 STORLABBAR, 4 tretåmåsar, 58 sillgrisslor, en LUNNEFÅGEL – årets
första och samtidigt nytt Nidingenkryss för Dennis! Mer än 2000 ängspiplärkor mot
SV, en forsärla.
Rastande: en sjöorre, nio havssulor fiskande, en ad STORLABB på Ostudden under
sena em.
Åldersfördelning av 80 sträckande havssulor:
tre 1K, tretton 2K, sexton 3K, femton 4K, elva 4K+, tjugotvå 5K+.
Över hälften av dessa passerade Nidingen kl 07:30-10:00.
RINGMÄRKNING
Ängspip 25, skärpip 6, sädesärla 1, järnsparv 1, rödhake 1,
koltrast 1 PULL – ej färdigt utväxta handpennor! – nr 2 denna vecka.
gransångare 1 och sävsparv 2.
Summa: 38 ex av 8 arter
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 1058 och i år 8741.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete har utförts i dag.
ÖVRIGT
Stefan och Annika hade övernattat från i går och under fm for Stefan in och hämtade
ett internationellt gäng på elva cancerforskare, som ska konferera två dagar på ön.
Således summa 13 besökare på ön.
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FRE 25 SEP 2009
VÄDER
Kl 04-06:00: V 11-15 m/s, +13,7 grader, mulnande, god sikt, vattenståndet +25 cm,
svagt sjunkande tendens.
Kl 09:00: V 9-14 m/s, +14,2 grader, vxl molnighet, tidvis måttlig sikt österut.
Kl 12:00: V 8-11 m/s, +16,2 grader, halvklart, dis, måttlig-god sikt, +25 cm.
Kl 15:00: V 6-9 m/s, +17,3 grader, god sikt, +20 cm, sjunkande tendens.
Kl 17:00: V 7-11 m/s, 15,9 grader, god sikt, halvmulet, +13 cm.
Kl 18:00: hastig vindökning igen ... till V 9-13 m/s.
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra anger vindbyarna)

PERSONAL
Dennis Kraft (pc, ringm), Göran Andersson (sträckobs, ringm),
Sven-Åke Karlsson (ringm.ass) och Håkan Söderberg (ringm).

VERKSAMHET
Ringmärkning: 8 nät kl 06:30-11:15, 12 nät 11:15-12:00, 18 nät 12:00-12:45, 23 nät
kl 12:45-15:15 och slutligen 25 nät 15:15-18:15.
30-33 burar i Kausan + 6 burar för rallfångst vid nät 5E 05:30-19:30.
Sträckobservationer: kl 06:55-09:55 GAN, och tidvis även DEK, HÅS och SÅK.

OBSERVATIONER
Sträck: en storlom 2K- och 4 stormfåglar. En ob. lira (gulnäbbad/större) kl 17:49-17:52
mot norr nära Klockfotsrevet. Särskiljande dräktdetaljer kunde inte ses i det rådande
motljuset. 25 havssulor, 2 stenfalkar, 2000 ängspiplärkor med start redan kl 07:30, en
forsärla.
Rastande: en storlabb 2K+ med Ostudden som högkvarter för födosökandet. Tre ad
skärsnäppa – samtliga färgmärkta – avlästes av HÅS.
Åldersfördelning av 25 sträckande havssulor:
en 1K, fyra 2K, två 3K, två 4K, sex 4K+ och tio 5K+.

RINGMÄRKNING
Ängspip 37, skärpip 13, gärdsmyg 1, järnsparv 7, rödhake 2, taltrast 1,
KÄRRSÅNGARE 1, svarthätta 1, gransångare 2, bofink 2, sävsparv 30.
Summa: 97 ex av 11 arter.
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 1155 och i år 8838.
Fotnot kärrsångare: fjärde septemberfyndet för Nidingen och nytt fenologirekord för
lokalen med två veckor. De senaste fynden har varit 11.9 1988 samt 9.9 och 11.9
2007.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete har utförts i dag, men när vinden avtog åkte flaggan upp! 

ÖVRIGT
Stefan och Annika från Gottskär Kurs och Konferens här med en internationell grupp
cancerforskare, som har konfererat sedan igår på Nidingen. De for iväg strax efter kl
14:00 i medvind. Under sena eftermiddagen kom 8 personer för hummerfest i en av de
gamla fyrarna och för övernattning.
Således summa 21 besökare på ön i dag.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖR 26 SEP 2009

VÄDER
Kl 06:00: V 9-12 m/s, +14,4 grader, mulet, måttlig-god sikt, vattenståndet +12 cm.
Kl 09:00: V 8-12 m/s, +14,4 grader, mulet, god sikt, +10 cm.
Kl 11:00: SV 6-12 m/s, +14,8 grader, mulet, god sikt, stigande vattenstånd.
Kl 17,00 SV 6-10m/s, +15,5 grader
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Dennis Kraft (pc, ringm), Göran Andersson (sträckobs, ringm.ass),
Sven-Åke Karlsson (ringm.ass) och Håkan Söderberg (ringm).
Avlösning kl 14 då Anders Melin tog över ön och dess hemligheter.

VERKSAMHET
Ringmärkning: 23 nät från kl 06:30-11:30, 20 nät från kl 11:30-12:15.
33 burar i Kausan + 6 burar för rallfångst vid nät 5E 05:30Sträckobservationer: kl 07:15-09:15 GAN. Nästan ingen flyttning alls ...

OBSERVATIONER
Sträck: sjöorre 18, stormfågel 2+1, svärta 1 stenfalk 1, tretåig mås 1, sillgrissla 5, tordmule 1
Rastande: stormfågel födosökte en timme norr om Västudden på morgonen, skärsnäppa 1,
kärrsnäppa 22, en grönsiska samt en trädpiplärka fanns plötsligt med i ängspiplärkefångsten
från Kausan,

RINGMÄRKNING
Trädpiplärka 1, ängspiplärka 26, skärpiplärka 3, järnsparv 3, rödhake 1, gransångare 2,
sävsparv 5
Summa: 41 ex av 7 arter.
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 1196 och i år 8879.

UPPDRAGSARBETE
Turisttoan städades och latrinen tömdes, 0,5 timme.

ÖVRIGT
Kom ut vid 2-tiden efter en gungig färd, Olle Hyden körde Anders Magnussons båt. Boat in
mig och satte ut fröfällan. Helt ensam på ön inatt. Vi skulle varit två men han kom ej...
Ringmärkarlabbet städat, dammsuget och skurat. Stationens innetoalett tömd, turisttoan likaså
och städad liksom stationsutrymmena i övrigt.
Besökare på ön: åtta personer, som övernattat efter födelsedagskalas och hummerfest. Totalt
15 st med personalen och båtförare.

VID DATORN
Göran Andersson och Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Söndag den 27 September 2009

VÄDER

Kl 06:00: V 9-13 m/s, +14,0 grader, mulet, måttlig-god sikt, vattenståndet +14 cm.
Kl 09:00: V 8-11 m/s, +14,3 grader, mulet, god sikt, +11 cm.
Kl 13:00: SV 9-12 m/s, +14,4 grader, mulet, god sikt, +20 cm
Kl 17,00 SV 9-12m/s, +15,9 grader
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin (pc, ringm. ringm.ass och i mån av tid även sträckobs )

VERKSAMHET
Ringmärkning: 10 nät från kl 06:30-16,30,
35 burar i Kausan
Sträckobservationer: sporadiskt...

OBSERVATIONER
Sträck: Havssula 1 mot syd

RINGMÄRKNING
Kärrsnäppa 3, ängspiplärka 25, skärpiplärka 5, gärdsmyg 1, järnsparv 5, rödhake 5, taltrast 1,
gransångare 7, bofink 4, sävsparv 15
Summa: 71 ex av 10 arter.
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 1267 och i år 8950

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Inga besökare... kanske pga. vinden, jag känner mig som Gösta Bernads ”Johannes” för dom
som kommer ihåg 

VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Måndag den 28 September 2009

VÄDER

Kl 05:00: SV 10-14 m/s, +14,3 ° C, regn, måttlig-god sikt, vattenståndet +24 cm.
Kl 09:00: V 14-17 m/s, +14,4 ° C, mulet, god sikt, +18 cm.
Kl 13:00: NV 15-18 m/s, +14,3 ° C, mulet, god sikt, +20 cm
Kl 15,00 SV 15-20 m/s, +14,1 ° C +38 cm
Kl 17,00 V 17-22 m/s, +13,9 ° C några regnstänk +36 cm
Kl 21, 00 V 19‐23 m/s, +13,2 ° C +30 cm
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin (ringm. ringm.ass pc, och i mån av tid även sträckobs )

VERKSAMHET
Ringmärkning: inga nät idag
35 burar i Kausan 6,00–19,00

OBSERVATIONER
Sträck: Havssula 2 mot syd, en enkelbeckasin stöttes i kausan, två strandskator på ostudden

RINGMÄRKNING
Kärrsnäppa 2, ängspiplärka 14, skärpiplärka 1
Summa: 17 ex av 3 arter.
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 1284 och i år 8967

UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT
Inga besökare idag. Kanske pga. vinden! Flaggan blåste ner gick av i metallfästet som är
påsytt på flaggan. Vi borde ha vimplar när det blåser mycket. Flyttat burar in och ut beroende
på vattenstånd.
Hittade en ejder (M 20) som låg i tången i kausan den levde men var helt slut. Troligen klarar
den sig inte.
Lagt in ca 300 ringar i Fagel
Besökare på ön: 1 st inklusive personal.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Tisdag den 29 September 2009

VÄDER

Kl 08:00: N 1-3 m/s, +9,3 ° C, klart, vattenståndet +15 cm.
Kl 10:00: NV 8-11 m/s, +11,4 ° C, soligt, god sikt, +15 cm.
Kl 15:00: NV 10-14 m/s, +12,3 ° C, soligt, god sikt, +20 cm
Kl 17,00 NV 10-14 m/s, +12,2 ° C +22 cm
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin (ringm. ringm.ass pc, och i mån av tid även sträckobs ) Förstärktes med Lasse
Hellberg som kom ut med Stefan. Han övertar (sträckobsar och ringm.ass.)

VERKSAMHET
Ringmärkning: 12-17 nät 06,30-15,00
35 burar i Kausan 6,00–19,00

OBSERVATIONER
Sträck: sillmule 2 mot syd,

RINGMÄRKNING
ängspiplärka 29, skärpiplärka 12, sädesärla 3, gärdsmyg 29, järnsparv 2, rödhake 13, koltrast
1,gransångare 1, lövsångare 1, kungsfågel 5, bofink 3 bergfink 3, sävsparv 4
Summa: 106 ex av 13 arter.
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 1390 och i år 9073

UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT
Stefan och Annica kom ut vid tvåtiden med 6 gäster från fiskeriverket som skall konferera till
imorgon. Passerade 9000 fåglar idag, detta firades med ett glas ”mhecong..” fy f...n  det blev
även lite bättre sorter senare... Kvällen avslutades med en kvällsmåltid bestående av
gubb/laxröra och väl kyld champagne m.m. som Stefan kom in med. Tack.
Besökare på ön: 10 st inklusive personal.
VID DATORN
Anders Melin 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Onsdag den 30 September 2009

VÄDER

Kl 07:00: V 8-11 m/s, +12,3 ° C, klart, vattenståndet +5 cm.
Kl 12:00: V 8-10 m/s, +11,4 ° C, soligt, god sikt, +5 cm.
Kl 17,00 V 10-13 m/s, +11,3 ° C +17 cm
Kl 20:00: V 10-15 m/s, +10,3 ° C, +14 cm
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin och Lasse Hellberg
VERKSAMHET
Ringmärkning: 15 nät 06,30-12,30
35 burar i Kausan 6,00–19,00

OBSERVATIONER
Sträck: -------

RINGMÄRKNING
ängspiplärka 12, skärpiplärka 6,gärdsmyg 5,rödhake 1, taltrast 1, blåmes 1, bofink 1, bergfink
1, sävsparv 1
Summa: 29 ex av 9 arter.
Kontroll sävsparv Norskmärkt
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 1417 och i år 9100

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning. Bärgat läckande oljefat som låg i kausan 1 tim.
ÖVRIGT
Nattgästerna for iland vid 12-tiden. Sone försökte komma ut med Olle H men fick vända
utanför Malön. Sammanställt septembers märkning.
Besökare på ön: 10 st inklusive personal.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Torsdag den 1 Oktober 2009

VÄDER

Kl 07:00: V 15-19 m/s, +11 ° C, klart, vattenståndet +20 cm.
Kl 12:00: NV 14-18 m/s, +10,4 ° C, soligt, god sikt, +15 cm.
Kl 17,00 N 7-10 m/s, +9,3 ° C +17 cm
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin och Lasse Hellberg
VERKSAMHET
Ringmärkning: 35 burar i Kausan 6,00–19,00

OBSERVATIONER
Sträck: smålom 6 st mot syd

RINGMÄRKNING
ängspiplärka 3, skärpiplärka 5, gransångare 1
Summa: 9 ex av 3 arter.
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 9 och i år 9109

UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT
Sovmorgon pga. regn och hård vind. En RIB-båt från www.vagbrytarna.se kom ut vid 18-tiden
med 9 personer ombord dom tog en snabbfika iland och for sedan iland igen...
Besökare på ön: 11 st inklusive personal.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Fredag den 2 Oktober 2009

VÄDER

Kl 07:00: SO 6-9 m/s, +7 ° C, klart, vattenståndet +20 cm.
Kl 12:00: NV 3-4 m/s, +10,4 ° C, soligt , god sikt, +10 cm.
Kl 17,00 V 3-5 m/s, +10,8 ° C +8 cm
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin och Lasse Hellberg
VERKSAMHET
Ringmärkning: 17 nät 7,00–13,00
35 burar i Kausan 6,00–19,00

OBSERVATIONER
Sparvhök, stenfalk och 7 kråkor
Sträck: inget

RINGMÄRKNING
ängspiplärka 26, skärpiplärka 16, gärdsmyg 8, järnsparv 2, rödhake 4, taltrast 1, kungsfågel 2,
stare 1, pilfink 1, grönfink 2, sävsparv 10.
Summa: 73 ex av 11 arter.
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 82 och i år 9182

UPPDRAGSARBETE
Fällt flaggstång och fixat linan så det gick att gå upp en flagga. (1 timma) Lagat 3
stuprörsfästen på östra gaveln som hade rostat av så stupröret ramlade ner. (3 timmar)
ÖVRIGT
Gunnar var ute och tog upp sista morötterna och gjorde klart landet för vintern, vi bjöd på kaffe
och satt och tjôtade en stund. Höstens första grönfinkar fångades.
Besökare på ön: 3 st inklusive personal.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Lördagen den 3 Oktober 2009

VÄDER

Kl 07,00: S 10-14 m/s, +9,6 ° C, regn, vattenståndet +17 cm.
Kl 10,00: SO 14-21 m/s, +8,8 ° C, regn, vattenståndet +10 cm.
Kl 12,00: SV 12-16 m/s, +12,4 ° C, +10 cm.
Kl 17,00 SV 14-19 m/s, +13,8 ° C +42 cm
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin och Lasse Hellberg
VERKSAMHET
Ringmärkning: har legat nere pga. regn och storm.

OBSERVATIONER
Inga

RINGMÄRKNING
Ingen
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 82 och i år 9182

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Sovmorgon pga. regn o blåst 
Innedag med inläggning av märkning och kontroller i Fagel.
Besökare på ön: 2 st inklusive personal.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Söndag den 4 Oktober 2009

VÄDER

Kl 07,00: V 13-21 m/s, +11,6 ° C, klart, vattenståndet +52 cm.
Kl 10,00: VSV 14-23 m/s, +12,8 ° C, klart delvis soligt, vattenståndet +49 cm.
Kl 12,00: V 16-20 m/s, +12,4 ° C, +44 cm.
Kl 15,00: V 21-27 m/s, +12,4 ° C, +68 cm
Kl 17,00 V 21-28 m/s, +11,8 ° C +88 cm
Kl 18,00: V 16-26 m/s, +11,4 ° C, +96 cm
Kl 19,00 +99cm
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin och Lasse Hellberg
VERKSAMHET
Ringmärkning: har legat nere pga. storm.

OBSERVATIONER
Havssulor passerade ön mer eller mindre under hela dagen, en stannade och fiskade vid
klockfotsrevet. Tretåiga måsar kom i flockar på tre till fem och ibland upp till femton på en
gång. Tordmule/sillgrisslor kom ofta två och två under hela dagen. En labb flög mot Ringhals.
Två skrattmåsar drog söderut. Enkelbeckasin stöttes vid jordkällaren. Sex gäss sträckte mot
norr. En storlom mot syd.

RINGMÄRKNING
Ingen
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 82 och i år 9182

UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT
Sovmorgon pga. regn o blåst. 
Fullt jobb att gå upprätt, har trimmat in en bra vinkel beroende på om man skall gå med eller
mot vinden 
Halva ön har försvunnit i stormen... Vattnet går till fyrnäten och vresrosen på västudden.
Vattnet går nästan upp till Kruthusnäten och stiger vattnet lite till så skvätter det över i svackan
vid Prästens grav.
Rensat och tagit upp resterande potatis samt gödslat med tång i Anders Magnussons ”land”.
Kört upp båten längst upp för det började fyllas på med sten och tång på och runt båtvagnen.
Inga besökare idag endast 2 st personal.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Måndag den 5 Oktober 2009

VÄDER

Kl 08,00: V 13-16 m/s, +10,6 ° C, klart, vattenståndet +59 cm.
Kl 10,00: VNV 12-16m/s, +10,8 ° C, klart delvis soligt, vattenståndet +40 cm.
Kl 12,00: VNV 11-14 m/s, +10,4 ° C, +29 cm.
Kl 17,00 V 10-14 m/s, +11,8 ° C +17 cm
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin och Lasse Hellberg
VERKSAMHET
Ringmärkning: 7 nät 9-15
35 burar från 13-19

OBSERVATIONER
Skärsnäppa ca 60 st höstens första flock. En småtärna fiskade vid ostudden. En
enkelbeckasin stöttes vid hönshuset.

RINGMÄRKNING
69 st av 7 arter.
Ängspiplärka 58, skärpiplärka 5, gärdsmyg 2, gransångare 1, kungsfågel 1, blåmes 1,
bergfink 1.
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 151 och i år 9251

UPPDRAGSARBETE
Börjat rensa bryggan och slipen från sten och tång (2 tim)
ÖVRIGT
Sovmorgon igen, pga. regn o blåst. 
Bryggan och slipen har fyllts upp med tång och sten efter stormen.
Lagt ut 35 burar i kausan.
Nidingens area är 0,1km ². Omkrets är 2,5 km om man går i strandkanten.
Inga besökare idag endast 2 st personal.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Tisdag den 6 Oktober 2009

VÄDER

Kl 05,00: S 3-4 m/s, +10,6 ° C, klart, vattenståndet -3 cm.
Kl 08,00: S 9-10 m/s, +10,6 ° C, klart, vattenståndet -3 cm.
Kl 12,00: S 11-13 m/s, +12,4 ° C, -3 cm.
Kl 17,00 SSO 16-20 m/s, +13,8 ° C +9 cm
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin och Lasse Hellberg. Kl 9 kom Sone Sjölander och Peter Keil, transporterade av
Ulf Svensson med fru.
VERKSAMHET
Ringmärkning: 7 nät 7-13
35 burar från 07-19

OBSERVATIONER
1 Storlom mot norr, stormfågel tre mot syd, obestämd lira 1 st, havssula tre st,
RINGMÄRKNING
57 st av 9 arter.
Ängspiplärka 30, skärpiplärka 1, gärdsmyg 11, rödhake 3, gransångare 2, kungsfågel 3,
bofink 1, grönfink 2, sävsparv 4.
Kontroll av en sävsparv märkt Museum Paris och en järnsparv svenskmärkt.
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 208 och i år 9308

UPPDRAGSARBETE
Fortsatt rensa bryggan och slipen från sten och tång (4 tim)
ÖVRIGT
Äntligen kunde näten sättas upp på morgonen. När nya personalen kom och fick vi även
avnjuta en god äpplepaj med vaniljsås. Rensat bort rosenbusken vid strandoxeln så fröfällan
kan apteras. Sone har börjat reparera båten, rodret är nu på plats och förhoppningsvis
kommer båten i sjön imorgon.
2 besökare idag, inklusive personal 6 st.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Onsdag den 7 Oktober 2009

VÄDER

Kl 06,00: V 9-12 m/s, +10,6 ° C, klart, vattenståndet +26 cm.
Kl 12,00: V 12-15 m/s, +12,4 ° C, +47 cm.
Kl 17,00 V 12-18 m/s, +13,8 ° C +52 cm
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin, Lasse Hellberg, Sone Sjölander och Peter Keil
VERKSAMHET
Ringmärkning: 7 nät 7-12
35 burar från 07-19

OBSERVATIONER
1 sjöorre, smålom 1, stormfågel 7, mindre lira 1 st, havssula >200 st, skärsnäppa >50
Småtärna 1
RINGMÄRKNING
8 st av 4 arter.
Ängspiplärka 3, skärpiplärka 3, järnsparv 1, rödhake 1
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 216 och i år 9316

UPPDRAGSARBETE
Inget idag
ÖVRIGT
Sone har klart båten, rodret är nu på plats m.m. men vi vågar inte sjösätta idag.
Inga besökare idag, endast personal 4 st. Bytt 2 st blinkande lysrör i köket, Sone hade med sig
nya.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Torsdag den 8 Oktober 2009

VÄDER

Kl 05,00: NV 8-11 m/s, +10,6 ° C, klart, vattenståndet +18 cm.
Kl 12,00: SV 8-10 m/s, +11,4 ° C, +15 cm.
Kl 17,00 V 14-21 m/s, +9,8 ° C, +20 cm
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin, Lasse Hellberg och Peter Keil. Sone Sjölander for hem med båten idag.
VERKSAMHET
Ringmärkning: nät 7-14
38 burar från 07-19

OBSERVATIONER
1 knölsvan, två sparvhökar passerade, vattenrallen grymtade idag igen, minst 50 skärsnäppor
finns på ön, en roskarl, en forsärla hördes och siktades, Peter hörde en lappsparv. Småtärnan
är kvar på ostudden.
RINGMÄRKNING
61 st av 10 arter.
Ängspiplärka 34, skärpiplärka 5, gärdsmyg 4, rödhake 1, gransångare 1, kungsfågel 1, blåmes
5, bofink 3, bergfink 4, grönfink 4, sävsparv 3
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 281 och i år 9381

UPPDRAGSARBETE
Skottat klart på slipen så båten kunde sjösättas 1 timma.
ÖVRIGT
Sone sjösatte båten, gjorde klart för avgång och körde iland på förmiddagen.
Skönt att båten äntligen är klar, det har varit ett stort problem att få tag på transporter.
Tack alla ni som ställt upp.
Flyttade över tio burar till playan och satte ut i tångvallarna.
Inga besökare idag, endast personal 4 st.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Fredag den 9 Oktober 2009

VÄDER

Kl 06,00: N 11-17 m/s, +8,6 ° C, mulet, vattenståndet +24 cm.
Kl 12,00: ONO 4-6 m/s, +8,4 ° C, +17 cm.
Kl 14,00: S 1-3 m/s, +9,4 ° C, +14 cm.
Kl 16,00 NNV 3-3 m/s, +8,8 ° C +6 cm
(Första vinduppgiften anger medelvinden, den andra vindbyarna)

PERSONAL
Anders Melin, Lasse Hellberg och Peter Keil. Christopher Schaufelberger kom med egen kajak
kl 20.

VERKSAMHET
Ringmärkning: nät 9-14
38 burar från 07-19

OBSERVATIONER
Sjöorre 15, svärta 4, havssula 2 st, tretåig mås 1, fisk/silvertärna 1. Tyvärr så hittade vi inte
silvertärnan.

RINGMÄRKNING
43 st av 9 arter.
Ängspiplärka 24, skärpiplärka 8, gärdsmyg 2, rödhake 3, taltrast 1, kungsfågel 1, blåmes 1,
bofink 2, bergfink 1
Antal märkta denna månad uppgår därmed till 324 och i år 9424

UPPDRAGSARBETE
Inget
ÖVRIGT
Kuling på natten och morgonen, näten kunde ej sättas upp förrän kl 9. Röjt bort nyponbusken
på stranden mellan kruthuset och hönshuset 2 timmar.
Nu är bara riset kvar att bära till eldstaden 
.
Inga besökare idag, endast personal 4 st.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 10 OKT 2009
VÄDER
Växlande molnighet men mulnande västerifrån under kvällen. Lågt vattenstånd under
dagen (‐18 cm 18:00).
01:00: O 6 m/s, +8,5°C. 04:00: OSO 8 m/s, +8,1°C. 07:00: OSO 7 m/s, +7,7 °C.
10:00: OSO 8 m/s, +8,1°C. 13:00: OSO 7 m/s, +9,8°C. 16:00: O 7 m/s, +10,4°C.
19:00: O 10 m/s, +9,1°C. 22:00: O 10 m/s, +8,4°C.
PERSONAL
Anders Melin, Lasse Hellberg, Peter Keil och Christopher Schaufelberger fram till
12:30 då Stina Andreasson, Andreas Eriksson och Uno Unger tog över. Tommy Järås
skötte båttransporten.
VERKSAMHET
38 burar 07:00‐18:00 varav 25 i Kausan och 13 på Playan. 23 nät 07:00‐11:00.
OBSERVATIONER
Skäggdopping: 1 ex sträckte mot N strax öster om Lilleland 16:45. Havssula: Minst 30
ex sträckte mot S under em. Skärsnäppa: Ca 30 ex höll till på Klockfotsrevet under
em och 1 1K födosökte ensam längst ut på Ostudden. Tretåig mås: 1 ad + 2 1K
sträckte mot S på em. Ladusvala: 6 ex sträckte förbi ön vid 12‐tiden.
RINGMÄRKNING
64 ex av 7 arter. Ängspiplärka 14, skärpiplärka 6, gärdsmyg 12, rödhake 1,
gransångare 1, kungsfågel 21 och sävsparv 9. Totalt denna månad 388 ex och i år
9488 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidning av en familj i västra gamla fyren och i ringmärkningslabbet (0,5 tim).
ÖVRIGT
En familj på 4 personer kom på besök under em med en liten rib‐båt. Pga blåsten åkte
Christopher iland i samband med ordinarie personalbyte och hans kajak lastades på
stationsbåten.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 11 OKT 2009
VÄDER
Helmulet från gryningen. Tidvis lätt regn från 08:45 till skymningen. Lågt vattenstånd
under em (‐13 cm 18:00).
01:00: O 8 m/s, +7,3°C. 04:00: O 9 m/s, +7,9°C. 07:00: O 9 m/s, +8,5 °C.
10:00: OSO 11 m/s, +8,4°C. 13:00: O 8 m/s, +8,7°C. 16:00: OSO 9 m/s, +8,2°C.
19:00: O 9 m/s, +7,4°C, 22:00: ONO 10 m/s, +6,5°C.
PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson och Uno Unger.
VERKSAMHET
38 burar 07:00‐18:00 varav 25 i Kausan och 13 på Playan. 25 nät 07:00‐13:30.
Inläggning av ringmärkningsdata.
OBSERVATIONER
Bläsand: 2 ex rastade i Kausan. Havssula: Ca 25 ex sträckte mot S under dagen.
Skärsnäppa: Ca 50 ex höll tillfälligt till på Västudden under fm. Kärrsnäppa: 1 1K
rastade på Västudden under em. Tretåig mås: Minst 11 ex (6 ad + 5 juv) sträckte
mot S. Sillgrissla: 1 ex rastade. Jorduggla: 2 ex stöttes vid 17‐tiden mellan Ostudden
och Kruthuset och båda slog till på Västudden där de blev kvar till skymningen.
Ladusvala: 1 ex sträckte mot SV 09:08. Stenskvätta: 2 ex rastade varav en 2K+ hane
och en honfärgad.
RINGMÄRKNING
23 ex av 6 arter. Ängspiplärka 1, skärpiplärka 2, gärdsmyg 9, taltrast 1, kungsfågel 8
och sävsparv 2. Totalt denna månad 411 ex och i år 9511 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Snålkallt i vinden och relativt lite fåglar på ön bidrog till att kontorsarbete kändes
mer motiverat än fältarbete. Inga mänskliga besök på ön under dagen och bortsett
från 3 knubbsälar på Klockfotsrevet fanns inga andra vertebrater än
fågelstationspersonalen på Nidingen idag.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 12 OKT 2009
VÄDER
I gryningen god sikt och halvklart. Resten av dagen i huvudsak molnfri med solsken
men med en växlande mängd cumulusmoln. Vattenstånd: 06:00 ‐13 cm, 12:00 +14
cm, 18:00 +7 cm.
01:00: NO 12 m/s, +6,5°C. 04:00: NNO 12 m/s, +5,5°C. 07:00: NNO 7 m/s, +5,1°C.
10:00: NNO 8 m/s, +5,6°C. 13:00: N 8 m/s, +7,3°C. 16:00: NNV 8 m/s, +8,5°C.
19:00: N 6 m/s, +8,3°C. 22:00: N 9 m/s, +7,9°C.
PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson och Uno Unger.
VERKSAMHET
38 burar 07:00‐18:00 varav 25 i Kausan och 13 på Playan. 25 nät 07:00‐14:00.
OBSERVATIONER
Havssula: 1 2K sågs flygande utanför Västudden 11:10. Blå kärrhök: 1 honfärgad
sträckte mot O över ön 12:57. Sparvhök: 1 1K hona fångades i nät 11 och försvann
mot O efter ringmärkningen. Skärsnäppa: 41 ex stod en stund på SV‐udden under fm.
Kärrsnäppa: 1 1K rastade tillsammans med skärsnäppor på SV‐udden. Tretåig mås: 7
ex (3 ad + 4 juv) höll till V och N om ön under fm. Tordmule: 1 ex flög västerut S om
ön. Hornuggla: 1 ex stöttes några gånger i fyrområdet vid middagstid och satt sedan
resten av dagen på Playan. Svartmes: 2 1K hanar fångades tillsammans. När de
släpptes efter ringmärkningen tog de höjd direkt och försvann mot SV. Första obsen
på ön sedan 12/10 förra året. Vinterhämpling: 15 ex i 2 flockar rastade på ön –
höstens första.
RINGMÄRKNING
65 ex av 14 arter. Sparvhök 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 14, järnsparv
3, rödhake 2, kungsfågel 8, svartmes 2, talgoxe 9, blåmes 13, trädkrypare 1, bofink 4,
grönfink 3 och grönsiska 3. Totalt denna månad 476 ex och i år 9576 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Den kalla nordanvinden satte fart på en del fåglar och inte mindre än 3 arter mesar
kunde ringmärkas. Inga båtbesök idag heller och vi hade ön helt för oss själva.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 13 OKT 2009
VÄDER
God sikt och molnfritt så gott som hela dagen, dock en del cumulusmoln på em.
Strålande solsken men ack så kallt i den friska nordvinden. Vattenstånd: 06:00 ‐1 cm,
12:00 ‐12 cm, 18:00 ‐10 cm.
01:00: N 10 m/s, +6,7°C. 04:00: N 10 m/s, +4,8°C. 07:00: N 11 m/s, +4,0°C.
10:00: N 8 m/s, +4,2°C. 13:00: N 8 m/s, +6,5°C. 16:00: NNO 8 m/s, +6,0°C.
19:00: NNO 10 m/s, +6,0°C. 22:00: N 9 m/s, +5,4°C.
PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson och Uno Unger.
VERKSAMHET
38 burar 07:00‐18:00 varav 25 i Kausan och 13 på Playan. 25 nät 07:00‐13:00. Fröfällan
vid strandoxeln 07:00‐13:00. Fortsatt inläggning av årets märk‐ och kontrolldata så att
vi nu är ”up to date”.
OBSERVATIONER
Havssula: 2 ad + 1 juv förbiflygade. Skärsnäppa: En flock på 28 ex stod under em på
SV‐udden. Tretåig mås: 1 ad och 2 juv flög omkring utanför nordstranden. Sillgrissla: 3
ex sträckte mot SV 09:20‐09:30. Forsärla: 1 ex sträckte mot O längs sydstranden 08:20.
Gransångare: 1 ex som fångades och ringmärktes såg ut som rasen abietinus men hade
det något nedåtkrökta locklätet, som många ex i landet haft i höst och som brukar
anges som gällande för ”östlig gransångare”. Gulsparv: 1 2K+ hane ringmärktes ‐ första
obsen för Nidingen i höst.
RINGMÄRKNING
21 ex av 9 arter. Gärdsmyg 7, järnsparv 1, gransångare 1, blåmes 3, talgoxe 4, bofink 1,
bergfink 2, grönsiska 1 och gulsparv 1. Totalt denna månad 497 ex och i år 9597 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Stefan kom ut vid 10‐tiden med 3 personer ur sin personal för att städa sina utrymmen
och stänga vandrarhemmet för säsongen. Dessutom flyttade Stefan sin webkamera
från vinden på 1930 års hus till högst upp i östra gamla fyren. I övrigt är det bara
fågelstationens personal som håller ställningarna på ön. På kvällen stjärnklart och man
kunde njuta av Vintergatan på ett sätt som inte längre går i landets upplysta tätorter.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 14 OKT 2009
VÄDER
God sikt och molnfritt hela dagen och inga cumulusmoln som igår. Fläckvis
rimfrost på marken i gryningen med som lägst +1,4°C vid 06‐tiden. Kan det vara
rekordkallt för Nidingen så tidigt på hösten? Vattenstånd: 06:00 ‐14 cm, 12:00 ‐22
cm, 18:00 ‐12 cm.
01:00: NNO 6 m/s, +3,7°C. 04:00: N 8 m/s, +3,0°C. 07:00: NNO 6 m/s, +2,1°C.
10:00: N 7 m/s, +3,3°C. 13:00: N 8 m/s, +5,8°C. 16:00: N 10 m/s, +7,1°C.
19:00: N 9 m/s, +5,7°C.
PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson och Uno Unger.
VERKSAMHET
38 burar 07:00‐18:00 varav 25 i Kausan och 13 på Playan. 25 nät 07:00‐13:00.
Fröfällan vid strandoxeln 07:00‐13:00.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa: En flock på minst 16 ex stod på Klockfotsrevet under fm. Tretåig
mås: 3 ad och 1 juv flög omkring V och N om ön. Sillgrissla: 1 ex sträckte mot S
09:07, dessutom 1 ex rastande N om Svacken. Sillmule: 3 ex mot S. Trädlärka: 1 ex
sträckte mot O över Kruthuset 10:23. Forsärla: 1 ex sträckte mot S över SV‐udden
08:47. Björktrast: 1 ex rastade under fm ‐ höstens första. Rödvingetrast: 1 ex
fångades under morgonen – höstens första obs på ön. Stjärtmes: En flock på 6 ex
anlände 11:20 (se nedan).
RINGMÄRKNING
26 ex av 13 arter. Ängspiplärka 1, skärpiplärka 2, gärdsmyg 6, järnsparv 1, rödhake
1, rödvingetrast 1, kungsfågel 2, blåmes 3, talgoxe 1, pilfink 1, bofink 1, bergfink 6,
grönfink 2, grönsiska 1 och gulsparv 1. Totalt denna månad 527 ex och i år 9627
ex. Dessutom fick vi 6 främmande kontroller av stjärtmes.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning på sträckan Östra rännan‐Rissastenen (1 tim).
ÖVRIGT
Dagens händelse utgjordes av de 6 fångade stjärtmesarna, som togs i nät 1A vid
Grindoxeln, och som visade sig vara ringmärkta i nummerordning CJ 86464‐69 på

Hammarö fågelstation den 9/10. När mesarna släpptes flög de först en sväng ut
över Kausan, men återkom snart för en kort rast i öns björnbärssnår innan de
fortsatte österut över Nidingen.
Stefan kom ut vid 10‐tiden med 2 personer från Marinen, som lagade den för
tillfället strejkande radarn. Efter att de for iland 13:45 var vi åter ensamma på ön.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 15 OKT 2009
VÄDER
God sikt och molnfritt över Nidingen hela dagen, dock en del cirrusmoln över havet i
väster. Fläckvis rimfrost på marken i gryningen med som lägst +2,6°C 06:50.
Vattenstånd: 00:00 ‐29 cm, 06:00 ‐11 cm, 12:00 ‐16 cm, 18:00 ‐7 cm.
01:00: N 8 m/s, +3,2°C. 04:00: NNO 10 m/s, +2,9°C. 07:00: NNO 8 m/s, +2,9°C.
10:00: N 8 m/s, +4,1°C. 13:00: N 7 m/s, +7,7°C. 16:00: N 8 m/s, +8,7°C.
19:00: N 7 m/s, +8,2°C. 22:00: NNO 5 m/s, +6,8°C.

PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson och Uno Unger.

VERKSAMHET
38 burar 07:00‐18:00 varav 25 i Kausan och 13 på Playan. 25 nät 07:00‐13:00.
Fröfällan vid strandoxeln 07:00‐13:00.

OBSERVATIONER
Skärsnäppa: En flock på 35 ex stod antingen på Klockfotsrevet eller på SV‐udden.
Tretåig mås: 2 juv flög omkring V och N om ön. Sillgrissla: 3 ex sträckte mot S 09:27.
Forsärla: 1 ex rastade tillfälligt vid Stora bryggan 09:49. Svartmes: 4 rastande ex
fångades under fm.

RINGMÄRKNING
30 ex av 13 arter. Gärdsmyg 2, järnsparv 4, björktrast 1, rödvingetrast 2, svartmes 4,
blåmes 4, talgoxe 1, pilfink 1, bofink 1, bergfink 4, grönfink 4, grönsiska 1 och
sävsparv 1. Totalt denna månad 562 ex och i år 9662 ex.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning på Ostudden (1 tim) och höstgrävning av trädgårdsland efter
upptagning av kvarliggande potatis (2,5 tim).

ÖVRIGT
Efter avslutad grävning av trädgårsland skrattade man gott åt undertecknad, då
blåsten orsakat att den torra, lättflyktiga jorden hade avsatt sig i det svettiga
ansiktet till den grad att man inte längre kunde skilja honom från en klassisk sotare
efter en hel arbetsdag. Men skrattar längst som skrattar sist, undertecknad fick i alla
fall ihop en halv gammal ilandfluten tvättkorg full med fina potatis, så nu klarar vi
oss lätt till stationsstängningen i mitten på november, om vi skulle bli inblåsta på ön.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 16 OKT 2009
VÄDER
Efter en mulen natt började det regna vid 07‐tiden och höll på till 19:00, därefter
uppklarnande från N. Vattenstånd: 00:00 ‐22 cm, 06:00 ‐5 cm, 12:00 ‐28 cm, 18:00
‐3 cm.
01:00: OSO 1 m/s, +6,6°C. 04:00: S 4 m/s, +7,8°C. 07:00: V 4 m/s, +6,9°C.
10:00: NNO 7 m/s, +4,0°C. 13:00: N 8 m/s, +4,3°C. 16:00: N 12 m/s, +6,6°C.
19:00: N 12 m/s, +7,9°C. 22:00: N 13 m/s, +8,6°C.
PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson och Uno Unger.
VERKSAMHET
25 burar i Kausan 12:30‐16:00. Fröfällan vid strandoxeln 08:00‐15:00.
OBSERVATIONER
Tretåig mås: 2 ad + 2 juv flög omkring V om ön. Vattenrall: Vid inte mindre än 35
tillfällen sågs rallar födosökande ute på på öppen mark (t.ex. gräsmattor) i
samband med regnet. Dessutom en egen kontroll i fröfällan vid Strandoxeln av en
1K hane, som märktes efter fångst i nät 6A den 17/9, och som nu var helt
adultfärgad .
RINGMÄRKNING
Förutom egna kontroller av två nyligen märkta blåmesar och likaså en egen
kontroll av en vattenrall, samtliga fångade i fröfällan vid Strandoxeln, fångades inga
andra arter idag. Ringmärkningen står således kvar på 562 ex i oktober och 9662 ex
i år. Hittills har ringmärkts 23 arter i oktober och 98 arter i år.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
ÖVRIGT
Tyvärr började det regna redan i gryningen precis när vi skulle sätta upp näten. Det
var synd eftersom det för första gången på hela veckan knappast blåste, och vi
hade sett fram emot optimala nätfångstförutsättningar. Förutom begränsade
fångstförsök med fröfällan och passning av 25 burar ledde inte regnet och kylan till
några mer vidlyftiga friluftsaktiviteter. Men ett par utomhusbesök bidrog dock till
att åtminstone 24 arter kunde registreras i ”Daglig artsammanställning”.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 17 OKT 2009
VÄDER
God sikt, molnfritt och en rejält frisk nordlig vind i gryningen och detta höll i sig
hela dagen. Vattenstånd: 00:00 +1 cm, 06:00 +13 cm, 12:00 0 cm, 18:00 +5 cm.
01:00: N 13 m/s, +8,3°C. 04:00: N 13 m/s, +7,4°C. 07:00: N 12 m/s, +6,7°C.
10:00: N 10 m/s, +7,0°C. 13:00: N 10 m/s, +9,2°C. 16:00: N 9 m/s, +9,9°C.
19:00: N 8 m/s, +9,1°C. 22:00: N 9 m/s, +8,7°C.
PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson och Uno Unger.
VERKSAMHET
15 nät 07:00‐08:00 och 20 nät 08:00‐13:00. 38 burar 08:00‐18:00 varav 25 i Kausan
och 13 på Playan. Fröfällan vid strandoxeln 07:00‐13:00. Lampfångst på kvällen.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa: 41 ex stod på SV‐udden en stund på fm och något senare höll 4 1K till
på Ostudden. Höstens första fångst med lampa gav en egen kontroll på SV‐udden
av en fågel ringmärkt i april 2004.Tretåig mås: 1 ad +3 juv flög omkring runt ön hela
dagen. Vinterhämpling: En flock på 13 ex födosökte på Ostudden.
RINGMÄRKNING
3 ex av 2 arter. Järnsparv 2 och rödhake 1. Dessutom en egen kontroll av en
skärsnäppa. Totalt denna månad 565 ex och i år 9665 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning på Ostudden (0,5 tim). Bortrensning av de tretåiga måsarnas gamla
bon i fönsternischerna på de två gamla fyrarna (1 tim).
ÖVRIGT
Nu har vi haft kuling och/eller regn varje morgon denna vecka, men i morgon är
äntligen utsikterna goda med växlande svaga vindar, så vi förväntar oss nu en fin
fångstdag.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 18 OKT 2009

VÄDER
Molnfritt redan under efternatten och en nästan vindstilla morgon med en vacker
soluppgång. Bleke på havet ett par timmar under fm. Vattenstånd: 00:00 ‐17 cm, 06:00 ‐15
cm
01:00: NNO 8 m/s, +6,9C. 04:00: NO 5 m/s, +6,0C. 07:00: N 2 m/s, +5,5C.
10:00: NNO 0,4 m/s, +7,9C. 13:00: S 1,8 m/s, +8,3C. 16:00: WSW 5,8 m/s, +9,1C.
19:00: SW 8,5 m/s, +9,6C.

PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson och Uno Unger under fm. Mikael Hake kom ut mitt på
dagen med fågelstationens båt och tog med sig Uno i land.

VERKSAMHET
25 nät 07:00‐14:30. 38 burar 07:00‐18:00 varav 25 i Kausan och 13 på Playan. Fröfällan vid
strandoxeln 07:00‐14:30.

OBSERVATIONER
Tumlare: Två flockar om vardera 5 ex sågs N om Lilleland resp. V om Klockfotsrevet. Sjöorre:
3 honfärgade låg vid Lillelandsrevet och 2 ex S om ön. Svärta: Vid 10‐tiden passerade 5 ex
söderut varav 3 vid Lilleland och 2 V om Nidingen. Skärsnäppa: 35‐40 ex ute på
Klockfotsrevet under morgonen. Tretåig mås: Minst 2 ad och 1 juv flög omkring runt ön hela
dagen. Tordmule: 2 ex födosökande vid Klockfotsrevet och vardera 1 ex mot S resp. N vid 10‐
tiden. Forsärla: 1 ex hördes översträckande vid Stora bryggan 10:53 och ett ex rastade kort
på SV‐udden under em. Snösparv: 1 ex hördes sträcka österut över fyrområdet 07:49 ‐
höstens första för ön. Steglits: 2 ex rastande varav 1 1K ringmärktes. Lappsparv 1 ex kom
flygande över fyrområdet 12:43 och landade troligen i Kausan.

RINGMÄRKNING
42 ex av 12 arter. Ängspiplärka 1, skärpiplärka 4, gärdsmyg 13, rödhake 4, kungsfågel 7,
talgoxe 1, pilfink 1, bergfink 1, grönfink 7, steglits 1, vinterhämpling 1 och sävsparv 1. Totalt
denna månad 607 ex och i år 9707 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Äntligen mojnade det och för första gången denna vecka fick vi uppleva bleke på havet, det
vi brukar kalla för tumlarväder, och mycket riktigt visade sig två flockar i solskenet. Idag har
vi haft besök av tre båtar med totalt sex personer på ön. Dessutom var Stefan här för att fixa
med sin webkamera. Totalt har det varit 11 personer på ön idag varav 4 i personal.

VID DATORN
Uno Unger och Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 19 OKT 2009

VÄDER
Mulet under hela dagen, tidvis några lätta skurar.
01:00: SV 11 m/s, +9,8C. 04:00: SV 12 m/s, +9,9C. 07:00: VSV 13 m/s, +9,8C.
10:00: SV 12 m/s, +10,2C. 13:00: SV 10 m/s, +10,4C. 16:00: SV 9 m/s, +10,6C.
19:00: VSV 7,2 m/s, +9,9C.

PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
12 nät 08:45‐13:45. 38 burar 09:00‐18:00 i Kausan. Fröfällan vid strandoxeln 08:45‐13:45.

OBSERVATIONER
Sjöorre: 3 Sträckande mot S. Stormfågel: 1 ex sträckte mot S strax utanför Klockfotsrevet.
Havssula: 25 ex sträckte mot S. Skärsnäppa: 86 ex rastande på Ostudden. Roskarl: 1 ex
rastade tillsammans med skärsnäpporna på Ostudden. Tretåig mås: Minst 70 ex sträckte
mot S och 3 ex 1 juv + 2 ad rastade runt Klockfotsrevet . Sillgrissla: 5 ex sträckte, 2 mot S och
3 mot N. Tordmule: 1 ex sträckte mot S. Sädesärla: 5 ex rastade på ön under dagen och 1 ex
fångades i Kausan. Snösparv: 1 ex rastade längst ut på Ostudden, kanske är det samma
individ som uppfattades som sträckandes under gårdagen. Vinterhämpling: 32 ex rastade på
ön idag, det verkar som det anlänt en del nya fåglar till ön under dagen.

RINGMÄRKNING
8 ex av 6 arter. Skärsnäppa 1, ängspiplärka 2, skärpiplärka 1, sädesärla 1, brandkronad
kungsfågel 1 och 2 järnsparvar. Totalt denna månad 615 ex och i år 9715 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
På grund av regn och vind imorse fick vi avvakta med nätuppsättning till kvart i nio. Fram
emot halv elva fick vi till vår stora glädje den första fågeln i fångsten och det var inte vilken
fågel som helst utan en brandkronad kungsfågel. Ny art för Nidingen i år. Efter att fågeln
ringmärkts och fotograferats släpptes den vid trädgårdslandet där den senare under dagen
sågs födosökande. Annars har det idag varit lite bättre fart på fåglarna över havet, inga stora
summor men ändå lite roligare än senaste veckan och stormfågeln får nog ses som
höjdpunkten. I övrigt har vi roat oss med lite datorarbete i form av kontrolläsning och
korrigeringar av årets ringmärkning. Alla burar flyttades till Kausan efter dålig fångst på
Playan under senaste veckan, så nu får vi avvakta och se om det kommer att göra någon
förändring i resultat för burfångsten. Under kvällen blev det fångstförsök med håv och
lampa, detta resulterade i 4 skärsnäppor, en nymärkning och tre kontroller från tidigare år.

VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 20 OKT 2009

VÄDER
Mulet under hela dagen, tidvis några lätta skurar.
01:00: SV 7 m/s, +10,5C. 04:00: SSV 7 m/s, +10,2C. 07:00: SSV 5 m/s, +10,0C.
10:00: SSO 7 m/s, +10,1C. 13:00: SSO 7 m/s, +10,2C. 16:00: SO 7 m/s, +10,2C.
19:00: OSO 5 m/s, +10,1C.

PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
25 nät 07:30‐13:00. 38 burar 07:00‐12:00 sen 36 burar 12:00‐18:00 i Kausan. Fröfällan vid
strandoxeln 07:30‐13:00. Vadarburar som fröfällor 2 burar 12:00‐14:00 N om Kruthuset.

OBSERVATIONER
Sparvhök: 1 ex kom längst ön och fortsatte sträckandes mot SV på låg höjd. Skärsnäppa: 7 ex
rastande på ön under dagen, troligtvis står fler på utsidan av Klockfotsrevet. Enkelbeckasin: 1
ex rastande på Västudden. Tretåig mås: 4 ex 1 ad + 3 juv har flugit kring runt ön under
dagen. Ringduva: 1 ex rastade på Ostudden men tog till vingarna när den stöttes och flög
österut in mot land. Gransångare: 2 ex rastade på ön idag, båda ringmärktes. Den ena av
individerna uppvisade karaktärer för rasen tristis, bland annat lockade den snarlikt en sådan
och var generellt väldigt blek i dräkten med gråbrun ryggovansida. Får se om vi kan luska ut
något mer om fågeln genom lite litteraturstudier. Snösparv: 1 ex rastade fortfarande längst
ut på Ostudden, vi hoppas på att det snart skall komma lite fler artfränder.

RINGMÄRKNING
29 ex av 11 arter. Ängspiplärka 8, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, rödhake 5, gransångare 2,
kungsfågel 2, stare 2, pilfink 1, grönfink 4, gulsparv 1 och sävsparv 2. Totalt denna månad
644 ex och i år 9744 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En ganska lugn dag på ön trots att det inte blåste allt för mycket. Verkar som tidigare
problem med uppkopplingen på stationsdatorn kvarstår, får se om vi lyckas lösa det inom en
snar framtid. Under eftermiddagen har vi lagt ner mycket tid på att kontrolläsa och jämföra
databasen med ringmärkningsprotokollen.

VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAGEN 21 OKT 2009

VÄDER
Mulet under hela dagen, tidvis några lätta skurar.
01:00: OSO 6 m/s, +7,5C. 04:00: O 4 m/s, +6,2C. 07:00: O 8 m/s, +5,4C.
10:00: O 5 m/s, +6,3C. 13:00: O 7 m/s, +7,2C. 20:00: O 8 m/s, +7,7C.

PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
25 nät 07:30‐13:30. 36 burar 07:30‐18:30 i Kausan. Fröfällan vid strandoxeln 07:30‐13:30.

OBSERVATIONER
Havssula: 3 ex 2 ad + 1 juv har flugit runt ön och fiskat under större delen av dagen.
Sparvhök: 1 ex försåg sig med frukost för att sedan vänta några timmar innan den såg till att
även förse sig med lunch. Skärsnäppa: 10 ex rastande på ön under dagen. Tretåig mås: 7 ex 3
ad + 4 juv har flugit runt ön under dagen. Sånglärka: 7 ex i en flock sträckte över ön och
fortsatte sin resa mot söder. Forsärla: 1 ex sträckte över ön mot öster. Råka: 5 ex sträckte
mot sydost under förmiddagen, detta är höstens första observerade rörelse av arten på ön.
Grönfink: 70 ex har nu anlänt till ön och vi går runt och hoppas på att fröfällan skall ge lite
bättre resultat. Vinterhämpling: 70 ex rastar på ön, största delen av flocken håller till på
stranden norr om kruthuset.

RINGMÄRKNING
39 ex av 14 arter. Ängspiplärka 5, skärpiplärka 2, gärdsmyg 8, rödhake 6, koltrast 1,
rödvingetrast 1, kungsfågel 3, pilfink 2, bofink 1, bergfink 2, grönfink 5, grönsiska 1, gulsparv
1 och sävsparv 1. Totalt denna månad 683 ex och i år 9783 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Åter en ganska lugn dag på Nidingen, dock har vi kunnat notera lite inflöde av grönfinkar och
vinterhämplingar till ön. Tyvärr har vi inte lyckas fånga någon av arterna i större antal ännu.
Vi har dock förberett fångstförsök av vinterhämplingarna inför morgondagen. Detta genom
att spänna upp ett en våds nät ute på stranden norr om Kruthuset, resultatet av detta arbete
får ni läsa om i kommande dagböcker. Annars har vi fortsatt att roa oss med diverse
dataarbete och rättning av ringmärkningsdata.

VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 22 OKT 2009

VÄDER
Mulet under hela dagen.
01:00: OnO 7 m/s, +6,0C. 04:00: ONO 7 m/s, +6,4C. 07:00: ONO 5 m/s, +6,9C.
10:00: O 6 m/s, +8,2C. 13:00: ONO 6 m/s, +9,3C. 16:00: ONO 7 m/s, +9,3C.

PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
25 nät 07:30‐13:00. 1 envådsnät 07:30‐13:00. 36 burar 07:30‐18:00 i Kausan. Fröfällan vid
strandoxeln 07:30‐13:00.

OBSERVATIONER
Svärta: 2 ex sträckte utanför Västudden mot norr. Havssula: 2 ex har flugit runt ön och fiskat
under dagen. Sparvhök: 1 ex 2+ hane har jagat runt på ön under dagen och vid minst två
tillfällen lyckats med sin jakt. Skärsnäppa: 17 ex har setts idag, 2 ex på Sydvästudden och 15
ex stod ute på Klockfotsrevet. Tretåig mås: 15 ex har cirkulerat runt ön. Sädesärla: 1 ex sågs
nere i Kausan under kvällspromenad med stålkastare.

RINGMÄRKNING
23 ex av 11 arter. Ängspiplärka 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 3, rödhake 1, koltrast
2, rödvingetrast 2, kungsfågel 2, bofink 1, grönfink 7, vinterhämpling 2. Totalt denna månad
706 ex och i år 9806 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Idag har vi haft besök av två personer från fastighetsverket som kom för att göra lite
underhåll på byggnaderna. Bland annat reparerade de ett fönsterglas i östra fyren och bytte
lås till duschen/tvättstugan. Så totalt har vi varit fyra personer på ön varav två i personalen.

ÖVRIGT
Den östliga vinden har hållit i sig idag och vädersituationen har varit snarlik gårdagen.
Envådsnätet som sattes upp igår för att fånga vinterhämplingar gav inget överväldigande
fångstresultat, men dock en vinterhämpling gjorde fångstinsatsen värt besväret. Annars
lever livet på som vanligt på denna fina ö, jag och Stina fortsätter med datainläggning och
andra papperssysslor på eftermiddagarna

VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 23 OKT 2009

VÄDER
Mulet under hela dagen.
01:00: ONO 7 m/s, +8,7C. 04:00: ONO 6 m/s, +8,6C. 07:00: ONO 7 m/s, +8,4C.
10:00: ONO 5 m/s, +8,3C. 13:00: ONO 5 m/s, +8,8C. 16:00: ONO 6 m/s, +8,8C.

PERSONAL
Stina Andreasson, Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
25 nät 07:30‐12:00. 1 envådsnät 07:30‐12:00. 36 burar 07:00‐18:30 i Kausan. Fröfällan vid
strandoxeln 07:30‐12:00.

OBSERVATIONER
Sjöorre: 12 ex rastade innanför Klockfotsrevet, gjorde sedan en lokalförflyttning och lade sig
en liten bit längre söderöver. Skärsnäppa: 20 ex har setts idag ståendes ute på
Klockfotsrevet.

RINGMÄRKNING
17 ex av 4 arter. Koltrast 1, bofink 2, grönfink 13 och sävsparv 1. Totalt denna månad 723 ex
och i år 9823 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Under eftermiddagen anlände en båt med fyra personer som skall bo i Nidingens vänners
rum över natten och festa på hummer och krabbor. Vi fick så många krabbor vi ville, så just
nu håller vi på att koka dem i alla kastruller som vi kan hitta i skåpen. Totalt har vi varit sex
personer varav 2 från personalen.

ÖVRIGT
En lugn morgon igen om man ser till fågeltillgången. Efter flera noll‐rundor i näten beslöt vi
oss för att ta ner dem vid klockan 12. Istället för fågelfångst ägnade vi oss åt korrekturläsning
av april och maj månads ringmärkning. Så nu är det avklarat och vi överlämnar med glädje
lite korrekturläsning till våra avbytare som kommer imorgon.

VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 24 OKT 2009
VÄDER
Mulet och lätt regn under för‐ och eftermiddag, ca 2 mm totalt.
01:00: ONO 5 m/s, +7,3° C
04:00: ONO 6 m/s, +7,1° C
07:00: ONO 7 m/s, +7,0° C, vattenståndet ‐12 cm
10:00: O 6 m/s, +6,8° C, ‐9 cm
13:00: O 7‐9 m/s, +7,1° C, ‐12 cm
16:00: O 6‐9 m/s, +7,6° C, ‐20 cm, lufttrycket 1019 hPa
18:00: O 8‐10 m/s, +7,5° C, ‐22 cm, 1018 hPa – fallande tendens
Den först noterade vindstyrkan anger medelvinden,
den andra högst uppmätta vindby.
PERSONAL
Stina Andreasson och Andreas Eriksson till kl 13:00.
Göran Andersson och Nora Janson från kl 13:00.
VERKSAMHET
20 nät kl 07:30‐08:15.
36 burar kl 07:30‐18:30 i Kausan.
Fröfällan vid Strandoxeln kl 07:30‐08:15.
OBSERVATIONER
Rastande: 96 toppskarvar och fyra ad tretåmåsar kl 15 på Klockfotsrevet.
Två råkor på ön under fm. 25 vinterhämplingar på norra sidan.
Säl: minst fyra knubbsälar runt ön på em.
RINGMÄRKNING
3 ex av 2 arter: ängspiplärka 1 och sävsparv 2.
Totalt denna månad 726 ex och i år 9826 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
De fyra personer, som försåg oss med krabbor i går och som sovit i Nidingens
vänners rum, lämnade ön under förmiddagen.
Personalbyte klockan 13: Andreas Eriksson och Stina Andreasson överlämnade
stationen till Göran Andersson och Nora Jansson.
Olle körde båten.
Summa nio personer på Nidingen i dag.

ÖVRIGT
AEN: Efter två veckors vistelse på denna härliga ö, åker vi nu hem och lever lite
stadsliv innan vi får njuta av detta ställe igen, förhoppningsvis inom en snar
framtid. Den brandkronade kungsfågeln och de sex stjärtmesarna satte lite extra
krydda på dessa fjorton dagar. Nu önskar vi nästa team med Göran Andersson i
spetsen en härlig vistelse och många goa fåglar i både nät och fält!
GAN: Tack för lyckönskningarna och de två stora, nykokta krabborna. Nora och jag
ska gå lös på dem med hammare och spik och tång ... som Alfons Åberg sjöng i en
sång!
NORMALTID
I morgon rullar vi på med normaltid igen och därmed blir morgonen en
timme ljusare. Solen kommer upp ca kl 07:10 men ner ... ja ner rasar den
redan omkring kl 16:40!
Huvva!
VID DATORN
Andreas Eriksson och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 25 OKT 2009
VÄDER
Nederbörd från kl 06. Sikten var trots allt hyfsad innan Nidingen fick en lång
körare, i form av fint regn som trängde in överallt från kl 08. Tre timmar senare
tilltagande regn och dålig sikt i en slags dimma. Lufttrycket föll ganska snabbt
under natten och morgonen. Vid 15‐tiden mojnade vinden, vred till syd, tempen
steg direkt till +10 och regnet upphörde.
Högsta medelvind: SO 13 m/s (kl 11) och högsta byvind: SO 16 m/s (kl 11)
01:00: OSO 7‐10 m/s, +7,4° C, vattenståndet ‐13 cm
04:00: OSO 10‐12 m/s, +7,8° C, lufttrycket 1011 hPa
07:00: SO 9‐13 m/s, +7,6° C, ‐25 cm, 1008 hPa, regn
10:00: SO 12‐14 m/s, +8,2° C, ‐18 cm, 1007 hPa, regn
13:00: SO 12‐15 m/s, +9,0° C, ‐15 cm, 1006 hPa, regn
16:00: S 6‐8 m/s, +10,0° C, ‐17 cm, 1007 hPa, uppehåll
18:00: S 6‐8 m/s, +10,2° C, ‐16 cm, 1007 hPa, uppehåll
Den först noterade vindstyrkan anger medelvinden,
den andra högst uppmätta vindby.
PERSONAL
Göran Andersson och Nora Janson.
VERKSAMHET
Sträckobservationer i lä för regn och vind av fyren kl 07:30‐08:30, sen blev
sikten för dålig. Sporadiska obsar kl 09:30‐10:30, 12:30‐13:30 och 15‐16.
Ingen nätfångst på grund av regn och vind.
36 burar kl 06:30‐17:30 i Kausan gav två ängspiplärkor.
Fröfällan vid Strandoxeln ej apterad p.g.a. vädret.
OBSERVATIONER
Rastande: toppskarv 73, skärsnäppa 16, tretåmås 3.
Sträckande: prutgås (bernicla) 5 ex kl 08:27 nära Västudden.
Säl: minst sex knubbsälar runt västra halvan av ön på fm samt tre ute vid
Klockfotsrevet.
RINGMÄRKNING
2 ex av 1 art: ängspiplärka 2.
Totalt denna månad 728 ex och i år 9828 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag ...
BESÖKARE
... och ingen hade lust att ta sig hit i dag ... vi förstår dem!
Alltså summa två personer på ön.
ÖVRIGT
När vädret blev bättre under em, kollade Nora och jag de nät vi planerar att
sätta upp i morgon. Vi snurrade upp, drog isär dem och skakade bort vatten ...
det blir lättare att rigga nät i gryningen då.
Efter kl 19 drog de tjockare molnen undan och de ljusstarkaste stjärnorna kunde
ses över Nidingen och Kattegatt.
NORMALTID
I dag, eller rättare sagt i natt, övergick vi och övriga Europa till normaltid.
Det betydde att solen gick upp kl 07:10 och gick ner kl 16:43.
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 26 OKT 2009
VÄDER
Regnskurar under natten. Långsamt avtagande vind från kl 05. En timme senare
drev lite regnstänk in från väster och mer skurar sågs bortåt Danmark på
radarbilderna.
Regn kl 10:30‐15:00 samt dimma/mkt disigt större delen av dagen.
Vid 17‐tiden var det vindstilla och två timmar senare TÄT DIMMA och svag NV.
Högsta medelvind i dag: S 9 m/s (kl 04) och högsta byvind: S 11 m/s (kl 02).
01:00: S 8‐10 m/s, +10,2° C, vattenståndet +10 cm ‐ sjunkande
04:00: S 8‐10 m/s, +10,0° C, lufttrycket 1007 hPa
07:00: S 6‐8 m/s, +9,9° C, +4 cm, 1006 hPa, uppehåll
10:00: S 5 m/s, +9,8° C, +7 cm stigande, 1007 hPa, duggregn
13:00: SE 3‐4 m/s, +9,4° C, +10 cm, 1007 hPa, regn, dålig sikt
16:00: S 3‐4 m/s, +9,6° C, +8 cm, 1008 hPa, uppehåll, dålig sikt
18:00: nästan vindstilla, +9° C, uppehåll, dålig sikt
19:00: svag NV och tät dimma ...
Den först noterade vindstyrkan anger medelvinden,
den andra högst uppmätta vindby.
Efter lunch slutade Stefans väderstation att sända uppgifter.
SOLEN upp kl 07:11 och ner 16:40.

PERSONAL
Göran Andersson och Nora Janson.

VERKSAMHET
Sträckobservationer: från gårdstunet kl 07‐08 med ett kort avbrott.
Fångst: 15 nät 06:15‐07:15, 18 nät 07:15‐10:00, 15 nät 10:00‐11:00.
36 burar kl 06:30‐17:30 i Kausan.
Fröfällan vid Strandoxeln kl 06:30‐13:00.

OBSERVATIONER
Rastande: 2 prutgäss vid Västudden, 82 toppskarvar kl 15 (sex på Ostudden och
76 på Klockfotsrevet), 55 skärsnäppor på Västudden, tre ad tretåmåsar, nio
steglitsor, två hämplingar med i tjoget vinterhämplingar på Västudden under
em.
Efter solnedgången for drygt hundra vinterplingar omkring och sökte nattkvist.
Sträckande: en ad och en 1K havssula, tio (8 ad och två 1K) tretåmåsar, forsärla.
Säl: tre knubbsälar i dag.

RINGMÄRKNING
58 ex av 7 arter:
ängspiplärka 3,
gärdsmyg 1, rödhake 1, svarthätta 1,
stare 4, grönfink 47 och gulsparv 1.
Totalt denna månad 786 ex och i år 9886 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag ...

BESÖKARE
Inga gäster i dag heller, men gott om båtar i farvattnen runt Nidingen. Nu när
vind och sjö blivit lugnare, skulle förstås skaldjuren upp ur tinor och kupor!

ÖVRIGT
Vid 17‐tiden, då solen gått ner och skymningens milda värme famnade Nidingen,
ropade ejdrarna aaaoo! aaaaooo! från Klockfotsrevet. Med nära +10 i luften och
havets stilla samtal med strandstenarna, kunde jag blunda och minnas mina
åländska skärgårdskvällar i april!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 27 OKT 2009
VÄDER
Stjärnklar natt, gårdagskvällens täta dimma lättade redan före midnatt i
tilltagande och torr NV. Mycket god sikt under natten och större delen av dagen.
Nästan klart väder hela dagen men under eftermiddagen tillfälligt överskyande
cirrus inför en regnfront, som ska nå oss i morgon onsdag.
03:00: NV 9‐11 m/s, +8,3° C, vattenståndet +10 cm, lufttrycket ca 1013 hPa
06:00: NV 6‐9 m/s, +7,9° C, +5 cm, nästan klart, mkt god sikt
09:00: N 4‐8 m/s, +7,2° C, +5 cm, nästan klart, mkt god sikt
12:00: NNV 7‐9 m/s, +7,9° C, +10 cm, ca 1017 hPa, nästan klart, mkt god sikt
15:00: NV 7‐8 m/s, +8,5° C, +5 cm, tillfälliga skyar med cirrus, god sikt
18:00: NV 6‐8 m/s, +8,6° C, nästan klart, MÅNSKEN! Snabbt sjunkande vatten.
20:00: NV 5‐7 m/s, +8,5° C, ‐12 cm lågvatten, lufttrycket 1019 hPa.
Den först noterade vindstyrkan anger medelvinden,
den andra högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:13 och ner 16:38.

PERSONAL
Göran Andersson och Nora Janson.
VERKSAMHET
Sträckobservationer: endast 5‐15 min per halvtimme kl 07‐10, obsande från
gårdstunet, hann vi med mellan nätrundorna och ringmärkningarna.
Fångst: 15 nät sattes upp extra tidigt pga omkringflygande vinterhämplingar:
06:00‐11:00 samt ett nät kl 11:00‐17:00.
Kl 17:30 satte vi upp 17 (!) nät för eventuella ugglor i kväll och i natt 
36 burar kl 06:30‐17:30 i Kausan.
Fröfällan vid Strandoxeln kl 06:30‐11:00 byttes ut mot två vadarburar med frön
kl 12:00‐17:00.
OBSERVATIONER
Rastande: havssula ‐ en 1K ‐ fiskade utanför Västudden, toppskarv 97 på
Klockfotsrevet kl 11:35, JORDUGGLA 1 kl 05:20‐05:25 och 19:05 Kausan,
vinterhämpling 200 mestadels födosökande på norra stranden nedanför
Kruthuset.

Sträckande: prutgås 4, ejder 400, alfågel 2, sjöorre 11, storlom 2 och
SVARTNÄBBAD ISLOM 2 kl 07:19‐07:21 och 09:43‐09:46! Den första svartnäsan
dök upp i NV med sydostlig kurs och rundade Ostudden för att sen slå om till en
mer sydlig kurs. Nummer två kom in rakt från norr med sikte på fyrbyn, drog sig
sen mot SV och vi hoppades att den skulle runda Västudden ... men svartnäsan
ändrade sig och det blev en genväg över den östra, låga och smala delen av
Nidingen, mellan oss och Ostudden.
Säl: sju knubbsälar i dag.
RINGMÄRKNING
38 ex av 7 arter:
ängspiplärka 2, skärpiplärka 2,
gärdsmyg 1, kungsfågel 1
pilfink 1, grönfink 25 och VINTERHÄMPLING 6.
Totalt denna månad 824 ex och i år 9924 ex.
Kontroller: en egen grönfink från slutet av oktober 2008 och så var vattenrallen
inne i fröfällan vid Strandoxeln för tredje gången denna månad.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag ...
BESÖKARE
En båt på besök. En person avnjöt sitt elvakaffe i solgasset i lä!
ÖVRIGT
Under efternatten stod jag ute på gårdstunet, tillsammans med yrvakna
vinterhämplingar, och njöt av Vintergatan. Visste ni förresten att både den och
tubkikaren fyller 400 år i höst? Galileo Galilei (1564‐1642) fick nämligen år 1609
veta att en holländsk optiker tillverkat ett ”spionglas” för militära ändamål. Den
uppfinningen utvecklade Galileo under hösten och vintern till 33x förstoring och
fann att det töckenliknande bandet över natthimlen, Vintergatan, bestod av
enskilda stjärnor!
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 28 OKT 2009
VÄDER
Stjärnklar natt, nästan vindstilla kl 02 och 04, när jag gick ett varv på ön och lyste
efter ugglor. Mycket god sikt under natten och månen gick ner 01:45.
Vid 06‐tiden hade ett regn från väster nått Jyllands ostkust men endast långsamt
börjat röra sig ut över Kattegatt. Vinden drog då svagt från öster och det rådde
s.k. tumlarväder ... havet låg nästan platt lugnt. Och minsann – minst ett dussin
tumlare siktades norr och väster om Nidingen!
04:00: N 2 m/s, +5,7° C, vattenståndet ‐10 cm, lufttrycket 1020 hPa
06:00: NO 2‐3 m/s, +4,6° C, ‐15 cm, 1020 hPa, mulnande, mkt god sikt
09:00: O 2‐3 m/s, +4,7° C, ‐17 cm, stabilt lufttryck, nästan mulet, god sikt
12:00: ONO 2‐3 m/s, +6,0° C, mulet, ‐10 cm stigande, 1020 hPa,
15:00: S 3‐4 m/s, +7,1° C, helmulet, ‐1 cm, 1021 hPa, fortfarande uppehåll
18:00: lugnt, +7° C, lätt regn sedan 17:30
Den först noterade vindstyrkan anger medelvinden,
den andra högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:15 och ner 16:36.

PERSONAL
Göran Andersson och Nora Janson.
VERKSAMHET
Sträckobservationer: hann vi inte med i dag!
Fångst: 17 nät uppe under natten kl 00:00‐06:30.
21 nät kl 06:30‐11:00, 17 nät kl 11:00‐13:00.
36 burar kl 06:30‐17:30 i Kausan.
Två burar med frön vid Strandoxeln kl 06:30‐17:30.
OBSERVATIONER
Rastande: grågås 65, gråhakedopping, toppskarv 172 på Klockfotsrevet kl 09:30,
skärsnäppa 48 på Klockfotsrevet kl 12:50, vinterhämpling 40, snösparv 4.
Sträckande: grågås 410, ejder 180, sjöorre 30.
Säl: minst 20 knubbsälar i dag. Som mest låg 18 individer uppe på Klockfotsrevet
och samtidigt två på Havrastenen ganska långt söder om Ostudden.

TUMLARE: mellan kl 09‐11 sågs drygt ett dussin tumlare. Det var minst fem
grupper av djur med två‐tre tumlare som minimum i varje.
FOTNOT: 172 toppskarvar är högsta notering 2009 men All‐Time‐High är
230 ex från september 2007. I november samma år räknades 200 som bäst.
Dagens gråhakedopping var årets första obs för Nidingen.
RINGMÄRKNING
59 ex av 11 arter:
gärdsmyg 6, koltrast 2, taltrast 1, kungsfågel 1
pilfink 1, bofink 1, bergfink 1, grönfink 42,
VINTERHÄMPLING 1, gulsparv 2 och sävsparv 1.
Totalt denna månad 883 ex och i år 9983 ex.
Kontroller: bara egna, bl.a. en äldre pilfink med sliten ring.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag heller .. men det finns sten och tång som behöver
flyttas. Sjöberg, som alltid ställer till det härute i havet, har fixat jobb för nästa
vecka!
BESÖKARE
Potatis‐Gunnar kom ut vid 13‐tiden i sin lilla, öppna båt med en dagstidning och
för en go pratstund!
ÖVRIGT
Nora bjöd på riktigt kokkaffe i dag. Det är nog inte många ungdomar som kan
den konsten nu för tiden!
VID DATORN
Göran Andersson
Lite STATISTIK i dagboken skadar aldrig 
Hur många fågelarter noteras månadsvis på Nidingen?
Uppgifter från Svalan, gällande i år:
mars/95 arter, april/117, maj/113, juni/89
juli/85, augusti/101, september/107 och hittills i oktober/87 arter.
I september 2008 sågs 125 fågelarter och i oktober i fjol hela 107!

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 29 OKT 2009
VÄDER
Stjärnklar natt och Vintergatan var gnistrande vacker i krispig ostlig vind kl 03.
I gryningen var vinden närmare ONO och kyleffekten isande. Kl 07:40 började
täta dimbankar driva förbi norr om Nidingen och kl 08:30‐09 låg ön delvis inne i
en dimsäck, medan solen kämpade för att lösa upp det hela.
Vid 13‐tiden hade vinden ökat, så det gick ”vitor” på sjön under klarblå himmel
men tjocka moln i öster – dock ingen nederbörd enligt radarbilderna. Sent på em
gled molnkakan ut över Kattegatt.
03:00: O 6‐8 m/s, +4,1° C, ‐8 cm stigande, 1022 hPa, klart, sikten 50 km.
06:00: ONO 6‐7 m/s, +3,3° C, ‐5 cm, 1024 hPa, klart, sikten 50 km
09:00: NO 5‐6 m/s, +3,2° C, ‐8 cm, 1027 hPa, klart med dimbankar
12:00: NO 4‐5 m/s, +6,2° C, ‐5 cm, 1028 hPa, klart, sikten 35 km
16:00: O 7‐9 m/s, +5,0° C, +4 cm, 1030 hPa, nästan klart, sikten 45 km
18:00: O 5‐8 m/s, +4,8° C, +1 cm, 1031 hPa, halvmulet, sikten 50 km

Den först noterade vindstyrkan anger medelvinden,
den andra noteringen visar högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:18 och ner 16:33.

PERSONAL
Göran Andersson och Nora Janson.
VERKSAMHET
Sträckobservationer: utfördes mellan fångstrundorna kl 07‐14.
Fångst: 14 nät kl 06:30‐16:30
36 burar kl 07:00‐17:00 i Kausan.
Två burar med frön vid Strandoxeln kl 07:00‐17:00.

OBSERVATIONER
Rastande: toppskarv 133 och skärsnäppa 30 på Klockfotsrevet, tretåig mås 6,
endast en handfull ängs‐ och skärpiplärkor, koltrast 15, trädkrypare 1 och
vinterhämpling 40.

Sträckande: bläsand 2, sjöorre 8, tretåmås 4, alkor (inkl bestämda) över 50, en
KORP flög österut över fyrbyn mot Gottskär ... kom ravnen från Danmark?
Vinterhämpling 30, gråsiska 10 och snösparv 4.
Sälar: som mest åtta knubbsälar på västra delen av Klockfotsrevet samt de två
på Havrastenen söder om Ostudden.
RINGMÄRKNING
34 ex av 11 arter:
gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 1
koltrast 10, taltrast 1, rödvingetrast 1,
kungsfågel 2, trädkrypare 1, blåmes 2
grönfink 11 och grönsiska 2.
Totalt denna månad 917 ex och i år 10.017 ex.
FOTNOT: en trädkrypare blev årets 10.000:e ringmärkta fågel.
Kontroller: endast egna. Bl.a. en grönfink, som även kollades i våras den 28.4.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete men vi har i alla fall förberett oss psykiskt genom att
studera stenhögen, som Sjöberg vräkt upp över lilla bryggans landfäste ...
Så de två timmar Dennis Kraft och jag lade ner på samma jobb för snart sex
veckor sen, den 20.9, var till ringa nytta. Vi blev kanske lite starkare den gången
... fast mer ledbrutna dan efter!
BESÖKARE
Inga besökare i dag ... inte ens Sjöberg har hälsat på 
ÖVRIGT
Koltrastarnas plötsliga närvaro i fångstnäten mitt på dagen förbryllade oss. Efter
att vi som vanligt sett någon enstaka kolbulle under morgonen och fm i samband
med nätrundorna, hängde plötsligt åtta ex i nätfickorna samtidigt! De måste ha
anlänt just då och siktat in sig på buskagen för att rasta.
Två arter som blivit ovanliga de senaste dagarna är ängs‐ och skärpiplärkor.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 30 OKT 2009
VÄDER
Mulen natt med avtagande vindar och mycket god sikt. Kl 06 var det nästan
vindstilla. Småningom värmedaller från varmt havsvatten till kall luft, vilket i
praktiken innebar endast några kilometers fågelskådarsikt.
03:00: SO 2‐6 m/s, +4,2° C, ‐15 cm, 1034 hPa, mulet, sikten 50 km.
06:00: OSO 1‐3 m/s, +4,3° C, ‐18 cm, 1034 hPa, mulet, 50 km
09:00: ONO 3‐5 m/s, +4,5° C, ‐30 cm, 1034 hPa, mulet, 50 km, daller
12:00: O 3‐4 m/s, +5,3° C, ‐30 cm, 1034 hPa, mulet, 50 km, daller
15:00: NO 3‐4 m/s, +5,7° C, ‐20 cm, 1033 hPa, mulet, 50 km, daller
17:00: ONO 1‐2 m/s, +5,9° C, ‐15 cm, 1033 hPa, mulet
Den först noterade vindstyrkan anger medelvinden,
den andra noteringen visar högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:20 och ner 16:31.

PERSONAL
Göran Andersson och Nora Janson.

VERKSAMHET
Sträckobservationer: utfördes mellan fångstrundorna kl 07‐09:30.
Fångst: 15 nät kl 06:30‐11:30.
36 burar kl 07:00‐17:00 i Kausan.
Två burar med frön vid Strandoxeln kl 07:00‐12:00.

OBSERVATIONER
Rastande: bläsand 4, sjöorre 7, toppskarv 82 ex på Klockfotsrevet kl 11:20,
vinterhämpling 30.
Sträckande: sångsvan 4 mot NV, kricka 5 SV.
Skarvpendeln: kl 07:35‐07:50 drog 71 toppskarvar mellan Hallands Svartskär i
norr och fiskevattnen SV om Nidingen. Största flock var på 17 ex. Det är
påfallande hur toppskarvarna flyger med en ejders frekvens i vingslagen.

Sälar: 16 knubbsälar på västra delen av Klockfotsrevet och samtidigt ‐ det torde
vara ovanligt – fem individer på Västuddens norra stenar. På Havrastenen söder
om Ostudden trynade tre ex. Summa 24 knubbsälar alltså.
RINGMÄRKNING
Endast 8 ex av 3 arter:
1 gärdsmyg, 6 grönfink och 1 BRUNSISKA.
Totalt denna månad 925 ex och i år 10025 ex.
Kontroller: en grönfink med norsk (Stavanger) ring.
UPPDRAGSARBETE
Uppspolad tång, grus, sten och dito bumlingar röjdes bort från lillbryggans
landfäste inkl början av stigen upp mot reservatets informationsskylt. 2 timmar.
BESÖKARE
Under ett par timmar på fm var en morfar med sitt barnbarn här. De kom i smul
sjö i liten plastbåt med utombordare. Vi samtalade en del om verksamheten
härute och om fåglar i allmänhet. Tråkigt nog ingen fångst efter kl 09, så jag
kunde inte visa hur ringmärkning går till.
ÖVRIGT
Glömde skriva i går om trädkryparen som, i brist på träd, visade sig vara en
suverän FYRKRYPARE, både på de gamla dubbelfyrarna och på den nuvarande.
I dag påfallande lite tättingar på ön ... grönfinkarna och vinterhämplingarna höll
mest till öster om Kruthuset.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 31 OKT 2009
VÄDER
Mulen natt med tidvis tilltagande vind från ostsektorn samt fortsatt mycket god
sikt. Småningom lite värmedaller över havet, vilket begränsade den praktiska
fågelskådarsikten. Under em började man se det annalkande regnet från väster
på radarbilderna – kl 15 närmade det sig Danmark – men upplöstes under resans
gång. Ett nytt försök gjordes av herr Pluvius under lördagskvällen ...
04:00: OSO 5‐6 m/s, +5,3° C, vattenstånd ‐15 cm, 1032 hPa, mulet, 45 km.
06:00: OSO 3‐4 m/s, +4,4° C, ‐10 cm, 1032 hPa, halvmulet, sikten 40 km.
09:00: ONO 4‐6 m/s, +4,5° C, ‐18 cm, 1032 hPa, halvmulet, 30 km, daller
12:00: SO 6‐8 m/s, +5,2° C, ‐20 cm, 1031 hPa, mulet, 40 km, daller
15:00: OSO 3‐4 m/s, +6,0° C, ‐15 cm, 1030 hPa, mulet, 40 km, daller
18:00: OSO 5‐6 m/s, +6,7° C, ‐7 cm, 1028 hPa, mulet, mycket god sikt
Den först noterade vindstyrkan anger medelvinden,
den andra noteringen visar högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:22 och ner 16:28.
PERSONAL
Göran Andersson och Nora Janson. Personalbyte kl 14: Nora for iland medan
Dennis Kraft samt praon Rodrigue Bonnevie från Åkersberga, anlände för en
veckas arbete. De två transporterades i stationens egen båt under befäl av
kapten Mikael Hake med besättningen Arvid och Torbjörn Janson. De tre
sistnämnda vände åter mot land med Nora som fripassagerare 
VERKSAMHET
Sträckobservationer: utfördes mellan fångstrundorna kl 07‐10:30.
Fångst: 18 nät kl 06:30‐08:00, 17 nät 08:00‐10:30, 13 nät 10:30‐13:30.
36 burar kl 07:00‐15:00 i Kausan.
Två burar med frön vid Strandoxeln kl 07:00‐15:00.

OBSERVATIONER
Rastande: sjöorre 5 vid Ostudden, kniphona utanför Kausan, toppskarv 106 på
Klockfotsrevet kl 12:20, jorduggla tog höjd över Västudden kl 11 men dök ner
mot stranden och försvann, vinterhämpling 30, brunsiska 2, snösparv 6.

Sträckande: sångsvanar 14 mot SV på morgonen och två mot öster under em,
alfågelhanne söderut, sjöorre 18, fem tretåmåsar västerut.
Skarvpendeln: I morse hann jag inte kolla upp de anländande toppskarvarna,
men vid 15‐tiden kunde Rodrigue och jag se när de tog pendeln norrut igen med
sikte på området kring Hallands Svartskär.
Sälar: nio knubbsälar, samtliga på Klockfotsrevet och i vattnen innanför.
RINGMÄRKNING
43 ex av 7 arter:
kungsfågel 1, blåmes 1, stare 1,
grönfink 36, gråsiska 1, BRUNSISKA 2 och gulsparv 1.
Totalt denna månad 968 ex och i år 10068 ex.
Kontroller: endast egna
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Fyra gäster i liten plastbåt anlände under em och stannade en timme. Summa
elva personer på ön i dag – personal och besättning inräknade.
ÖVRIGT
En av koltrastungarna, som kläcktes i september (!) och knappt var flygfärdig i
slutet av september, visade upp sig och sin bruna, prickiga kostym.
Sjöräddningsbåten från Bua assisterade en fiskebåt med havererad motor norr
om Nidingen.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 1 NOV 2009
VÄDER
Vid 05‐tiden var ett första, smalt och splittrat nederbördsområde på väg in från
väster mot norra Västkusten, men regnet upplöstes för vår del. Lufttrycket har
fortsatt falla. Ökande vind under dagen och allt disigare, men god sikt för
sträckobsar.
Sent på eftermiddagen nådde det andra förvarnande regnet Danmark, vilket
torde ge oss natt‐ och morgonregn i kombination med kulingvindar.

04:00: OSO 8‐10 m/s, +5,5° C, ‐20 cm, 1024 hPa, mulet, sikten 35 km
06:00: OSO 9‐10 m/s, +5,0° C, vattenstånd ‐20 cm, 1022 hPa, mulet, 30 km
09:00: OSO 9‐12 m/s, +5,1° C, ‐30 cm, lufttrycket 1020 hPa, mulet, 25 km
12:00: SO 10‐12 m/s, +6,1° C, ‐30 cm, 1018 hPa, mulet, 15 km, disigt
15:00: OSO 10‐13 m/s, +6,6° C, ‐25 cm, 1015 hPa, mulet, sikt 10 km, dis
17:00: OSO 11‐14 m/s, +6,1° C, ‐15 cm, 1013 hPa, lätt mulet, 10 km, dis
Den först noterade vindstyrkan anger medelvinden,
den andra visar högst uppmätta vindby.

SOLEN upp kl 07:24 och ner 16:26

PERSONAL
Göran Andersson, Rodrigue Bonnevie och Dennis Kraft

VERKSAMHET
Sträckobservationer: från gårdstunet kl 07:15‐15:15
Fångst: 14 nät kl 06:30‐12:30
Två burar med frön vid Strandoxeln kl 07:00‐16:00
Fyra burar med frön i Vresrosgången kl 07:00‐16:00

OBSERVATIONER
Rastande: toppskarv 110 på Klockfotsrevet under em. HAVSÖRN en 1‐2K
besökte Klockfotsrevet helt kort och drog sen mot sydost. En äldre
PILGRIMSFALK jagade och tog en stare på hög höjd norr om Nidingen kl 09:42‐
09:44 och gled till Ostudden för sen frukost. Därifrån drog falken kl 11:50 med
kurs på fastlandet.
Sträckande: sångsvan 12 + ob. sång‐/knölsvan 10, skäggdopping 2, havssula 4
(alla 5K+), gråhäger en österut, tretåig mås 57 (34 ad + 23 1K), sillmular 65 NV i
fem stora flockar samt 25 söderut i mindre gäng, ALKEKUNG 3 – rundade
Västudden kl 08:10, 08:12 och 11:00.
Sälar: tre knubbsälar.
RINGMÄRKNING
19 ex av 2 arter:
bergfink 1 och grönfink 18.
Totalt denna månad 19 ex och i år 10087 ex.
Kontroller: endast egna.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
‐
ÖVRIGT
Vädret fortsätter på den inslagna vägen och meteorologerna prognostiserar
tre dagar till med friska‐hårda sydostvindar.
Vi lovar att göra vårt bästa av situationen. Tycker vi lyckades bra i dag med
alkekungar, pilgrimsfalk, havsörn och dito sulor.
Bäst lyckades Rodrigue, som fixade nio (9!) livskryss denna första november!
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 2 NOV 2009
VÄDER
Nattens högsta medelvindshastighet noterades kl 04:00 med SO 17,9 m/s
och kraftigaste byvind sjoade till kl 03:50 med SO 22,9 m/s.
Kl 06 började svagt‐måttligt regn falla på tvären och kl 11‐14 föll kraftigt regn.
Från 16‐tiden uppehållsväder.
04:00: SO 18‐23 m/s, +7,9° C, ‐15 cm, 1001 hPa, mulet, sikten 15 km
06:00: SO 16‐21 m/s, +7,4° C, vattenstånd ‐18 cm, 1000 hPa, regn, 10 km
09:00: SO 15‐18 m/s, +6,3° C, ‐30 cm, lufttrycket 1000 hPa, regn, 5 km
12:00: OSO 13‐17 m/s, +5,4° C, ‐20 cm, 1000 hPa, kraftigt regn, 3 km
15:00: SO 12‐15 m/s, +5,8° C, ‐10 cm, 999 hPa, mulet, regn, 2 km sikt
17:00: SO 12‐13 m/s, +5,8° C, ‐3 cm, 1000 hPa, mulet, uppehåll
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:27 och ner 16:24

40 år sedan orkanernas höst i Sverige:
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/det‐ar‐40‐ar‐sedan‐orkanernas‐
host(1606049).gm

PERSONAL
Göran Andersson, Rodrigue Bonnevie och Dennis Kraft

VERKSAMHET
Sträckobsar:
i lä av stationen från kl 07:30‐11:30. Sista timmen nästan ingen flyttning alls.
Fångst:
två burar med frön vid Strandoxeln kl 08:00‐16:30
fyra burar med frön i Vresrosgången kl 08:00 ‐16:30

OBSERVATIONER
Rastande: SMÅDOPPING en 1K strax utanför Kausan kl 15 till skymning (tredje
fyndet för Nidingen, se nedan!), toppskarv 50, skärsnäppa 50, ALKEKUNG 3 (en
norra stranden, två mellan Västudden och Klockfotsrevet).
Sträckande: sjöorre 14, havssula 2 ad, tretåig mås 30, sillmular 100 (85 mot NV
samt 15 mot S).
Sälar: fyra knubbsälar i vattnen norr om Västudden.

RINGMÄRKNING
33 ex av 1 art: grönfink 33
Totalt denna månad 52 ex och i år 10120 ex.
Kontroller: endast egna, bl.a. en vattenrall.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Inga besökare, således totalt tre personer på ön i dag.

ÖVRIGT
Prel. har 255 arter har noterats vid Nidingens fågelstation sedan starten 1980.
Ett första urval:
orre – en höna ‐ 14.4 1980
tjäder – en yngre tupp ‐ 17.4 1991
smådopping, 12.6 1995, 31.3 2009 och 2.11 2009
purpurhäger, 30.4 1987
småfläckig sumphöna, 29.4 1987
tereksnäppa, 3.7 1986 och 15‐16.6 2001
alpseglare, 5.8 1980 – FÖRSTA FYND i Sverige
brun törnskata, 2‐3.10 1984 – FÖRSTA FYND I EUROPA
Fler rara arter listas i morgon!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 3 NOV 2009
VÄDER
Gårdagens regn, som sakta drog förbi österut, vände (!) i sin södra del i natt. Det
regnade alltså igen från kl 04 i Skåne och södra Halland ... och nederbörden hade
tidigt ställt in kursen mot bl.a. Kattegatt. Regnet nådde Nidingen kl 06:30 och
höll på till 10:30 då vinden började närma sig kulingstyrka i byarna.
Vinden fortsatte öka under dagen och framåt em var sjön ordentligt grov.
04:00: SO 9‐10 m/s, +6,0° C, ‐3 cm, 1001 hPa, mulet, sikten 10 km
06:30: SO 8‐10 m/s, +6,4° C, vattenstånd +1 cm, 1001 hPa, måttligt regn, 5 km
09:00: OSO 10‐12 m/s, +6,5° C, +1 cm, lufttrycket 1001 hPa, lätt regn, 10 km
12:00: SO 13‐16 m/s, +6,3° C, +1 cm, 1000 hPa, uppehåll sedan 10:30, 10 km
15:00: OSO 13‐17 m/s, +6,3° C, +10 cm, 1000 hPa, mulet, 5 km sikt
18:00: OSO 13‐16 m/s, +5,4° C, +22 cm, 999 hPa, mulet, 10 km sikt
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:29 och ner 16:22

PERSONAL
Göran Andersson, Rodrigue Bonnevie och Dennis Kraft
VERKSAMHET
Sträckobsar:
i lä av nya fyren kl 07:30‐09:15, stationen kl 09:30‐11:30 och 12:30‐14:00.
Under lunchen och kl 14‐16 spridda observationer.
Fångst:
2 nät kl 09:30‐11:45, 6 nät 11:45‐16:15
två burar med frön vid Strandoxeln kl 07:00‐16.00
fyra burar med frön i Vresrosgången kl 07:00 ‐16:00

OBSERVATIONER
Rastande: ejder 150, sjöorre 45, knipa 1, SMÅDOPPING en 1K kvar utanför
Kausan sedan i går, toppskarv 110, skärsnäppa 20, tobisgrissla 4, skärpiplärka 10,
rödvingetrast 4, vinterhämpling 3 och snösparv 6.

Sträckande: ejder 115, sjöorre 30, havssula 3 ‐ en 3K samt två 5K+, tretåmås 71 –
44 ad + 23 1K samt 4 1K+, sillgrissla 75N (alltså norrsträckande!), ALKEKUNG 2.
Skarvpendeln: kl 07:40‐08:30 anlände 110 toppskarvar till Nidingen med
omgivande fiskevatten.
Sälar: fyra knubbsälar. Även i dag svårräknat pga. grov sjö.
RINGMÄRKNING
5 ex av 2 arter: pilfink 1 och grönfink 4
Totalt denna månad 57 ex och i år 10125 ex.
Kontroller: endast egna kontroller
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Endast stationspersonal – således tre personer på ön i dag.
ÖVRIGT
Prel. har 255 arter noterats vid Nidingens fågelstation sedan starten 1980.
Raritetsurval del 2:
vitnackad svärta, 22.4 2000 hanne str S, 30.5‐1.6 2006 hanne rastade
tuvsnäppa, 4‐15.5 1984 en hanne rastade. Ringmärktes den 8.5.
svarthuvad mås, 28‐31.5 1980 rastande, 24.9 2007 sträckande
pärluggla, 1.11 2008 ringm
korttålärka, 21.7‐20.8, långstannare, ringmärktes småningom.
sydnäktergal, 19‐25.4 1983 ringm, 11.5 1985 ringm
eksångare, 6.7 1997 ringm
stäppsångare, 28.5 2007 ringm
FOTNOT:
Den yngre tjädertuppen från 14.4 1991, som omnämndes i raritetsurval del 1 i
gårdagens dagbok, gästade Nidingen när stationen var tillfälligt obemannad.
Tjädern sågs och fotograferades av fyröns tillsyningspersonal.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 4 NOV 2009
VÄDER
Kyleffekten under morgonen var ‐5 grader i vinden ... och det kändes!
Värmedaller: kall luft över varmt hav gav oss i praktiken högst ett par km
fågelskådarsikt.
Extremt lågt vatten: kl 11 var det ‐50 cm vid Ringhals, troligen ännu lägre (!)
härute på Nidingen. SMHI gick ut med vattenståndsvarning under dagen:
65‐75 cm lägre än normalt för södra Kattegatt och ännu lägre i Öresund.
06:00: SO 17‐22 m/s, +3,1° C, ‐15 cm, ca 995 hPa, mulet, sikten 20 km
09:00: SO 15‐20 m/s, +2,7° C, vattenstånd ‐35 cm, ca 995 hPa, halvmulet, 25 km
11:00: SO 14‐19 m/s, +3,1° C, ‐50 cm, lufttrycket 995 hPa, halvklart, mkt daller
14:00: O 13‐18 m/s, +3,7° C, ‐47 cm, 994 hPa, halvmulet, värmedaller
16:00: O 13‐17 m/s, +3,5° C, ‐40 cm, 995 hPa, mulet, 30 km men värmedaller
18:00: O 12‐16 m/s, +3,5° C, ‐20 cm, 995 hPa, mulet, 40 km
20:30: O 12‐16 m/s, +3,5 C, ‐15 cm, 994 hPa, regn, sikten 10 km
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:31 och ner 16:19
PERSONAL
Göran Andersson, Rodrigue Bonnevie och Dennis Kraft

VERKSAMHET
Sträckobsar:
i lä av stationen kl 07:30‐11:30 + tidvis kl 12:30‐15:30
Fångst:
två burar med frön vid Strandoxeln kl 07:30‐16:00
fyra burar med frön i Vresrosgången kl 07:30 ‐16:00

OBSERVATIONER
Rastande: SMÅDOPPING – kvar vid Kausan sedan 2.11, vinterhämpling 4,
snösparv 5.

Sträckande: ob. sång‐/knölsvan 2, havssula 3, havstrut 22, TRETÅIG MÅS 110, ob
alka 20 N, sillmule 135 N och 50 S, sillgrissla 14 S, tordmule 14 S, ALKEKUNG 1 SV
kl 09:34. En hybrid SVARTKRÅKA x GRÅKRÅKA, tillsammans med fyra gråkappor,
avbröt sträck västerut, rundade fyrbyn och återvände österut via Playan och
Ostudden.
Sälar: fem knubbsälar.
RINGMÄRKNING
15 ex av 1 art: grönfink 15 ... sic!
Totalt denna månad 72 ex och i år 10140 ex.
Kontroller: bl.a. en av våra egna grönfinkar från hösten 2006.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Endast stationspersonal – således tre personer på ön i dag.
ÖVRIGT
Prel. har 255 arter noterats vid Nidingens fågelstation sedan starten 1980.
Raritetsurval del 3:
större lira, 29.7 och 28.8 1984
röd glada, 27.4 1987, 17.4 2004
ängshök, 24.5 2001. Fyndet den 26.5 2009 ska behandlas av rrk
rörhöna, 18.4 1983, 7.4 1999, 15.4 2004
fjällpipare, 24‐25.8 1987
brednäbbad simsnäppa, 19.10 1980, 29.9‐2.10 1986
vittrut, 19.4 1987, 4.4 1991
busksångare, 6.8 1999 ringm, 15‐16.6 2007 ringm, 25.6 2009 ringm

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 5 NOV 2009
VÄDER
Snöblandat men lätt regn till kl 07, sedan uppklarnande medan vinden vred till
NO och tilltog något. Frisk ostlig vind under dagen, mojnande till sen em då det
även klarnade upp.
Värmedaller: kall luft över varmt hav gav oss i praktiken högst ett par km
fågelskådarsikt.
04:00: O 11‐14 m/s, +2,5° C, ‐2 cm, 996 hPa, snöblandat regn, sikt 10 km
06:30: O 11‐14 m/s, +2,5° C, vattenstånd +1 cm, snöblandat regn, 10 km
08:00: NO 11‐15 m/s, +2,5° C, +5 cm, ca 995 hPa, halvklart, 20 km, daller
11:00: O 10‐14 m/s, +3,2° C, ‐1 cm, ca 997 hPa, mulet, 20 km, värmedaller
14:00: O 7‐10 m/s, +3,7° C, ‐8 cm, ca 998 hPa, mulet, 30 km, daller
17:00: O 7‐9 m/s, +3,1° C, ‐5 cm, ca 999 hPa, uppklarnande, 40 km
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:34 och ner 16:17

PERSONAL
Göran Andersson, Rodrigue Bonnevie och Dennis Kraft

VERKSAMHET
Sträckobsar:
i lä av stationens sydvästgavel kl 07:20‐14:20.
Fångst:
* 5 nät kl 08:15‐12:15, 7 nät kl 12:15‐12:45,
15 nät kl 12:45‐14:45 och 18 nät kl 14:45‐17:00
* Två burar med frön vid Strandoxeln kl 07:15‐17:15 och
fyra burar med frön i Vresrosgången kl 07:15 ‐17:15

OBSERVATIONER
Rastande: sjöorre 120, knipa 2, SMÅDOPPING ‐ en 1K kvar utanför Kausan sedan
2.11, gråhakedopping 1, toppskarv 150, STEN‐ och PILGRIMSFALK (se Övrigt!).
Sträckande: smålom 1.
Sälar: minst sex knubbsälar.

RINGMÄRKNING
37 ex av 5 arter:
bofink 4, bergfink 2, grönfink 27,
VINTERHÄMPLING 1 och gulsparv 3.
Totalt denna månad 109 ex och i år 10177 ex.
Kontroller:
endast egna kontroller – bl.a. en grönfink från hösten 2006.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Endast stationspersonal – således tre personer på ön i dag.

ÖVRIGT
* Strax efter kl 09 upptäcktes en stenfalk under tättingjakt över Västudden. Den
och bytet steg allt högre och drog sig längre västerut tills vi inte såg duon längre.
Tjugo minuter senare var dock Sten Falk tillbaka på scenen, men nu var den
jagad ... av en äldre pilgrimfalk, en trolig hanne, som förstås satte sig i respekt
och den lille falken lämnade ön.
Klockan 11:15 fann Dennis pilgrimsfalken sittande på Prästens grav utåt
Ostudden. Falken sågs där i några timmar och sent på em gick DKT dit och
samlade in fjädrar på matplatsen från en DUBBELTRAST resp kaja!
* I morgon fortsätter utdraget ur Nidingens raritetslista med del 4.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 6 NOV 2009
VÄDER
Regn, i form av duschdimma med känsla av finkornig snö, svepte över Nidingen
under efternatten och gav de svepande fyrljusarmarna en spektakulär
utstrålning. Sic!
Ett nederbördsområde med måttligt regn nådde oss kl 06, samtidigt som vinden
började vrida från NO till SO. Under fm svagt regn, men kraftigare skurar mellan
kl 10:45 och 12 samt från kl 15:30.
04:00: NO 6‐8 m/s, +4,4° C, ‐8 cm, 1002 hPa, fint duggregn, sikt 5 km
07:00: O 5‐7 m/s, +6,2° C, vattenstånd ‐4 cm, 1001 hPa, regn, 5 km
10:00: SO 7‐9 m/s, +7,4° C, ‐8 cm, regn kl 10:45‐12:00, sikten 2 km
13:00: SO 9‐12 m/s, +7,7° C, ‐14 cm, 1003 hPa, mulet, uppehåll, 7 km
16:00: SO 9‐11 m/s, +7,5° C, ‐18 cm, 1003 hPa, mulet och regn, 10 km
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:36 och ner 16:15
PERSONAL
Göran Andersson och Dennis Kraft. Rodrigue Bonnevie avreste 15:30.
VERKSAMHET
Sträckobsar:
endast tillfälliga observationer från gårdstunet kl 08:15‐15:30
Fångst:
* 15 nät kl 08:00‐09:30, 19 nät kl 09:30‐10:30,
15 nät kl 10:30‐12:00 och slutligen 18 nät kl 12:00‐16:15.
* två fröburar vid Strandoxeln och fyra i Vresrosgången kl 07:00 ‐16:30.

OBSERVATIONER
Rastande: sjöorre 75, SMÅDOPPING 1K stationär sedan 2.11, gråhakedopping 1,
toppskarv 150, gråtrut 270 ex kl 15:30 på Klockfotsrevet, tobisgrissla minst 9,
ängspiplärka 4 (arten har saknats 1‐5.11!), DUBBELTRAST 1, TRÄDKRYPARE 2,
mi/st KORSNÄBB 1, vinterhämpling 20, sävsparv 3.

Sträckande: gråhäger a3. SVARTNÄBBAD ISLOM str NO strax norr om Nidingen
kl 08:18‐08:20. Kommentar Svalan: RBE uppt den ca 100 m norrut i höjd med Strandoxeln, ropade på GAN
och de båda såg islommen dra NO lågt över havet i riktning mot Malön. Efter någon minut drog den mer mot N
och tappades. Ev landade den i närheten av Mönster eller i någon fjärd i trakten.

Sälar: 11 knubbsälar
RINGMÄRKNING
34 ex av 7 arter:
SPARVHÖK 1, rödhake 1, koltrast 5, kungsfågel 1,
trädkrypare 1, bergfink 2 och grönfink 23.
Totalt denna månad 143 ex och i år 10211 ex.
Kontroller: egna kontroller och en grönfink med norsk ring.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Stefan kom ut på em för att åter få igång sin väderstation på webben och då
liftade Rodrigue med till Gottskär kl 15:30 fvb till Gbg, Sthlm och Åkersberga,
eftersom praoveckan ändå officiellt var slut.
Summa fyra personer på ön i dag.

ÖVRIGT
Prel. har 255 arter noterats vid Nidingens fågelstation sedan starten 1980.
Rariteter del 4:
jaktfalk, 16.9 1986 och 25.3 2007
mindre hackspett, 11.10 1988 ringm
brandkronad kungsfågel, 23.9‐96, 19.5‐03, 10.10‐08, 19.10‐09
halsbandsflugsnappare, 21.5 1984, 17.5 2009
bändelkorsnäbb, 29.9 1985, 14.8 1997, 24.7 2008, 22.8 2008
dvärgsparv, 8.5 1983, 19.6 1987, 16.10 2007, 13‐17.10 2008
svarthuvad sparv, 5.6 1984, 18.6 1984, 11‐13.6 1987, 9.6 2000
FOTNOT:
Del 1‐3 med Nidingens rariteter publicerades i dagböckerna 2‐4.11.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 7 NOV 2009
VÄDER
05:00: SO 10‐12 m/s, +8,0° C, ‐12 cm, 1001 hPa, uppehåll, sikten 10 km
07:00: OSO 8‐10 m/s, +8,2° C, vattenståndet ‐12 cm, lufttrycket 1001 hPa
10:00: SO 9‐11 m/s, +8,0° C, ‐2 cm, halvklart, 1001 hPa, sikten 15 km
13:00: SO 8‐11 m/s, +8,2° C, ‐12 cm, 1001 hPa, halvklart, 20 km
16:00: OSO 8‐11 m/s, +8,5° C, ‐14 cm, 1001 hPa, nästan klart, dis, 10 km
18:00: OSO 9‐11 m/s, +7,7° C, ‐13 cm, 1002 hPa, mulnande, 15 km

Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:38 och ner 16:13

PERSONAL
Göran Andersson och Dennis Kraft.

VERKSAMHET
Sträckobsar:
* från gårdstunet kl 07:30‐10:30. Därefter, fram till kl 16, allmänna
observationer mellan fångst‐ och ringmärkningsrundorna.
Fångst:
* 15 nät kl 07:00‐16:00.
* två burar med frön vid Strandoxeln och
fyra i Vresrosgången kl 07:00 ‐16:15.

OBSERVATIONER
Rastande: SMÅDOPPING ‐ en 1K kvar sedan 2.11 runt Stora Kausastenen,
gråhakedopping kvar längs Norrstranden sedan 5.11, ad havssula födosökande
utanför Norrstranden, under em minst 40 födosökande TRETÅMÅSAR väster och
norr om Nidingen, TRÄDLÄRKA 1 ex, sädesärla 1 ex.

Sträckande: SVARTNÄBBAD ISLOM str SSO kl 09:49‐09:52 öster om Nidingen,
minst 490 sillmular (kl 07:30‐08:30 380 mot S och kl 08:30‐09:30 110 mot N),
ALKEKUNG 1 ex kl 08:19, ad dvärgmås str NO kl 08:45 med tretåmåsar,
två skrattmåsar – senast sågs arten den 4 oktober!
Dagens tretåiga måsar, minst 200 ex, sträckte mestadels N och NO.
Sälar: 3 knubbsälar
RINGMÄRKNING
23 ex av 2 arter: järnsparv 1 och grönfink 22.
Totalt denna månad 166 ex och i år 10234 ex.
Kontroller: endast egna kontroller.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Inga lördagsgäster i dag, således endast två personer på ön.

ÖVRIGT
* I dag har stationen lördagsstädats fin, brännbara sopor eldats, stationens
toalett tömts och skurats mm.
* Kontrolläsning av september månads märkning, ringstorlek ett.
* Vattenrallarna har protesterat högljutt mot en sparvhökshonas närvaro och att
döma av alla fjädrarna intill ett av fångstnäten, kan en rall ha blivit mat. Hökens
kräva sågs nämligen vara ordentligt fylld ... Eller så togs rallen av höken och för
ett ögonblick hamnade båda i nätet, rallen kom undan och höken drog iväg.
* Naturmorgon i P1 sändes för 1000:e gången i dag ‐ tusende lördagen i rad!
Vi mejlade i gryningen och framförde Nidingens fågelstations gratulationer
med en text ur De tusen dikternas bok av Harry Martinson.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 8 NOV 2009
VÄDER
Lufttrycket är åter på väg uppåt, vilket garanterat kommer att ge oss fortsatta
ostvindar i flera dagar till. På eftermiddagen den 20 oktober slog vinden om från
den östra sektorn och med en dags undantag (27.10 var det NV) har det blåst
ostliga vindar sedan dess ... i drygt två veckor!
Under eftermiddagen tillfälligt avtagande ostlig vind, allt disigare, fuktigare och
till slut lätt duggregn ett par timmar.
03:00: SO 6‐9 m/s, +6,1° C, vattenståndet ‐10 cm, 1007 hPa, mulet, 10 km
06:00: OSO 7‐8 m/s, +6,5° C, ‐4 cm, lufttrycket 1009 hPa, mulet, 12 km
09:00: O 7‐8 m/s, +6,5° C, +2 cm, 1011 hPa, mulet, sikt 15 km
12:00: O 6‐9 m/s, +7,1° C, +‐0 cm, 1013 hPa, disig front på väg in, 20 km
14:00: O 4‐6 m/s, +7,3° C, ‐1 cm, 1014 hPa, duggregn, sikt 5 km
17:00: O 7‐8 m/s, +7,5° C, ‐10 cm, 1016 hPa, sikt 15 km
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:40 och ner 16:11.

PERSONAL
Göran Andersson och Dennis Kraft, den senare reste hem kl 13:10.
Uno Unger anlände kl 10:30, så vecka 46 är det GAN och UNO, som utgör
Nidingens bemanning. Nästa helg stänger stationen för säsongen.

VERKSAMHET
Sträckobsar:
* från gårdstunet kl 07:30‐08:30. Därefter, fram till det kombinerade Fars Dags
och 11‐kaffet, allmänna observationer när det fanns tid över. Så även kl 12‐15.
Fångst:
* 18 nät kl 06:45‐12:15, 15 nät kl 12:15‐13:15, 14 nät kl 13:15‐14:45.
* två burar med frön vid Strandoxeln och
fyra i Vresrosgången kl 07:00‐15:30.

OBSERVATIONER
Rastande: bläsand 1, sjöorre 125, SMÅDOPPING – en 1K stationär vid Kausan
sedan 2.11, toppskarv 110, PILGRIMSFALK en 2K+ trolig hanne som tog en stare
till lunch, skärsnäppa 8, TRÄDLÄRKA 2.
Sträckande: tretåmås 200 ‐ först söderut tidigt på morgonen och efter kl 08
norrut.
SILLMULE minst 1900: klockan 07:25‐07:55 minst 155 ex söderut. Sedan började
en lokal (?) förflyttning norrut långt väster om Nidingen. Kl 08:05‐08:25 sågs
minst 1600 ex sträcka norrut fördelat på 21 stora flockar i spannet 50‐120
ex/flock! Vid samma tidpunkt, 08:05, började även tretåmåsarna dra norrut!
Sälar: 6 knubbsälar

RINGMÄRKNING
49 ex av 5 arter:
gärdsmyg 1, SVART RÖDSTJÄRT en 1K,
koltrast 1, grönfink 39, gråsiska 3 och BRUNSISKA 4.
Totalt denna månad 215 ex och i år 10283 ex.
Kontroller: egna kontroller samt en danskmärkt grönfink.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Klockan 10:30 anlände Uno Unger samt Tommy Järås, som körde stationsbåten.
Tommy och Dennis avreste kl 13:10. Summa fyra personer på ön.

ÖVRIGT
Fyra fäder, därav två farfäder, avnjöt Noras kokmalda kombinerade Fars Dags
och elvakaffe tillagat med finess av Dennis. Till detta serverade Tommy stora,
varma kanelbullar 
Tommy analyserade i dag de fjädrar vi hittade på pilgrimsfalkens lunchbord den
5.11 och kom fram till kaja och DUBBELTRAST!
På em hittade Uno pilgrimsfalkens lunchbord och i dag hade den ätit en stare.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 9 NOV 2009
VÄDER
Efter midnatt vred vinden sakta över från O till NO. Lufttrycket var som lägst vid
09:00‐tiden medan vattenståndet nådde sitt lägsta värde vid 18:00‐tiden. Mellan
09:00 och 16:00 växlande molnighet, därefter mulnande från SO och det
utlovades regn till natten.
00:00: O 6‐9m/s, +6,8° C, vattenståndet ‐5 cm, lufttrycket 1020 hPa, mulet
03:00: ONO 5‐8 m/s, +6,5° C, ‐14 cm, 1020 hPa, mulet
06:00: NO 7‐9 m/s, +6,6° C, ‐22 cm, 1021 hPa, mulet, sikt 50 km
09:00: ONO 8‐11 m/s, +5,6° C, ‐27 cm, 1021 hPa, mulet 9/10 , sikt 50 km
12:00: NO 9‐11 m/s, +6,3° C, ‐23 cm, 1020 hPa, mulet 7/10, sikt 45 km
15:00: ONO 10‐14 m/s, +6,0° C, ‐30 cm, 1019 hPa, mulet 7/10, sikt 45 km
18:00: NO 10‐14 m/s, +5,5° C, ‐37 cm, 1017 hPa, sikt 50 km
21:00: NO 9‐12 m/s, +5,2° C, ‐30 cm, 1017 hPa, sikt 50 km
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp kl 07:42 och ner 16:09.
PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson. Enligt planen stänger stationen lördagen den
14 november.
VERKSAMHET
Sträckobsar:
* Från gårdstunet 07:25‐11:55 samt 14:00‐15:00.
Fångst:
* 14 nät 07:00‐13:00.
* Fröburar: 2 vid Strandoxeln och 4 i Vresrosgången 07:00‐16:00.
* 12 burar nära O om Lilla bryggan 12:30‐16:00.

OBSERVATIONER
* Rastande: Bläsand 1 2K+ hane. Sjöorre ‐ minst 100 ex , övervägande 1K‐fåglar,
rastade vid ön, bl.a. vid Lillelandsrevet. Smådopping 1 ex kvar i Kausan. Sparvhök
1 1K hona rastade på ön under fm och slog troligen en tätting vid Strandoxeln.
Snösparv ‐ som mest sågs 6 ex tillsammans.

* Sträckande: Sjöorre 60 ex mot S. Svärta 1 hane mot N 14:36. Smålom 2 ex
passerade långt V om ön mot S 09:33. Alkekung 1 ex mot S väster om ön 09:12.
* Sälar: 4 knubbsälar varav 2 ex låg på stenar intill Västudden.

RINGMÄRKNING
24 ex av 3 arter.
Gärdsmyg 1, grönfink 22 och brunsiska 1.
Totalt denna månad 239 ex och i år 10307 ex.
Kontroller: Några egna kontroller av blåmes och grönfink märkta tidigare i höst.
Dessutom 4 grönfinkar märkta under november 2008.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).
BESÖKARE
Inga besökare idag, således endast 2 personer på ön.
ÖVRIGT
Dåligt med fågel på stränderna senaste tiden, vilket i alla fall inte beror på
tångbrist. I Kausan ligger mycket tång sedan oktoberstormarna och strax O om
Lilla bryggan ligger en rejäl tångvall. De få rastande skärpiplärkorna verkar fattat
tycke för sistnämnda tångvall, så idag flyttade vi dit 12 burar dit så får vi se om vi
lyckas fånga några fler piplärkor innan stationen stängs.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 10 NOV 2009
VÄDER
Vinden vred sakta under dygnet från NNO till ONO, ökade något i styrka och
kulminerade mitt på dagen med 12 m/s i medelvind. Från efternatten och ännu
vid skymningen kontinuerligt regnande av varierad styrka, således ganska bistert
i kombination med sjunkande temperatur från 5 till 4 plusgrader.
00:00: NNO 7‐10m/s, +5,3° C, vattenstånd ‐16 cm, lufttryck 1015 hPa, mulet.
03:00: NO 6‐9 m/s, +5,1° C, ‐17 cm, 1013 hPa, mulet och regn, sikt 10 km.
06:00: NO 8‐11 m/s, +5,1° C, ‐23 cm, 1012 hPa, mulet och regn, sikt 10 km.
09:00: NO 9‐11 m/s, +4,9° C, ‐22 cm, 1011 hPa, mulet och regn, sikt 25 km.
12:00: NO 12‐15 m/s, +4,6° C, ‐9 cm, 1011 hPa, mulet och regn, sikt 15 km.
15:00: ONO 11‐15 m/s, +4,1° C, ‐13 cm, 1010 hPa, mulet och regn, sikt 10 km.
18:00: ONO 11‐13 m/s, +3,7° C, ‐23 cm, 1010 hPa, duggregn, sikt 25 km.
21:00: ONO 9‐12 m/s, +3,9° C, ‐25 cm, 1010 hPa, duggregn, sikt 25 km.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp 07:45 och ner 16:07.
PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson.
VERKSAMHET
Sträckobsar:
* Viss sträckspaning under tiden 07:45‐10:20 samt sporadiskt då och då senare
under dagen från stationens SV‐gavel i lä för regn och blåst.
Fångst:
* Ingen nätfångst pga regn.
* Fröburar: 2 vid Strandoxeln och 4 i Vresrosgången 09:00‐11:00 och 15:00‐
16:00.
* Ingen burfångst i övrigt pga regn.
OBSERVATIONER
* Rastande: Bläsandhanen från igår kvar tillsammans med ett gräsandpar.
Sjöorre 1 honfärgad vid Klockfotsrevet på em. Smådoppingen kvar i Kausan.
Skärsnäppa ca 20 ex som huvudsakligen höll till på Klockfotsrevet under dagen.

Fiskmås – höstens största ansamling hittills då ca 60 ex samlades på
Klockfotsrevet sent under em. Snösparv ca 20 ex sågs till och från på Västudden.
* Sträckande: Sångsvan – 2 flockar om 7 resp. 10 adulta ex passerade mot SV
under morgonens sträckspaning. Sjöorre 18 ex mot S 15:28. Smålom 1 ex mot S.
Havssula 1 ad mot S utanför Klockfotsrevet 09:50. Alkekung 2 ex mot S väster
om ön 09:12.
* Sälar: Minst 5 knubbsälar som mestadels höll sig vattnet utanför Västudden
och vid Klockfotsrevet.
RINGMÄRKNING
3 ex av 1 art.
Grönfink 3.
Totalt denna månad 242 ex och i år 10310 ex.
Kontroller: 3 egna kontroller av grönfink varav 2 från tidigare i höst och 1 1K
hona från 10/10 2008.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Inga besökare idag, således endast 2 personer på ön.
ÖVRIGT
Dagens väder var i bistraste laget även för öns egna vattenrallar, vilka var
ovanligt tystlåtna under dagens regnande. Trots sitt namn tror jag inte de var
särskilt glada åt allt vatten från ovan. Ett födosökande ex som överraskades vid
ett av potatislanden i trädgårdsfållan såg mest ut som en genomblöt disktrasa
när den flaxade iväg mot komposten.
Vädret som gynnade inomhusaktiviteter bidrog till att Göran sammanställde lite
om hur en morgon för skarvarna på Nidingen kan te sig (se bilaga nedan).
VID DATORN
Uno Unger

Skarvarna på Klockfotsrevet
tisdag 10 november 2009 kl 07:45‐10:15

07:45 finns inga skarvar på Klockfotsrevet.
07:48 landar en storskarv.
07:51 passerar första toppskarven på väg mot SV, men ”skarvpendeln” från
övernattningsskären långt norr om Nidingen, tycks ha svårt att komma igång.
07:55 landar två toppskarvar.
08:02 tre topp‐ och två storskarvar står på revet.
08:30 allt fler toppskarvar på väg in mot Nidingen från norr, men endast
enstaka eller parvis. I stället för att som vanligt ”pendla” ner till fiskevattnen i
sydväst, har toppskarvarna troligen landat norr om ön denna morgon. Först
efter lyckat fiske drog de en och en till Klockfotsrevet.
08:45 står 31 topp‐ och fyra storskarvar på plats,
09:15 är antalen 83 respektive 3,
09:45 rastar 93 topp‐ och sex storskarvar,
10:15 noteras 101 respektive 3 på Klockfotsrevet.
Stigande vatten från elvatiden minskar revets omfattning resten av dagen
och därmed antalet rastande skarvar.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 11 NOV 2009
VÄDER
Duggregnet upphörde 09:20 och från 10:00 rejält förbättrad sikt och bl.a. syntes
TV‐masterna innanför Göteborg och Varberg. Medelvinden mojnande från 9 till
7 m/s under dagen och har legat stabilt från ONO sedan 15‐tiden igår. Min.
temp. +3,7° C och max. temp. +5,0° C.
00:00: ONO 9‐11m/s, +3,9° C, vattenstånd ‐12 cm, lufttryck 1010 hPa, mulet.
03:00: ONO 9‐11 m/s, +3,7° C, ‐8 cm, 1010 hPa, mulet, sikt 20 km.
06:00: ONO 8‐11 m/s, +4,0° C, ‐18 cm, 1011 hPa, duggregn, sikt 5 km.
09:00: ONO 8‐11 m/s, +3,9° C, ‐20 cm, 1011 hPa, mulet, sikt 10 km.
12:00: ONO 7‐10 m/s, +4,5° C, ‐11 cm, 1012 hPa, mulet, sikt 50 km.
15:00: ONO 7‐9 m/s, +5,0° C, ‐13 cm, 1012 hPa, mulet, sikt 50 km.
18:00: ONO 8‐10 m/s, +4,2° C, ‐27 cm, 1012 hPa, mulet, sikt 50 km.
21:00: ONO 7‐9 m/s, +3,8° C, ‐33 cm, 1013 hPa, mulet, sikt 50 km.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp 07:47 och ner 16:05.
PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson.
VERKSAMHET
Sträckobsar:
* Nästan kontinuerlig sträckspaning under tiden 07:45‐13:45 samt sporadiskt
därefter fram till 15:00. I den rådande vinden obsade man som vanligt bäst från
stationens SV‐gavel.
Fångst:
* Ingen nätfångst.
* Fröburar: 2 vid Strandoxeln och 4 i Vresrosgången 07:00‐16:00.
* Burfångst i Kausan (20) och på Playan (12) 07:30‐16:30.
OBSERVATIONER
* Rastande: Bläsandhanen från igår kvar ute vid Klockfotsrevet. Bergand 2
honfärgade kom norrifrån 09:58 och landade ute vid Klockfotsrevet varifrån de
lyfte och flög norrut igen 11:14. Sjöorre ca 10 stationära runt ön. Smådoppingen
var kvar i Kausan och gjorde även ett besök ute vid Klockfotsrevet på em.

Skärsnäppa ca 10 ex ute på Klockfotsrevet under dagen. Enkelbeckasin 1 ex
stöttes mellan jordkällaren och garaget och försvann österut. Sånglärka 1 ex
rastande på nordstranden 08:20. Snösparv ca 20 ex rastande.
* Sträckande: Sångsvan 17 ex (16 ad + 1 juv) passerade i 3 flockar (7 + 3 + 7) mot
SV‐S under dagen. Grågås 45 ex mot SV 11:30. Vitkindad gås ca 130 ex mot V
11:37. Alfågel 1 hane mot SV 11:40 och 1 honfärgad mot O 12:12. Sjöorre 88 ex
(7 + 16 +65) mot S. Knipa 46 ex mot S (största flockar 12 resp. 14 ex) är en bra
dagsumma för Nidingen. Smålom 1 juv mot S 10:35. Ob. små‐/storlom 3 ex mot
O långt N om ön. Gråhakedopping 1 ex mot S utanför Västudden 12:12. Havssula
2 ad mot S utanför Klockfotsrevet 12:20 resp. 15:05.
* Sälar: 6 knubbsälar varav 2 uppkrupna på stenar vid Västudden.
RINGMÄRKNING
9 ex av 3 arter.
Ängspiplärka 1, skärpiplärka 1 och grönfink 7.
Totalt denna månad 251 ex och i år 10319 ex.
Kontroller: En främmande kontroll av en 2K+ hona grönfink med svensk ring,
dessutom en egen grönfink från hösten 2007.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).
BESÖKARE
Inga besökare idag, således endast 2 personer på ön.
ÖVRIGT
En genomgång av främmande kontroller visar att vi har registrerat 38 sådana i
år, vilket troligen är det mesta som noterats på årsbasis sedan fågelstationens
start 1980. Dessa kontroller fördelade sig enligt följande: 15 svenska, 10 norska,
6 danska, en finsk, en tysk (Hiddensee), en holländsk (Arnhem), en belgisk
(Brussels), två engelska (London) och en fransk (Paris).
Gårdagsvädret, som gynnade inomhusaktiviteter, bidrog till att Göran
sammanställde lite om toppskarvarnas historik på Nidingen (se bilaga nedan).
Uno ringde till rörmokare Per, som meddelade att han planerar att åka ut till
helgen 21‐22 november för att stänga avsaltningsanläggningen och vattnet för
vintern. Vidare ringde Uno till snickare Bo, som planerar att åka ut nu på söndag
för att bl.a. åtgärda fönstret i västra gamla fyren som lossnat från sina gångjärn.
VID DATORN
Uno Unger

KORT HISTORIK OM TOPPSKARVEN VID NIDINGEN
1985: en toppskarv flyttade norrut 5.5 och en sträckande sågs 27.8.
1994: 23‐25.5 ett ex rastade.
1995: 8.4, 10.4 samt 12.11 rastade en toppskarv.
1996: 7.4 och 18.4 ett ex rastande.
1997: noterad 27 dagar under perioden 27.3‐4.11 med 1‐6 ex.
1998: sedd åtta dagar perioden 8‐23.4, en obs 13.5 samt tre under hösten.
1999: tre fynd av ett ex under året men sex toppskarvar ses 20.12 när
stationspersonal gör ett tillfälligt besök på ön.
2000‐2002: fortsatt ökning av fynden och antalet individer.
2003: bästa hösten dittills med 26 obsdagar och upp till 20 toppskarvar,
trots att stationen var obemannad första hälften av september och första
hälften av oktober.
2004: genombrottsåret!
När stationen öppnade för säsongen i mars, fanns sex individer på ön och
sedan sågs arten i princip dagligen med 1‐14 ex till slutet av maj.
Observationerna fortsatte och från sensommaren dagligen med kulmen 84 ex
den 29 oktober, 74 ex den 31 oktober och 60 ex den 2 november. Under ett
tillfälligt besök på ön den 10 december konstaterades 30 stationära ex.

2005‐2009 har utvecklingen fortsatt och befästs:
2005: högsta vårantal noteras den 22 mars med 12 toppskarvar
och högsta höstnotering den 17 oktober med 74 ex.
2006: högsta vårnotering görs den 20 februari med 35 ex och 22 ex 7‐9 maj.
Högsta höstantal noteras den 9 oktober med 123 toppskarvar.
2007: högsta vårantal inräknas den 5 april med 43 ex

och bästa höstnotering sker den 15 september med 230 ex (All‐Time‐High)
men ännu den 7 november obsas 200 toppskarvar.
2008: högsta vårnotering det året är 60 ex den 16 mars.
Under sommaren ses 50 toppskarvar 22 och 26 juli och höstbästa är 170 den
2 november.
2009: högsta vårantal noteras 21 mars med 55 toppskarvar och under
sommaren ses 43 ex den 29 juli och 54 ex den 2 augusti.
Bästa notering under hösten görs 28 oktober med 172 toppskarvar.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 12 NOV 2009
VÄDER
I huvudsak mulet fram till 10:00 då molntäcket lättade något, därefter växlande
molnighet och en del solsken. Mycket klar sikt hela dagen men en del
värmedaller över havet. Fortsatt stadig vind från ONO. Min. temp. +2,5° C och
max. temp. +4,7° C.
00:00: ONO 8‐10m/s, +3,0° C, vattenstånd ‐28 cm, lufttryck 1012 hPa, mulet.
03:00: ONO 8‐9 m/s, +2,5° C, ‐16 cm, 1012 hPa, mulet, sikt 50 km.
06:00: ONO 8‐10 m/s, +2,7° C, ‐24 cm, 1011 hPa, 6/8 molnighet, sikt 50 km.
09:00: ONO 8‐10 m/s, +2,9° C, ‐30 cm, 1011 hPa, mulet, sikt 50 km.
12:00: ONO 7‐11 m/s, +4,1° C, ‐23 cm, 1010 hPa, 5/8, sikt 50 km.
15:00: ONO 8‐10 m/s, +4,2° C, ‐14 cm, 1010 hPa, 4/8, sikt 50 km.
18:00: O 8‐10 m/s, +3,5° C, ‐23 cm, 1011 hPa, mulet, sikt 50 km.
21:00: O 7‐9 m/s, +3,4° C, ‐34 cm, 1012 hPa, mulet, sikt 50 km.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp 07:49 och ner 16:03.
PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson.
VERKSAMHET
Sträckobsar:
* Kontinuerlig sträckspaning under tiden 07:40‐10:40 samt sporadiskt därefter
fram till 15:30. Fortsatt obsande från stationens SV‐gavel i lä för den rådande
vinden.
Fångst:
* Ingen nätfångst. Då det förväntade vädret kommande dagar fram till
stationsstängningen gör nätfångst mindre lämpligt passade vi på att plocka in
samtliga nät för säsongen idag.
* Fröburar: 2 vid Strandoxeln och 4 i Vresrosgången 07:00‐16:00.
* Burfångst i Kausan (20) och på Playan (12) 07:00‐16:30.

OBSERVATIONER
* Rastande: Bläsand 1 honfärgad fågel flög över Kausan vid 09‐tiden och
fortsatte bort mot Ostudden, där den sent på em hittades slagen av en rovfågel
– troligen pilgrimsfalk. Sjöorre ca 25 stationära runt ön. Smådoppingen sågs i
Kausan strax efter gryningen. Skärsnäppa ca 10 ex varav 3 på födosök i
tångvallen O om Lilla bryggan efter mörkrets inbrott. Steglits 2 (ev. 3) ex
rastande under dagen. Snösparv 15 ex rastande varav 4 ex lämnade ön och
sträckte mot SV 13:30.
* Sträckande: Kanadagås 32 ex fördelade på 6 ex på fm och 15 + 11 ex på em.
Alfågel 1 honfärgad passerade V om ön 08:30. Sjöorre 13 ex (8 + 5) mot S. Svärta
1 ex mot S öster om ön 09:28. Smålom 2 ex (1 ad i vdr + 1 av obest. ålder) mot S
* Havsdäggdjur: 3 knubbsälar i vattnet utanför Västudden. Tumlare en vuxen
med en årsunge ca 200 m utanför nordstranden med ostlig kurs under tiden
08:03‐08:04.
RINGMÄRKNING
10 ex av 4 arter.
Sparvhök 1, ängspiplärka 1, bergfink 1 och grönfink 7.
Totalt denna månad 261 ex och i år 10329 ex.
Kontroller: En främmande kontroll av en 1K hane grönfink med dansk ring.
Dessutom en egen grönfink från hösten 2008.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Inga besökare för fjärde dagen i rad, således endast 2 personer på ön.
ÖVRIGT
Pga. ytterligare en kontroll idag (en dansk grönfink) får gårdagens
årssammanställning av främmande kontroller justeras uppåt till totalt 39 fåglar
varav 7 danska.
En dag som denna när man hört duettskrikande vattenrallar från åtskilliga
slånbuskage och annan högre vegetation på ön, undrar man hur många de kan
vara. Vid en genomgång av nymärkningar och egna kontroller av exemplar
märkta tidigare år visar att vi hanterat 48 olika ex under 2009 och då vet vi ändå
inte hur många ex som undgått våra fångstanordningar. Det är inte utan att man
undrar hur många rallar det kan finnas på denna endast 10 hektar stora ö.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 13 NOV 2009
VÄDER
Kl 04:30 är det stjärnklar himmel över Nidingen, men i gryningen berörs hela
Danmark av ett omfattande nederbördsområde, som snabbt är på väg mot NO.
Molnfronten låg rakt över Nidingen 07:30. Från gryningen fram till regnstarten
vid 11‐tiden var det god sikt men en del värmedaller över havet. Ännu vid 17‐
tiden hade endast lite regn fallit till och från. Min. temp. +2,2° C och max. temp.
+5,2° C.
00:00: O 7‐9m/s, +3,1° C, vattenstånd ‐33 cm, lufttryck 1012 hPa, sikt 50 km.
03:00: OSO 7‐9 m/s, +3,1° C, ‐18 cm, 1012 hPa, uppklarnande, sikt 50 km.
06:00: OSO 9‐11 m/s, +2,7° C, ‐23 cm, 1012 hPa, nästan klart 1/8, sikt 50 km.
09:00: OSO 11‐13 m/s, +2,4° C, ‐33 cm, 1011 hPa, mulet 7/8, sikt 50 km.
12:00: OSO 11‐14 m/s, +2,7° C, ‐25 cm, 1011 hPa, snöbl. regn, sikt 10‐15 km.
15:00: OSO 13‐16 m/s, +3,6° C, ‐18 cm, 1009 hPa, regn, sikt 10‐15 km.
18:00: SO 14‐17 m/s, +4,2° C, ‐27 cm, 1008 hPa, regn, sikt 5‐10 km.
21:00: SO 11‐15 m/s, +5,0° C, ‐37 cm, 1008 hPa, duggregn, sikt 5‐10 km.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp 07:51 och ner 16:01.
PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson.
VERKSAMHET
Efter avslutad burfångst på Playan och i Kausan togs de 32 burarna till Hönshuset
för vinterförvaring.
Sträckobsar:
* Kontinuerlig sträckspaning under tiden 07:25‐10:25 samt sporadiskt därefter
fram till 15:30. Spaningen bedrevs huvudsakligen från stationens SV‐gavel i lä för
den rådande vinden.
Fångst:
* Ingen nätfångst.
* Fröburar: 2 vid Strandoxeln och 4 i Vresrosgången 07:00‐13:00.
* Burfångst i Kausan (20) och på Playan (12) 07:00‐10:30.

OBSERVATIONER
* Rastande: Bläsand 1 2K+ hane höll till ute vid Klockfotsrevet. Sjöorre ca 15
stationära runt ön. Sparvhök 1 1K hona, troligen samma som igår, kvar på ön
hela dagen. Pilgrimsfalk 1 omärkt ad hane höll till på ön från 09:00 och en
halvtimme framåt, satt mest och spanade på Västudden eller ute på
Klockfotsrevet. Tofsvipa 1 ex rastade på Ostudden under em, senaste höstfyndet
någonsin på Nidingen. Skärsnäppa 2 ex födosökande på Playan strax O om Lilla
bryggan vid 02‐tiden på natten, under fm ca 35 ex ute på Klockfotsrevet, men
sistnämnda flock skrämdes iväg av en pilgrimsfalk och drog norrut, på em sågs
16 ex på Västudden varav flertalet färgringmärkta. Steglits 2 ex rastande under
morgonen. Snösparv ca 10 ex höll till på ön under dagen.
* Sträckande: Svärta 1 par mot SV 14:27. Havsörn 1 3K gjorde ett par svängar
över Klockfotsrevet och Kausan innan den via Lilleland drog vidare mot SO under
tiden 08:51‐09:00. Smålom 1 1K mot N 08:20.
* Havsdäggdjur: 6 knubbsälar varav en årsunge i området mellan Västudden och
Klockfotsrevet.
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art.
Grönfink 1.
Totalt denna månad 262 ex och i år 10330 ex.
Kontroller: En egen kontroll av grönfink märkt hösten 2008. Vidare avlästes 12
av fågelstationen tidigare färgringmärkta skärsnäppor ute på Västudden.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).
BESÖKARE
Inga besökare för femte dagen i rad, således endast 2 personer på ön.
ÖVRIGT
Dagens händelse utgjordes av en 3K havsörn som visade upp sig fint medan den
jagade upp alla skarvar och trutar ute på Klockfotsrevet. Tidigare i år har havsörn
setts med 1 ex i mars, 1 ex i augusti och 1 ex så nyligen som 1/11. Dagens obs
blev fågelstationens 13:de observation av arten ‐ ett lustigt sammanträffande
just fredagen den 13:de. Utvecklingen för havsörnens uppträdande på Nidingen
är tydligt ökande: 1 ex 1984, 1 ex 2000, 1 ex 2004, 1 ex 2005, 1 ex 2006, 4 ex
2008 och alltså 4 ex 2009.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 14 NOV 2009
VÄDER
Efter att regnet upphörde vid 03‐tiden var det mulet och mer eller mindre disigt
resten av dagen. Vinden vred från OSO till SSO under efternatten men
stabiliserade sig från middagstid från SO. Markant temperaturstigning sedan
igår. Åter regn under tiden 19:00‐21:00. Min. temp. +6,1° C vid midnatt till idag
och max. temp. +10,4° C vid 17:00‐tiden.
00:00: OSO 10‐12m/s, +6,1° C, vattenstånd ‐29 cm, lufttryck 1007 hPa, duggregn.
03:00: SO 9‐12 m/s, +6,9° C, ‐13 cm, 1005 hPa, mulet, sikt 5 km.
06:00: SSO 9‐15 m/s, +8,3° C, ‐3 cm, 1005 hPa, mulet, mkt disigt, sikt 3 km.
09:00: SSO 11‐13 m/s, +8,2° C, +1 cm, 1006 hPa, mulet, regnskur, sikt 5 km.
12:00: SO 10‐14 m/s, +9,1° C, +5 cm, 1005 hPa, mulet, disigt, sikt 10 km.
15:00: SO 11‐14 m/s, +10,0° C, +9 cm, 1003 hPa, mulet, lätt dis, sikt 15 km.
18:00: SSO 13‐16 m/s, +9,7° C, +5 cm, 1003 hPa, mulet, sikt 15 km.
21:00: SSO 12‐15 m/s, +8,5° C, ‐5 cm, 1003 hPa, regn sikt 3 km.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp 07:53 och ner 15:59.
PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson.
VERKSAMHET
Sträckobsar:
* Kontinuerlig sträckspaning under tiden 07:45‐12:15. Observationerna utfördes
huvudsakligen i lä, för den friska till hårda SO‐vinden, intill stationens NV‐vägg.
Fångst:
* Ingen nätfångst.
* Fröburar: 2 vid Strandoxeln och 4 i Vresrosgången 07:00‐16:00.
* Ingen burfångst på öns stränder.

OBSERVATIONER
* Rastande: Bläsand 1 par höll till i Kausan med gräsänder. Kricka 1 hona
tillsammans med gräsänder i Kausan. Sjöorre ca 25 stationära runt ön. Sparvhök
1 1K hona, troligen samma som igår och i förrgår, gjorde bl.a. livet surt för öns

grönfinkflock och lyckades ta minst ett fågelbyte under dagen. Pilgrimsfalk 1 ad
hane besökte ön under en knapp timma vid 13‐tiden, troligen samma som igår.
Tofsvipa 2 ex rastade på Västudden under fm. Skärsnäppa – upp till 110 ex höll
tidvis under dagen till på Västudden. Snösparv 6 ex höll till på ön under dagen.
* Sträckande: Brunand 1 hane passerade mot S utanför Jeppestenen 10:18 och
utgjorde blott 8:de fyndet på lokalen sedan stationsstarten 1980. Alfågel 2 hanar
+ 1 honfärgad passerade tillsammans mot S utanför Västudden 11:05. Smålom 2
ex mot S på var sin sida av ön 09:10 resp. 10:03. Alkekung 1 ex sträckte alldeles
intill nordstranden och försvann söderut 09:19.
* Havsdäggdjur: 6 knubbsälar i området mellan Västudden och Klockfotsrevet.
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art.
Grönfink 1.
Totalt denna månad 263 ex och i år 10331 ex.
Kontroller: Två egna kontroller av grönfink varav en som märkts hösten 2008.
Vidare avlästes på Västudden 52 av fågelstationen tidigare färgringmärkta
skärsnäppor varav en hade försetts med en orange plastflagga ovanför tarsleden
på höger ben på sydligaste Spetsbergen nu i somras. Med gårdagens avlästa
skärsnäppor har totalt 59 olika eget färgringmärkta fåglar noterats på två dagar.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Inga besökare för sjätte dagen i rad, således endast 2 personer på ön.
ÖVRIGT
Brunanden får utses till dagens Nidingen‐raritet, vilken var ny för Göran på ön
och blott andra fyndet för Uno.
I övrigt kan sägas att det var en härlig känsla att stå ute i vattenkanten på
Västudden och formligen omringas av 110 födosökande skärsnäppor på ner till
en meters håll. Endast några få årsungar ingick i flocken och dessa var omärkta. I
övrigt fanns nästan bara på Nidingen tidigare färgringmärkta adulter, där kronan
på verket var den i somras på Spetsbergen kontrollerade snäppan, som där
tilläggsmärktes med en orange plastflagga. Sistnämnda snäppa märktes
ursprungligen på Nidingen som 2K redan i mars 1993, alltså har den fyllt 17 år i
år.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 15 NOV 2009
VÄDER
00:00: SSO 10‐12m/s, +8,3° C, vattenstånd ‐10 cm, lufttryck 1004 hPa, mulet.
03:00: SO 9‐11 m/s, +8,1° C, ‐2 cm, 1004 hPa, mulet, uppehåll, sikt 5 km.
06:00: SO 10‐12 m/s, +8,4° C, +2 cm, 1004 hPa, nästan klart, sikt 15 km.
09:00: SSO 11‐13 m/s, +8,6° C, ‐6 cm, 1005 hPa, mulet, sikt 10 km.
12:00: S 8‐11 m/s, +8,5° C, ‐2 cm, 1006 hPa, uppklarnande, disigt, sikt 10 km.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
SOLEN upp 07:56 och ner 15:57.

PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson. Tommy Järås och Andreas Wernersson kom ut
med stationens båt vid 10‐tiden för att hämta iland personalen och hjälpa till vid
stationsstängningen.
VERKSAMHET
Dagens verksamhet präglades av stationens säsongsstängning, bl.a. städning,
ihopplockning av diverse material för vinterförvaring samt nedpackning av
pärmar och dator m.m. som skall iland. Vid 14‐tiden lämnade vi ön för denna
gång.

Sträckobsar:
* Kontinuerlig sträckspaning under tiden 07:45‐09:45.
Fångst:
* Ingen nätfångst.
* Fröburar: 2 vid Strandoxeln och 4 i Vresrosgången 07:00‐12:00.
* Ingen burfångst på öns stränder.

OBSERVATIONER
* Rastande: Smådopping 1 ex kvar vid Stora bryggan, skärsnäppa 42 ex ute på
Västudden, jorduggla 1 ex, snösparv 11 ex.
* Sträckande: Alfågel 1 hane mot O, sjöorre 55 ex mot S och 4 ex mot NO, svärta
4 ex mot NO tillsammans med 4 sjöorrar, mindre korsnäbb 5 ex mot SV efter ett
par rundor över fyrområdet.
* Havsdäggdjur: minst två knubbsälar noterade, bl.a. en årsunge på Ostudden.
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art.
Grönfink 1.
Totalt denna månad 264 ex och i år 10332 ex.
Kontroller:
UPPDRAGSARBETE
Tömning och rengöring av turisttoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Förutom personalen var Tommy Järås och Andreas Wernersson på ön i drygt tre
timmar i samband med stationsstängningen, alltså totalt 4 personer.
ÖVRIGT
Det är med ett visst mått av vemod man lämnar Nidingen, men det finns hopp
om livet och vi återkommer säkerligen igen redan till våren i mars månad.
VID DATORN
Uno Unger

