DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 24 MARS 2010
VÄDER
Mer eller mindre tät dimma under dagen men vid 14‐tiden blev sikten bättre och
resten av em kunde man se land. Vinden vred från S 4‐5 m/s under fm till max
SO 8‐9 m/s under em för att åter vrida och minska till O 4‐7 m/s under kvällen.
18:00: SO 8‐9 m/s, +4,1° C, vattenstånd ‐11 cm.
21:00: O 4‐7 m/s, +3,2° C, vattenstånd ‐21 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
PERSONAL
Anders Melin och Uno Unger.
VERKSAMHET
Årets verksamhet startades upp idag något försenat pga isläget. Eftersom det
fortfarande ligger is i vår hemmahamn Vässingsö har vi fått lägga båten tillfälligt i
Bua hamn, varifrån det tog 1,5 timmes färd innan vi anlände till Nidingen 10:30.
Tommy Järås körde båten och Johan Frölinghaus var med för dagen. Vid 15‐tiden
tog de två sistnämnda båten iland medan Anders Melin och Uno Unger avser att
stanna till påsk.
Samtliga 22 nät som vi brukar använda under våren sattes upp under em och ett
tvåsiffrigt antal fåglar kunde ringmärkas. En vadarbur sattes ut som fröfälla vid
Strandoxeln, dock utan någon fångst.
OBSERVATIONER
SPETSBERGSGÅS 1 ex i sällskap med en grågås flög ett varv över ön vid 12‐tiden.
Arten är ovanlig på Nidingen och har tidigare endast noterats vid 12 tillfällen
varav bara 2 ggr på våren. BLÄSAND 3 ex (2 hanar + 1 hona) rastade en stund N
om ön sent på em. SJÖORRE ca 20 ex låg och dök på Lillelandsrevet. SMÅLOM 1
ex mot S väster om ön 17:43. STRANDSKATA bl.a. sågs gamlingen i sitt revir och
den är nu minst 32 år. SKÄRSNÄPPA minst 100 ex varav flertalet födosökande på
den uppsköljda tången i Kausan. KÄRRSNÄPPA 1 ex i vinterdräkt i sällskap med
skärsnäppor i Kausan. SÄDESÄRLA 1 ex kom flygande västerut längs
nordstranden. SVART RÖDSTJÄRT 1 2K hane ringmärktes efter nätfångst vid
Grindoxeln. VINTERHÄMPLING 2 ex rastande på Västudden under em.
RINGMÄRKNING
11 ex av 5 arter.
Gärdsmyg 1, rödhake 2, svart rödstjärt 1, koltrast 5 och bofink 2.
Totalt denna månad 11 ex och i år 11 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom 4 personer på fågelstationen var ytterligare 2 personer iland på ön.
ÖVRIGT
Patrik Grönvall var under dagen iland med rörmokare Per Bengtsson, som satte
igång avsaltningsanläggningen, så vi slapp bära in vatten från brunnen.
Äntligen har vi kunnat påbörja årets verksamhet. Årets första fångst utgjordes av
en rödhake tätt följd av en svart rödstjärt. Efter den kalla och snörika vintern
verkar det tyvärr som vi förlorat de under flera år stationära pilfinkarna och
vattenrallarna. Snön har i vinter pressat ner en del slånbuskage och ännu låg
rejäla snödrivor kvar i flertalet nätgator.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 25 MARS 2010
VÄDER
Molnfritt men ganska disigt större delen av dagen, dock sikt in till fastlandet.
Vinden i stort sett O 5‐8 m/s hela dagen.
00:00: SO 6‐7 m/s, +3,8° C, vattenstånd ‐12 cm.
03:00: O 6‐6 m/s, +3,2° C, vattenstånd ‐14 cm.
06:00: O 5‐7 m/s, +2,4° C, vattenstånd ‐23 cm.
09:00: O 5‐8 m/s, +3,7° C, vattenstånd ‐29 cm.
13:00: SO 5‐6 m/s, +6,6° C, vattenstånd ‐11 cm.
16:00: O 6‐8 m/s, +6,8° C, vattenstånd ‐7 cm.
19:00: O 6‐7 m/s, +5,6° C, vattenstånd ‐13 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
PERSONAL
Anders Melin och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 06:00‐16:00. En bur som fröfälla vid Strandoxeln 07:00‐19:00. 37 burar i
Kausan 16:00‐20:00. Anders satte upp 2 konstgjorda hussvalebon på norra
gaveln till 1855 års hus.
OBSERVATIONER
SJÖORRE ca 35 ex låg och dök vid Lillelandsrevet och SV därom, dessutom
sträckte 1 par mot S öster om ön. PILGRIMSFALK jagade omkring över östra
delen av ön under morgonen och satt däremellan på en stor sten ute på
Ostudden. TRANA 2 + 1, sträckande österut parallellt med varandra med ca 1
km:s mellanrum 17:57. SKÄRSNÄPPA minst 100 ex varav många födosökande på
den uppsköljda tången i Kausan. HORNUGGLA 1 ex stöttes vid Kruthuset 06:00,
fångades därefter i nät 11 och ringmärktes. MINDRE KORSNÄBB 3 ex, flög ett
par varv över ön innan de fortsatte in mot land. TUMLARE 1 dött ex hittades på
stranden S om eldningstunnan.
RINGMÄRKNING
48 ex av 10 arter.
Hornuggla 1, gärdsmyg 11, järnsparv 6, rödhake 5, koltrast 4, kungsfågel 7,
blåmes 2, bofink 7, grönfink 3 och sävsparv 2.
Totalt denna månad 59 ex och i år 59 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Inga förutom personalen på fågelstationen.
ÖVRIGT
Anders gick runt hela Nidingen i strandlinjen under em och mätte rutten med
GPS. Det resulterade i en runda på 2,75 km och att ytan på ön därvid kunde
ytmätas till 0,12 kvadratkilometer. Under förra året gjorde Anders en liknande
runda och kom då till resultatet 2,50 km och 0,10 kvadratkilometer. Ovisst om
mätskillnaden beror på dagens lågvatten på minus 29 cm eller osäkerheten i
GPS‐mätningen.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 26 MARS 2010
VÄDER
Molnfritt under morgonen men disigt, dock sikt in till land, mulnande under fm.
Under em fortfarande mulet och tidvis så disigt så man inte såg land. Från 15:45
och en timma framåt kom tidvis lite lätt regn.
05:00: O 7‐8 m/s, +4,2° C, vattenstånd ‐2 cm.
13:00: SO 6‐8 m/s, +4,5° C, vattenstånd ‐2 cm.
15:00: SSO 4‐6 m/s, +4,2° C, vattenstånd +10 cm.
19:00: S 3‐3 m/s, +4,3° C, vattenstånd +5 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 05:45‐13:15. En bur som fröfälla vid Strandoxeln 05:00‐20:00. 37 burar i
Kausan 05:00‐20:00. Anders satte upp en hylla i ringmärkarlabbet.
OBSERVATIONER
SÄDGÅS 1 par sträckande mot NO rakt över ön 17:22. SJÖORRE ca 25 ex låg och
dök vid Lillelandsrevet och SV därom.S om Ostudden. TOPPSKARV 1 ad med tofs
stod på Klockfotsrevet tillsammans med ca 25 storskarvar. SPARVHÖK 1 ex
rastade en kort stund på Ostudden 16:40. SKÄRSNÄPPA minst 100 ex varav
många födosökande på den uppsköljda tången i Kausan. ENKELBECKASIN 1 ex
stöttes på Svacken. KENTSK TÄRNA 5 ex anlände till ön vid 16‐tiden och stod
därefter till och från på stenar utanför Västudden. GRANSÅNGARE 6 ex, som
ringmärktes, utgjorde de första noterade för Nidingen i år. MINDRE KORSNÄBB
1 hona sträckte mot O över fyrområdet vid 17‐tiden.
RINGMÄRKNING
117 ex av 15 arter.
Skärsnäppa 18, skärpiplärka 1,gärdsmyg 8, järnsparv 3, rödhake 36, koltrast 1,
gransångare 6, kungsfågel 22, talgoxe 1, stare 9, bofink 6, bergfink 1, grönfink 1,
gråsiska 1 och sävsparv 3.
Totalt denna månad 176 ex och i år 176 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Inga förutom personalen på fågelstationen.
ÖVRIGT
Anders fixade den lösa elkontakten i nedre sovrummet, så nu sitter den
förhoppningsvis fast ordentligt.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 27 MARS 2010
VÄDER
Regn under morgonen och NV 10 m/s. Regnet upphörde vid 12‐tiden men solen
lyste med sin frånvaro resten av dagen, dock hyfsad sikt fram till 14‐tiden, då
dimma vällde in. Dimman kvar ännu vid midnatt. Endast 3‐4 plusgrader.
00:00: N 3‐6 m/s, +3,7° C, vattenstånd ‐10 cm.
04:00: NV 11‐14 m/s, +3,5° C, vattenstånd +5 cm.
06:00: NNV 10‐15 m/s, +3,3° C, vattenstånd ‐7 cm.
11:00: NV 6‐8 m/s, +3,2° C, vattenstånd ‐18 cm.
15:00: NV 9‐11 m/s, +3,1° C, vattenstånd ‐4 cm.
19:00: NV 5‐6 m/s, +3,1° C, vattenstånd ‐1 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin och Uno Unger.
VERKSAMHET
9‐17 nät 10:30‐16:30. 38 burar i Kausan 05:00‐19:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE ca 25 ex låg och dök som vanligt vid Lillelandsrevet och SV därom.
SKÄRSNÄPPA Minst 100 ex varav en stor del i Kausan och resten utspridda längs
Playan och ute på Ostudden. Efter fångst i Kausan kunde 7 ex nyringmärkas och
25 ex egenkontrolleras. MORKULLA 3‐4 ex stöttes mellan fyrområdet och
Prästens grav under eftermiddagens dimma. STENSKVÄTTA 1 hane sågs mellan
trädgårdsfållan och turisttoan, första obsen i år på ön. Tangerat fenologirekord
för Nidingen.
RINGMÄRKNING
54 ex av 9 arter.
Skärsnäppa 7, gärdsmyg 1, järnsparv 3, rödhake 14, koltrast 16, blåmes 3,
talgoxe 8, stare 1 och bofink 1.
Totalt denna månad 230 ex och i år 230 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

BESÖKARE
Inga förutom personalen på fågelstationen.
ÖVRIGT
De halvmeterdjupa snödrivor som fanns på ön när verksamheten började för
fyra dagar sedan har minskat betydligt i tövädret. Förmodligen kommer en driva
i nätgatan O om Fotogenboden eller en dito N om muren vid den stora
fläderbusken NO om fågelstationen överleva längst.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 28 MARS 2010
VÄDER
Mulet från gryningen och ganska disigt samt tidvis lätt regn fram till 09‐tiden.
Därefter uppehåll och i huvudsak mulet dock med enstaka gluggar i molntäcket
under em. God sikt under em.
00:00: SV 2‐3 m/s, +3,1° C, vattenstånd ‐5 cm.
03:00: VNV 4‐6 m/s, +3,5° C, vattenstånd ‐5 cm.
06:00: VSV 5‐6 m/s, +4,1° C, vattenstånd +6 cm.
15:00: SV 7‐9 m/s, +5,0° C, vattenstånd ‐6 cm.
18:00: SSV 6‐9 m/s, +4,6° C, vattenstånd +4 cm.
21:00: SSV 6‐8 m/s, +4,5° C, vattenstånd ‐4 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 06:30‐07:30, 3 nät 07:30‐08:30 och 20 nät 08:30‐14:30 . 38 burar i Kausan
06:00‐20:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE ca 50 ex låg och dök S om Lillelandsrevet, dessutom en sydsträckande
flock på 31 ex som passerade nära Västudden 16:32. STORSKRAKE 1 par sträckte
mot NO längs sydsidan av ön 11:56. SKÄGGDOPPING 1 ex sträckte mot S öster
om ön 17:17. SKÄRSNÄPPA Minst 150 ex varav ca 120 ex samtidigt på SV‐
udden. 2 ex ringmärktes och 12 egenkontrollerades efter burfångst i Kausan.
KÄRRSNÄPPA 1 3K+ höll till bland skärsnäppor i Kausan och på SV‐udden. På
kvällen ringmärktes den efter burfångst i Kausan. MORKULLA minst 4 ex rastade
på ön under morgonen och lika många stöttes vid promenad till Ostudden på em
varav en sträckte direkt mot Malön. Under morgonen fångades och ringmärktes
inte mindre än 4 ex i våra standardnät för småfågelfångst. STORSPOV 1 ex lyfte
från Kausan under morgonen. GRANSÅNGARE 1 ex rastande i fyrområdet.
VINTERHÄMPLING 9 ex rastande på ön under em.

RINGMÄRKNING
82 ex av 16 arter.
Större strandpipare 1, skärsnäppa 2, kärrsnäppa 1, morkulla 4, skärpiplärka 1,
gärdsmyg 3, järnsparv 7, rödhake 18, koltrast 27, taltrast 1, rödvingetrast 3,
kungsfågel 1, stare 5, bofink 6, grönfink 1 och sävsparv 1.
Totalt denna månad 312 ex och i år 312 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Inga förutom personalen på fågelstationen.
ÖVRIGT
Det var meningen att vi skulle fått personalförstärkning med en person idag,
men då Mikael Hake skulle köra vår båt från Bua hamn vid 12‐tiden idag ville inte
startmotorn fungera. Förhoppningsvis åtgärdas felet i morgon och vi får hoppas
på ny fräsch personal i övermorgon.
Dagens höjdpunkt var nog de 4 ringmärkta morkullorna. Normalt får man vara
glad om man lyckas ringmärka en kulla per år. Totalt hade tidigare endast 17 ex
ringmärkts på stationen under de 30 första åren som gått sedan fågelstationen
startade 1980.
Vi hade till en början totalt glömt sommartidens införande natten till idag. Att
något inte stod rätt till uppmärksammades inte ens när vi misstänkte att SMHI:s
klocka gick fel och deras vinduppgifter på Kustobservationer lades ut en timma i
förväg. Först när Anders fru ringde och frågade om vi hade ställt om klockorna
gick det upp ett ljus för oss.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 29 MARS 2010
VÄDER
Från gryningen mestadels mulet och tidvis en del lätta regnstänk fram till 16‐
tiden då molnen skingrade sig. Resten av dagen i stort sett molnfritt. God sikt
under em.
06:00: SSV 9‐12 m/s, +4,5° C, vattenstånd ‐9 cm.
10:00: SV 7‐10 m/s, +4,8° C, vattenstånd ‐12 cm.
14:00: VSV 4‐8 m/s, +5,6° C, vattenstånd ‐9 cm.
17:00: VSV 6‐9 m/s, +6,1° C, vattenstånd +4 cm.
21:00: VSV 6‐8 m/s, +4,4° C, vattenstånd +11 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin och Uno Unger.
VERKSAMHET
20 nät 06:30‐14:30. 38 burar i Kausan 06:00‐20:00. Den gamla fröfällan på plats
vid Strandoxeln 15:00‐20:00 efter det att Anders hade satt på nytt nät och
försett den med provisorisk uttagsbur.
OBSERVATIONER
SJÖORRE ca 50 ex låg och dök S om Lillelandsrevet, dessutom en sydsträckande
flock på 23 ex som passerade nära Västudden 09:22. STORSKRAKE 1 par lyfte
från nordstranden och sträckte mot N 07:30. SMÅLOM 1 ex sträckande mot S
väster om ön 18.22. SKÄRSNÄPPA Minst 200 ex varav ca 175 ex samtidigt på
Ostudden under kvällen. 3 ex ringmärktes och 11 egenkontrollerades efter
burfångst i Kausan. KÄRRSNÄPPA 2 ex bl.a. födosökande på den uppsköljda
tången i Kausan. Den som ringmärktes igår hade fått sällskap av ytterligare 1 ex.
Den sistnämnda sågs även på Ostudden på kvällen. MORKULLA Den stöttes
under Strandoxeln och flög österut över ön 09:00. MINDRE KORSNÄBB 1 ex flög
västerut lågt över Kruthuset 07:30.
RINGMÄRKNING
28 ex av 11 arter.
Större strandpipare 1, skärsnäppa 3, skärpiplärka 2, gärdsmyg 1, järnsparv 2,
rödhake 4, koltrast 6, stare 1, bofink 3, grönfink 2 och sävsparv 3.
Totalt denna månad 340 ex och i år 340 ex.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning på Västudden (0,5 tim) och rensning av tång och sten från
båtslipen (0,5 tim) .
BESÖKARE
Inga förutom personalen på fågelstationen.
ÖVRIGT
Vår båt lär ha reparerats idag, så i morgon kan vi se fram emot
personalförstärkning. Om allt klaffar blir vi fyra personer som tar hand om
verksamheten på fågelstationen från och med i morgon.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 30 MARS 2010
VÄDER
En kall natt gav rejält med rimfrost under morgonen. I gryningen lätta
molnslöjor, men under fm fram till 14‐tiden i det närmaste molnfritt, därefter
var himlen åter beslöjad av ett tunt molntäcke som tätnade något mot kvällen.
Ganska god sikt under dagen.
05:00: SV 2‐4 m/s, +3,0° C, vattenstånd +5 cm.
09:00: SO 7‐7 m/s, +2,5° C, vattenstånd +‐0 cm.
13:00: SO 6‐7 m/s, +5,9° C, vattenstånd ‐19 cm.
15:00: SO 6‐7 m/s, +6,7° C, vattenstånd ‐18 cm.
20:00: SO 7‐9 m/s, +6,3° C, vattenstånd +9 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin och Uno Unger fick förstärkning av Malin Karlsson och Andreas
Eriksson från 10:30. Mikael Hake skötte transporten med vår båt från Bua hamn
och med var hans fru Lotta, men båda åkte iland redan efter en timma.
VERKSAMHET
22 nät 06:15‐16:15. 38 burar i Kausan 06:00‐21:00. Fröfällan vid Strandoxeln
06:15‐20:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 5 ex (1 par med 2 juv samt 1 ad) sträckte österut N om ön 10:30.
SJÖORRE Ca 50 ex låg och dök vid Lillelandsrevet. BRUN KÄRRHÖK 1 honfärgad
(möjligen en 3K hane) passerade strax N om ön 11:13. TRANA En flock på 48 ex
kom rakt mot Nidingen västerifrån och passerade ön mot NO 16:22.
SKÄRSNÄPPA Minst 200 ex, efter fångst i Kausan ringmärktes 3 ex, dessutom 15
egna kontroller. MORKULLA 1 ex stöttes under Kruthusoxeln i gryningen.
SVARTKRÅKA 1 ex sågs vid 13‐tiden tillsammans med 3 gråkråkor på Västudden.
Den hade en lucka mitt i handen på båda vingarna, alltså lätt att känna igen.
Efter några minuter försvann den österut längs nordstranden. STEGLITS 1 ex
ringmärktes efter fångst i fröfällan vid Strandoxeln, första obsen i år på ön.

RINGMÄRKNING
70 ex av 14 arter.
Skärsnäppa 3, kärrsnäppa 1, ängspiplärka 1, gärdsmyg 11, järnsparv 3, rödhake
33, koltrast 2, gransångare 1, kungsfågel 3, blåmes 1, pilfink 1, bofink 8, grönfink
1 och steglits 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 410 ex och i år 410 ex.
Dessutom fick vi en främmande kontroll av en svensk blåmes.
UPPDRAGSARBETE
Rensning av båtslipen (2 tim) och reparation av rasad stenmur (0,5 tim).
BESÖKARE
6 personer, alla knutna till fågelstationen.
ÖVRIGT
Med den nya personalen fick vi ut utrustning från SVA för ”Provtagning av finkar
vid ringmärkning, för undersökning av förekomst av trikomonasparasiter”. Upp
till ca 100 ex av grönfinkar, bofinkar och bergfinkar skall provtagas på Nidingen
och 6 bofinkar har redan idag provtagits.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 31 MARS 2010
VÄDER
En hel del regn under natten och tidig morgon fram till 08:00. Under tiden 08:00‐
16:00 tidvis uppehåll men mestadels regn med ganska dålig sikt (Lilleland syntes
knappt). Vid 16‐tiden upphörde regnet och en något uppklarnande front drog in
västerifrån.
04:00: OSO 9‐12 m/s, +5,4° C, vattenstånd +1 cm.
07:00: OSO 8‐9 m/s, +4,9° C, vattenstånd ‐7 cm.
10:00: OSO 8‐11 m/s, +5,9° C, vattenstånd ‐1 cm.
13:00: SSO 6‐8 m/s, +4,9° C, vattenstånd +1 cm.
15:00: S 5‐6 m/s, +4,4° C, vattenstånd ‐2 cm.
18:00: S 2‐3 m/s, +4,5° C, vattenstånd +5 cm.
22:00: SO 3‐3 m/s, +3,9° C, vattenstånd +1 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Malin Karlsson, Andreas Eriksson, Anders Melin och Uno Unger.
VERKSAMHET
15 nät 08:15‐10:00 och 12:00‐13:00. 22 nät 16:00‐19:30. 38 burar i Kausan
06:00‐21:00. Fröfällan vid Strandoxeln 08:00‐13:00. Regnet satte alltså stopp för
maximal nätfångst och näten fälldes ihop 13:00. När regnet slutade 16:00 och
bofinkar vällde in på ön, satte vi upp näten igen.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Minst 50 ex, låg och dök vid Lillelandsrevet. SPARVHÖK Ca 10 ex
jagade omkring på ön efter 16:00 då regnet upphörde. Inte mindre än 7 ex
nätfångades och ringmärktes, 4 ad hanar och 3 ad honor. TORNFALK 3 ex jagade
omkring på ön efter 16:00. TRANA De kom tillsammans västerifrån och ändrade
kursen något över Nidingen och försvann mot NO 18:13. SKÄRSNÄPPA Minst
200 ex, efter fångst i Kausan ringmärktes 4 ex, dessutom 8 egna kontroller.
KENTSK TÄRNA 7 ex höll till ute på Klockfotsrevet under kvällen. När det väl
blivit mörkt fångades och ringmärktes 1 ad med hjälp av nät och uppspelat läte
på SV‐udden. DUBBELTRAST 2 ex rastade på ön under fm. STEGLITS 1 ex hördes
överflygande vid 16‐tiden.

RINGMÄRKNING
106 ex av 11 arter.
Sparvhök 7, skärsnäppa 4, kentsk tärna 1, ängspiplärka 3, gärdsmyg 1, järnsparv
55, rödhake 14, taltrast 4, rödvingetrast 1, gransångare 2 och bofink 14.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 516 ex och i år 516 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
4 personer, enbart personal på fågelstationen.
ÖVRIGT
Dagens begivenhet var utan tvekan de 7 ringmärkta adulta sparvhökarna (4
hanar + 3 honor), som anlände till ön samtidigt med hundratals bofinkar när
regnet upphörde och en viss uppklarning ägde rum från V vid 16‐tiden. Tidigare
dagsrekord för sparvhök låg på 3 ex.
Då det på kvällen var nästan vindstilla testade Andreas och Malin nätfångst av
kentsk tärna med hjälp av uppspelat läte på SV‐udden. Trots att batteriet till
högtalaren lade av ganska snart lyckades de i alla fall fånga en tärna.
När dagens ringmärkning avslutades kunde vi summera månadens resultat till
516 ex trots att vi pga av isläget inte kunde starta förrän 24/3. Detta resultat kan
jämföras med landets två största fågelstationer Ottenby (start 15/3) och
Falsterbo (start 21/3) som i sin standardiserade fångst under mars i år har
ringmärkt 464 resp. 242 fåglar.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 1 APRIL 2010
VÄDER
En fin morgon nästan molnfri och med sikt nätt och jämt in till land. Därefter en
hel del solsken under fm och fram till 15:00 men ganska disigt. Senare under em
mulnande och någon regnskur.
06:00: OSO 4‐5 m/s, +3,9° C, vattenstånd ‐7 cm.
10:00: SSO 10‐11 m/s, +4,5° C, vattenstånd ‐7 cm.
13:00: SSO 8‐10 m/s, +5,1° C, vattenstånd ‐17 cm.
16:00: SSO 10‐11 m/s, +5,1° C, vattenstånd ‐21 cm.
19:00: S 12‐17 m/s, +4,1° C, vattenstånd ‐10 cm.
22:00: S 10‐13 m/s, +4,4° C, vattenstånd ‐8 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Malin Karlsson, Andreas Eriksson, Anders Melin och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 06:00‐12:00. 38 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Minst 30 ex, låg och dök vid Lillelandsrevet, dessutom sträckte 59 ex
mot S på västsidan (4 + 20 + 22 + 5 + 8) under dagen fram till 14.30. SPARVHÖK
1 omärkt adult hona jagade småfågel på ön under morgonen. TRANA 1 ex
sträckte mot S (!) utanför Västudden 07:12. SKÄRSNÄPPA Minst 200 ex. Efter
fångst i Kausan ringmärktes 1 ex och egenkontrollerades 8 ex.
VINTERHÄMPLING 7 ex rastade en stund på Svacken vid 12‐tiden.
RINGMÄRKNING
137 ex av 13 arter.
Skärsnäppa 1, ängspiplärka 1, gärdsmyg 11, järnsparv 5, rödhake 77, koltrast 1,
taltrast 2, gransångare 4, kungsfågel 16, stare 4, bofink 10, bergfink 2 och
sävsparv 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 137 ex och i år 653 ex.
UPPDRAGSARBETE
Färdigrensning av slipen och provkörning av båtvagnen (4 tim). Ett försök att
elda upp en rishög misslyckades då riset tydligen var för blött. Så tyvärr blev det
ingen påskbrasa på Nidingen i år.

BESÖKARE
4 personer, enbart personal på fågelstationen.
ÖVRIGT
En fin morgon vädermässigt lade grunden till årets hittills bästa
ringmärkningsdag och slutresultatet hamnade på 136 ex där rödhaken
dominerade med 77 ex, vilket var artens bästa dag i år till dags dato.
Anders försökte lura undertecknad första april genom att via walkie‐talkie
meddela att kustbevakningen anlänt till ön för att kontrollera att
tillträdnadsförbudet i reservatet, som började idag, efterlevdes. Men den
gubben gick inte.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 2 APRIL 2010
VÄDER
I gryningen mulet men vid 08‐tiden lättade molntäcket och vi fick solsken om en
något disigt. Under eftermiddagen och kvällen mulnade det på igen och vi fick en
del regnskurar.
05:00: SSV 9‐10 m/s, +4,3° C, vattenstånd ‐8 cm.
07:00: S 8‐10 m/s, +4,3° C, vattenstånd ‐6 cm.
10:00: SSV 7‐10 m/s, +4,6° C, vattenstånd +6 cm.
15:00: SSO 9‐11 m/s, +4,2° C, vattenstånd +3 cm.
17:00: SSO 9‐14 m/s, +4,7° C, vattenstånd +3 cm.
21:00: S 9‐14 m/s, +4,7° C, vattenstånd ‐1 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Malin Karlsson och Andreas Eriksson fick förstärkning av Mikael Hake som kom
ut med båten efter att ha kört en vända för att släppa av Anders Melin och Uno
Unger som bemannat stationen sedan säsongstarten.
VERKSAMHET
18 nät 06:00‐07:00 och 22 nät 07:00‐ 10:00. 38 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE minst 600 ex mot S under tiden dagen. SKÄRSNÄPPA Minst 200 ex.
Efter fångst i Kausan ringmärktes 3 ex och egenkontrollerades 10 ex.
RINGMÄRKNING
11 ex av 6 arter.
Skärsnäppa 3, gärdsmyg 1, järnsparv 3, bofink 2, skärpiplärka 1, sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 148 ex och i år 664 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
5 personer, enbart personal på fågelstationen.
ÖVRIGT

Uno Unger och Anders Melin städade huset och labbet ordentligt innan de
lämnade ön vid 11:30, så vi kvarvarnade kan nu gå runt och känna en härlig doft
av rengöringsmedel! Annars har det varit en lugn dag med lite starkare vind än
under gårdagen. Detta har resulterat i en skral fågelfångs, men vi ställer vårt
hopp till Hake som ägnar natten åt att försöka fånga skärsnäppor med håv och
lampa. Resultatet av fångstförsöken får ni läsa om i morgondagens dagbok.
VID DATORN
Uno Unger och Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 3 APRIL 2010
VÄDER
Klart väder under hela dagen.
05:00: SSO 10‐12 m/s, +4,1° C, vattenstånd ‐12 cm.
08:00: SO 9‐10 m/s, +3,7° C, vattenstånd ‐10 cm.
10:00: SO 8‐10 m/s, +4,5° C, vattenstånd ‐8 cm.
13:00 SSO 5‐6 m/s, +6,8° C, vattenstånd ‐10 cm.
17:00: S 6‐8 m/s, +5,7° C, vattenstånd ‐20 cm.
20:00: SO 4‐6 m/s, +5,1° C, vattenstånd ‐23 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Malin Karlsson, Andreas Eriksson och Mikael Hake.
VERKSAMHET
15 nät 06:00‐ 10:30. 38 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE minst 200 ex mot S under förmiddagen. Smålom 5 ex mot sträckte mot
söder under förmiddagen. Havssula minst 35 ex mot S. SKÄRSNÄPPA Minst 100
ex rastande runt om på ön.
RINGMÄRKNING
19 ex av 7 arter.
Skärsnäppa 10, rödbena 1, skärpiplärka 1, järnsparv 2, stenskvätta 1,
gransångare 1 och stare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 167 ex och i år 683 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
3 personer, enbart personal på fågelstationen.
ÖVRIGT
Hakes fångst under natten gav bra utdelning då han lyckades fånga hela 29
skärsnäppor. Av dessa var 8 nymärkningar och resterande kontroller av

egenmärkta fåglar. Småfågelfångsten var väldigt skral även idag så nu sitter vi
och hoppas på lite lugnare vindar och en rejäl stöt med nya flyttfåglar. Under
kvällen planeras ett fångstförsök av kentsk tärna igen med hopp om att batteriet
till högtalaren skall uthärda lite längre denna gång. Resultatet av detta får ni i
morgondagens dagbok.
VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 4 APRIL 2010
VÄDER
Halv klart till mulet under morgonen. Under eftermiddagen mulet och tidvis
regn.
05:00: SO 9‐11 m/s, +4,6° C, vattenstånd ‐34 cm.
08:00: OSO 9‐12 m/s, +3,3° C, vattenstånd ‐34 cm.
10:00: O 10‐12 m/s, +4,8° C, vattenstånd ‐30 cm.
13:00 OSO 9‐11 m/s, +6,0° C, vattenstånd ‐16 cm.
18:00: S 10‐13 m/s, +4,0° C, vattenstånd ‐22 cm.
20:00: O 8‐13 m/s, +3,7° C, vattenstånd ‐21 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Malin Karlsson, Andreas Eriksson, Mikael Hake fick under eftermiddagen
förstärkning av Charlotte Hake som gästar oss tills imorgon och Annelie Erdefelt
som skall göra praktik här i fyra veckor.
VERKSAMHET
8 nät 06:00‐ 10:00. 38 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA minst 150 ex rastande runt om på ön.
RINGMÄRKNING
9 ex av 6 arter.
Skärsnäppa 3, kentsk tärna 1, rödhake 1, gransångare 1, stare 2 och bofink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 176 ex och i år 692 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
5 personer, enbart personal på fågelstationen.
ÖVRIGT

Nattens tärnsatsning gav utdelning även denna gång och vi fick klämma ring på
ännu en kentsk tärna. Mr Hake gick som vanligt på nattfångst med håv och
lampa vilket resulterade i 11 kontroller och 1 nymärkning av skärsnäppa. På
eftermiddagen åkte Mikael till Skallahamn och hämtade upp vår
personalförstärkning som fått skjuts till hamnen av en ytterst vänlig man (Uno
”storugglan” Unger). Sista snön har lämnat oss idag, och vi kommer inte att
sakna den! Dagens glade segrare i maskspelet är undertecknad!
VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Måndag 5 APRIL 2010
VÄDER
Mulet under hela morgonen. På förmiddagen lättare regn under några timmar.
Under sen eftermiddagen uppsprickande moln täcke och stiltje.
05:00: OSO 4‐5 m/s, +4,0° C, vattenstånd ‐8 cm.
08:00: SO 2‐3 m/s, +3,9° C, vattenstånd ‐11 cm.
11:00: SO 4‐4 m/s, +3,5° C, vattenstånd ‐7 cm.
14:00 V 5‐8 m/s, +4,5° C, vattenstånd +4 cm.
18:00: SV 1‐3 m/s, +5,0° C, vattenstånd ‐3 cm.
20:00: S 4‐4 m/s, +4,7° C, vattenstånd ‐14 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Malin Karlsson, Andreas Eriksson och, Annelie Erdefelt är kvar på stationen
medan Mikael och Charlotte Hake tog båten till Skallahamn.
VERKSAMHET
22 nät 06:00‐ 10:30. 13 nät 17:00‐ 19:30. 38 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa minst 150 ex rastande runt om på ön. Då det var stiltje passade vi på
att räkna tobisgrisslorna runt ön idag och resultatet blev 700 ex. Kentsk tärna 40
ex rastante på klockfotsrevet under sen eftermiddagen.
RINGMÄRKNING
36 ex av 11 arter.
Ängspiplärka 2, skärpiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 8, rödhake 13, taltrast 1,
rödvingetrast 3, gransångare 2, kungsfågel 1, stare 1 och bofink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 212 ex och i år 728 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
5 personer, enbart personal på fågelstationen.
ÖVRIGT

En ganska lugn dag i ringmärkning under morgonen. Fast hoppet om mycket
fågel har vi inte gett upp än då morgondagens prognoser för fågelfångst ser lite
bättre ut än dagens. Näten och bandspelaren är i skrivande stund riggat för
tärnfångst, hur resultatet av det går får ni läsa om i morgon. Mikael och
Charlotte Hake åkte hem idag men är nog laddade för att få återkomma till ön
till helgen igen!
VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Tisdag 6 APRIL 2010
VÄDER
Mulet under hela dagen. Under eftermiddagen lätt regn.
06:00: SSO 3‐4 m/s, +3,9° C, vattenstånd ‐19 cm.
08:00: SO 6‐7 m/s, +3,7° C, vattenstånd ‐24 cm.
11:00: SSO 8‐9 m/s, +4,2° C, vattenstånd ‐27 cm.
14:00 SSO 8‐9 m/s, +4,6° C, vattenstånd ‐9 cm.
17:00: SSO 6‐8 m/s, +4,8° C, vattenstånd ‐9 cm.
20:00: SSO 8‐9 m/s, +5,4° C, vattenstånd ‐11 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Malin Karlsson, Andreas Eriksson och Annelie Erdefelt.
VERKSAMHET
22 nät 06:00‐ 12:00. 38 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa minst 150 ex rastande runt om på ön. Skäggdopping 1 ex rastade
norr om ön på förmiddagen. Under kvällen sågs 2 ex sparvhök som jagade runt
de bofinkar som satt sig på nattkvist.
RINGMÄRKNING
78 ex av 13 arter.
Skärsnäppa 1, ängspiplärka 6, skärpiplärka 1, sädesärla 2, gärdsmyg 3, järnsparv
26, rödhake 14, koltrast 6, taltrast 1, gransångare 1, kungsfågel 7, bofink 7 och
bergfink 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 290 ex och i år 806 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
3 personer, enbart personal på fågelstationen.
ÖVRIGT

Idag såg vi till att byta ut nio fångstnät som var i dålig kondition, så nu är alla nät
i topptrim för en lång och fångstrik vår. Gårdagskvällens försök till tärnfångst
gick inge bra, trotts att förutsättningarna var näst intill det bästa tänkbara. Det
ända som uteblev var det viktigaste för lyckad fångst, tärnorna! Morgonens
fångst blev något bättre än de senaste dagarna och vi ringmärkte 78 individer.
VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Onsdag 7 APRIL 2010
VÄDER
Mulet under morgonen. Vid lunchtid uppsprickande molntäcke och sedan
halvklart till mulet under resten av dagen.
05:00: SO 6‐8 m/s, +5,0° C, vattenstånd ‐9 cm.
08:00: SO 8‐10 m/s, +6,0° C, vattenstånd ‐22 cm.
11:00: SO 8‐10 m/s, +6,2° C, vattenstånd ‐29 cm.
14:00 SO 7‐9 m/s, +7,0° C, vattenstånd ‐18 cm.
17:00: S 8‐9 m/s, +7,4° C, vattenstånd ‐16 cm.
20:00: SO 6‐6 m/s, +6,2° C, vattenstånd ‐22 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Malin Karlsson, Andreas Eriksson och Annelie Erdefelt.
VERKSAMHET
21 nät 05:30‐ 10:00. 38 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Sångsvan 21 ex i två flockar 15 och 6 sträckte mot öster. Skärsnäppa minst 50 ex
rastande runt om på ön. Sparvhök 2 ex rastade på ön under dagen, 1 ad hona
som ringmärktes och 1 ad hane. Vid kl 7 kom en stöt med gransångare och det
märktes i ringmärkningsnäten där 15 ex infångades.
RINGMÄRKNING
59 ex av 11 arter.
Sparvhök 1, ängspiplärka 1, sädesärla 1, gärdsmyg 3, rödhake 29, koltrast 2,
gransångare 15, stare 3, bofink 2, grönfink 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 349 ex och i år 865 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
3 personer, enbart personal på fågelstationen.
ÖVRIGT

Det blev en liten rödhakestöt under första morgontimmen idag och en
gransångarstöt under den andra. Annelie är glad idag då hon lyckas att på första
försöket få en korrekt vinglängd! Men bortsett från det har det varit en väldigt
lugn dag på ön och vi roar oss med att bara vara.
VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Torsdag 8 APRIL 2010
VÄDER
Mulet under hela dagen. Några få lätta skurar på eftermiddagen.
05:00: SO 7‐8 m/s, +5,0° C, vattenstånd ‐10 cm.
08:00: SSO 10‐12 m/s, +5,5° C, vattenstånd ‐15 cm.
11:00: SSO 9‐11 m/s, +5,9° C, vattenstånd ‐18 cm.
14:00 SSO 7‐10 m/s, +6,1° C, vattenstånd ‐14 cm.
17:00: S 6‐8 m/s, +6,0° C, vattenstånd +1 cm.
20:00: V 7‐10 m/s, +5,7° C.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Malin Karlsson, Andreas Eriksson och Annelie Erdefelt.
VERKSAMHET
21 nät 05:30‐ 09:30. 38 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa, 100 ex rastande på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
17 ex av 8 arter.
Skärpiplärka 1, järnsparv 3, rödhake 4, rödvingetrast 1, gransångare 2, stare 4,
grönfink 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 366 ex och i år 882 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
3 personer, enbart personal på fågelstationen.
ÖVRIGT
Vilka SKITNÄT vi satte upp i förrgår! På två dagar har vi fått lagat fem av nio
nyuppsatta nät, lite mer kan man kanske begära av nykonstruerade japanska
slöjnät! Och inga fåglar verkar de fånga heller, men det beror nog mer på att det
inte finns några fåglar på ön. I övrigt är vi ganska glada! På kvällen hamnade

undertecknad i en brottningsmatch med en knölsvan. Väl infångad byttes den
gamla ringen ut då siffrorna var rejält slitna, sedan återfick den friheten. Svanen
ringmärktes på Nidingen i april 2004 som hane med åldern 4+. Det vill säga att
den minst är inne på sitt tionde levnadsår. Under kvällen gjordes nya
fångstförsök av tärnor med högtalare och nät i mörkret. Som vanligt får ni veta
resultatet av den insatsen i morgondagens dagbok.
VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Fredag 9 APRIL 2010
VÄDER
Klart väder under hela dagen.
05:00: av 7‐10 m/s, +4,8° C, vattenstånd +10 cm.
08:00: VNV 8‐10 m/s, +5,3° C, vattenstånd +3 cm.
11:00: NV 7‐9 m/s, +5,8° C, vattenstånd ‐18 cm.
14:00 VNV 8‐9 m/s, +6,6° C, vattenstånd ‐19 cm.
17:00: NV 8‐11 m/s, +6,7° C, vattenstånd ‐9 cm.
20:00: NV 5‐7 m/s, +6,3° C, vattenstånd ‐14 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Malin Karlsson, Andreas Eriksson och Annelie Erdefelt.
VERKSAMHET
15 nät 05:30‐ 10:00. 38 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa, 200 ex rastande mesta dels ute på SV udden under dagen. En pilfink
sågs på ön och ringmärktes.
RINGMÄRKNING
10 ex av 7 arter.
Skärsnäppa 2, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, stare 1, pilfink 1 och bofink 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 376 ex och i år 892 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
3 personer, enbart personal på fågelstationen.
ÖVRIGT
Tärnfångsten igår kväll gav resultatet noll igen, men vi är glada för de två kentor
vi fick i början av vår vistelse här på ön. Under dagen tog vi ner näten som vi
provisoriskt satt upp för just tärnfångsten ute på SV udden. De vanliga näten har
fortsatt göra oss lite upprörda då vi fått laga ytterligare två av de nyuppsatta.

Fågelmässigt har dagen annars varit väldigt lugn, men vädret har varit underbart
och solen har värmt ordentligt på läsidan.
VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Lördag 10 APRIL 2010
VÄDER
Klart väder under hela dagen.
05:00: NNO 7‐9 m/s, +5,6° C, vattenstånd ‐15 cm.
08:00: N 8‐9 m/s, +4,7° C, vattenstånd ‐20 cm.
11:00: N 6‐8 m/s, +6,3° C, vattenstånd ‐30 cm.
14:00 NNO 8‐13m/s, +8,2° C, vattenstånd ‐32 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Malin Karlsson, Andreas Eriksson och Annelie Erdefelt. Malin och Andreas
lämnade ön och Charlotte & Mikael Hake åkte ut.
VERKSAMHET
18 nät 05:30‐ 11:00. 38 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa, sent personalbyte har medfört viss förvirring, men de är i alla fall
färre än igår (200 igår)
RINGMÄRKNING
11 ex av 7 arter.
Skärsnäppa 3, gärdsmyg 1, rödhake 3, koltrast 1, bofink 1, bergfink 1 och
sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 387 ex och i år 903 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
5 personer, enbart personal på fågelstationen.
ÖVRIGT
Trevligt att komma ut till ön och finna att huset är exemplariskt städat! Eloge till
föregående ockupanter. Man får ju prestationsångest...
För övrigt en solig och ganska trevlig dag, om än fågelfattigt och ganska blåsigt.
VID DATORN

Charlotte Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Söndag 11 APRIL 2010
VÄDER
Klart väder hela dagen, vinden mojnade fram mot em. God sikt ända fram till
fastlandet, med ganska lugnt hav.
05:00: NNO 6‐8 m/s, +4° C, vattenstånd ‐23 cm.
07:00: NNO 6‐8 m/s, +3.5° C, vattenstånd ‐22 cm.
11:00: NO 4‐8 m/s, +7.2° C, vattenstånd ‐25 cm.
14:00: NO 3‐5 m/s, +12,5° C, vattenstånd ‐25 cm.
17:00: NNV 3‐5m/s, +13,6° C, vattenstånd – 26 cm.
20:00: NO 5‐6 m/s, +10,6° C, vattenstånd ‐27 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Charlotte & Mikael Hake, Annelie Erdefelt.
VERKSAMHET
22 nät 05:30‐ 16:00. 38 burar i Kausan 05:00‐21:00. Röjt nätgatorna ca 2 timmar
på eftermiddagen.
OBSERVATIONER
Ejder, den första honan har gått upp på land och lagt sig S om Gula huset.
Småskrake, har spelat som vansinniga hela dagen. Toppskarv, 1 2K kom
tillsammans med 15 storskarvar från S, lade sig på vattnet N om Nidingen.
Trana, 4 mot NO. Skärsnäppa, 100 ex. Dvärgmås, 1 2K förbiflygande.
Knubbsäl, 5 ex.
RINGMÄRKNING
9 ex av 8 arter.
Större strandpipare 1, skärsnäppa 1, rödbena 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 2,
järnsparv 1, taltrast 1 och stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 396 ex och i år 912 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
4 personer, personal på fågelstationen samt Stefan kom för första gången på
säsongen, kl. 18.20 för att inspektera vandrarhemmet.

ÖVRIGT
Första gången jag skriver dagboken, så ursäktar eventuella fel. Idag har det
tyvärr varit en ytterst fågelfattig söndag. Vi hade dock tur med vädret, då vinden
mojnade fram mot lunchtid och himlen var så gott som molnfri. Vi har alla gottat
oss i solskenet. Charlotte oroade sig lite för att bränna sig om näsan, och själv
känner jag kinderna tog stryk under dagen. Borde ha kommit ihåg att packa med
lite solskyddsfaktor. Tänk vad man kan vara efterklok!
Förutom den vanliga verksamheten har vi även firat Charlottes födelsedag idag!
Telefonen har ringt mest hela dagen med gratulationer och till kvällen bjöds det
både på mat (årets första grillning, med lax på menyn) och efterrätt, en smarrig
körsbärs‐ och mandeltårta! Eftersom man inte kan bli bjuden på fest utan en
present hade själv i största hast kladdat ner en teckning av skärsnäppor från
kausan. En bra present nog? De får ni avgöra...
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Måndag 12 APRIL 2010
VÄDER
Klart väder hela dagen men ändå kallt i solen. Vinden tilltog fram mot em. och
sikten har varit god.
06:00: NO 4‐5 m/s, +4.1 C, vattenstånd ‐30 cm.
08:00: ONO 5‐6 m/s. +4.3 C, vattenstånd ‐25 cm.
10:00: NNO 2‐4 m/s. 6.5 C, vattenstånd ‐29 cm.
13:00: NV 5‐6 m/s, +8.3 C, vattenstånd ‐29 cm.
17:00: NV 7‐8 m/s, +8.1 C, vattenstånd ‐34 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Charlotte Mikael Hake, Annelie Erdefelt.
VERKSAMHET
22 nät 06:00‐16:30. 38 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Sjöorre, 17 mot S, Smålom, 1 AD N, Skärsnäppa, 150 ex. Myrspov, 3 ex.
Svarthakad buskskvätta (västlig), 1 hane rastade, Svartkråka, 1 ex.
förbiflygande mot O.
RINGMÄRKNING
34 ex av 8 arter.
Skärsnäppa 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 2, rödhake 26, gransångare 1, bergfink 1,
grönfink 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 430 ex och i år 946 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
8 personer, 3 st på fågelstationen samt Stefan med två kvinnor och dessutom
två män som kom i egen båt för att fota skärsnäppor.
ÖVRIGT
Imorse när jag vaknade möttes jag av ett mindre Kebnekaise till diskberg i
vasken. Vi hade alla somnat ifrån sysslorna igår efter den goda efterrätten

(bortsett från Mikael som var på snäppjakt halva natten). Kändes lite pyrt att
behöva starta morgonen med stordiskning, men vad gör man inte för att få en
tallrik att äta sin frukost på!
Av allt att döma har det idag varit en särdeles trög dag. Vi har alla gått och
gäspat av trötthet, stönat över den kalla vinden och gnällt över det dåliga antalet
fåglar i näten. Med lite tur ser morgondagen något mer lovande ut, men vi
hoppas inte för mycket.
Några nyheter för i år har i alla fall dykt upp under dagens förlopp. Bl.a. har vi
fått 3 myrspovar som anlänt till Nidingen. Men det som piggade upp mest var
förståss det oväntade besöket av en svarthakad buskskvätta! Mikael var först på
att observera den, och vi övriga var snabbt framme med tubkikarna för att ta oss
en ordentlig titt. Och vilken vacker syn vi möttes av! En riktigt praktfull hane med
brandorange buk satt på en slånbuske bakom den gamla kanonen. Definitivt det
bästa fyndet sedan ankomst! Nu väntar vi nyfiket på att se vad morgondagen har
att ge.
Idag var det annars ganska mycket liv och rörelse på ön, rena rama
storstadsvimlet. Förutom skärpiplärkorna, som det fullkomligen kryllat av idag,
har det även varit en hel del besökare på ön. Dels kom Stefan med sällskap som
städade mest hela dagen i stugorna (synd bara att de missade att ta en vända
inne hos oss också när det ändå höll på), och dessutom kom två fågelskådare för
att försöka fota några skärsnäppor. I tysthet såg jag avundsjukt på de enorma
teleobjektiven de hade till sina kameror, och konstaterade sorgset att min
plånbok knappast räcker till en sådan glädje...
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Tisdag 13 APRIL 2010
VÄDER
Soligt väder hela dagen, med växlande vind.
05:00: VNV 1‐2 m/s, +4.7° C, vattenstånd ‐26 cm.
08:00: NO 4‐6 m/s. +3,7° C, vattenstånd ‐26 cm.
11:00: NO 2‐3 m/s. +7.8° C, vattenstånd ‐28 cm.
14:00: NNV 6‐9 m/s, +9.9° C, vattenstånd ‐31 cm.
17:00: NNO 8‐10 m/s, +11.4° C, vattenstånd ‐33 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Charlotte och Mikael Hake, Annelie Erdefelt.
VERKSAMHET
22 nät 06:00‐17:00. 30 burar i Kausan och 8 burar i Playan, 05:00‐21:00.
Annelie krattade under nätgator och körde bort slån.
OBSERVATIONER
Knölsvan, 1 par påbörjade bobygge nedanför Fyrnäten. Vitkindad gås, 32 mot O.
Sjöorre, 10 mot V, 35 mot S. Smålom, 15 mot S. Sparvhök, 1 3K+ hona skrämde
upp hela trutkolonin, fastnade i Kruthusnäten och ringmärktes. Skärsnäppa, 150.
Myrspov, 1 rastande. Fisktärna, 2 rastande, första för i år!
RINGMÄRKNING
80 ex av 9 arter.
Sparvhök 1, skärsnäppa 6, sädesärla 1, gärdsmyg 9, rödhake 56, koltrast 1,
gransångare 2, kungsfågel 2 och bofink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 510 ex och i år 1 026 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
4 personer, personal på fågelstationen samt en kajakpaddlare som under sin tur
rastade 2 timmar på Nidingen.
ÖVRIGT

Äntligen (!) har dygnsrytmen passat in sig för fågelstationslivet; undertecknad
vaknade hyggligt pigg imorse och har varit klarvaken hela dagen. Man kan också
med idrotts‐jargong säga att jag formtoppat precis när det behövdes; efter flera
dagar med halvtaskig fångst kom en rejäl morgonstöt som säkrade hem en god
portion av dagens resultat. Tack vare detta passerade vi även gränsen 1000
märkta för i år.
Vädret har återigen varit vackert och mitt på dagen var det så pass varmt att
man nästan började längta efter kortbyxor. Annelie gick hela vägen ut och
badade i havet!
Mikael har dessutom slagit nytt rekord på 300m sparvhöks‐jakt...
VID DATORN
Charlotte Glosli Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Onsdag 14 APRIL 2010
VÄDER
Soligt väder hela dagen, med svag vind.
05:00: ONO 3‐5 m/s, +4.9° C, vattenstånd ‐17 cm.
08:00: O 2‐5 m/s. +5.9° C, vattenstånd ‐21 cm.
11:00: N 2‐4 m/s, +6.7° C, vattenstånd ‐22 cm.
14:00: VNV 5‐6 m/s, +9.0° C, vattenstånd ‐27 cm.
18:00: NV 7‐8 m/s, +8.5° C, vattenstånd ‐24 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Charlotte och Mikael Hake, Annelie Erdefelt.
VERKSAMHET
22 nät 06:00‐14:00. 30 burar i Kausan och 8 burar i Playan, 05:00‐21:00.
Städade labbet och rengjorde fågelboxarna. Tömt hustoaletten och eldat skräp.
OBSERVATIONER
Sångsvan, 1 ad rastade i Kausan men blev raskt bortkörd av knölsvanarna.
Sjöorre, 25 mot S. Smålom, 3 mot S. Skärsnäppa, 150. Dessutom fångades en
Nidingen‐märkt snäppa som blev kontrollerad på Svalbard 15 september 2009!
Hade fått en ny orange flagga på tibian av Svalbard‐folket. Trevligt!
RINGMÄRKNING
25 ex av 5 arter.
Skärsnäppa 3, sädesärla 2, rödhake 18, gransångare 1 och bofink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 535 ex och i år 1 051 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
5 personer, personal på fågelstationen samt Stefan + en man. De bar in ett nytt
(jättestort) bord i Gula Huset, efter att först ha sågat itu bordet för att över
huvudtaget få det genom dörren. Stefan har köpt en ny grovdammsugare till
fyren.

ÖVRIGT
Under dagen har det uppkommit märkliga, stora hål i tången där vi igår gjorde i
ordning burarna. Mysteriet fick sin lösning nu på kvällen: det är de tretåiga
måsarna som snor tång ur våra mödosamt tillkrattade buröppningar! Vandalism!
Låset till dörren i dusch‐skjulet är trasigt, låset snurrar mest runt runt. Mikael
lyckades ändå lirka upp dörren så att undertecknad kunde bli människa igen.
För övrigt en skön men VÄLDIGT händelsefattig dag. En av höjdpunkterna var två
näpna små krickor som stod och sov på Sydvästudden. Det säger väl allt om
dagen som varit.
VID DATORN
Charlotte Glosli Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Torsdag 15 APRIL 2010
VÄDER
Frost och dimma under morgonen, men tyvärr låg dimbankarna ute till havs och
inte in mot kusten som vi skulle velat. Soligt väder hela dagen, med svag vind.
07:00: SSO 3‐5 m/s. +3.7° C, vattenstånd ‐24 cm
11:00: SSV 5‐6 m/s, +8.0° C, vattenstånd ‐18 cm.
14:00: SV 6‐7 m/s, +9.5° C, vattenstånd ‐22 cm.
18:00: V 4‐6 m/s, +10.1° C, vattenstånd ‐17 cm.
20:00: VSV 5‐8 m/s, +8.1° C, vattenstånd ‐11 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Charlotte och Mikael Hake, Annelie Erdefelt.
VERKSAMHET
22 nät 05:30‐14:00. 30 burar i Kausan och 8 burar i Playan, 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Alfågel, 2 mot S. Sjöorre, 1500 mot S. Svärta, 2 mot O. Smålom, 180 mot S.
Storlom, 1 mot N. Skärsnäppa, 200. Hornuggla, 1 AD hane.
RINGMÄRKNING
27 ex av 8 arter.
Skärsnäppa 3, hornuggla 1, gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 12, gransångare 3,
stare 1 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 562 ex och i år 1 078 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
7 personer, personal på fågelstationen samt Stefan i sällskap av tre personer. De
har utfört en hel del sysslor under dagen, däribland städat i gamla fyren, tagit
upp flytbryggan etc.

ÖVRIGT
Idag hoppade vi alla upp ur våra sängar när klockan ringde, bara för att sticka ut
huvudena utanför dörren och bittert konstatera att den utlovade dimman
skymtade med sin frånvaro! Men morgonen räddades dock tack vare fångsten
av en ståtlig hornuggla. Första ugglemärkningen någonsin för undertecknad, så
nog skakade det lite i händerna av pirr i magen. Adrenalinkickar av detta slag slår
koffeininfusionen från morgonkaffet med hästlängder!
Fast för Mikael räckte det inte med stresshormon under den tidiga
morgontimman. Idag nära klättrade han på väggarna då kaffet till hans stora
förtret var slut. Varenda skåpslucka, burk och låda skulle öppnas på jakt efter ett
möjligt reservförråd. ”Vem i all världen har tagit hit tusen och åter tusen
kaffefilter men glömt att lämna lite bryggkaffe till en behövande!” utbrast han,
och fick i slutändan nöja sig med lite lånat Nescafé.
Den nya placeringen av burar på Playan har under de senaste dagarna visat sig
mycket lönsam. Skärsnäpporna är som trollbundna av något som döljer sig inne i
burarna – så pass desperata att vi t.o.m. sätt individer stå och stångas mot
gallret i försök att ta sig in! Men vandalism har vi likväl råkat ut för genom den
nya placeringen: våra häckande tretåiga måsar har visats sig dra glädje av den
lösgjorda tången i buringångarna och är ständigt framme och rycker åt sig nytt
bomaterial. Rackarns terrorister till flygfän...
Askmolnet från Island kom även till Nidingen fram mot eftermiddagen, men
dock i form av ett rökmoln från ugnen när Charlotte skulle laga mat!
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Fredag 16 APRIL 2010
VÄDER
Klart och soligt, men med stark NV vind under hela dagen. Något högre
vattenstånd än tidigare i veckan, men ändå förvånande lågt med tanke på
lufttrycket och de rådande vindförhållandena.
05:00: NV 12‐15 m/s, +6.8° C, vattenstånd ‐8 cm
07:00: NV 11‐13 m/s, +6.7° C, vattenstånd ‐10 cm
11:00: NNV 8‐10 m/s. 7° C, vattenstånd ‐7 cm.
14:00: NV 10‐12 m/s, +7.8° C, vattenstånd ‐12 cm.
17:00: NV 8‐11 m/s, +7.7° C, vattenstånd ‐16 cm.
20:00: VNV 3‐7 m/s, +7.1° C, vattenstånd ‐16 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Charlotte och Mikael Hake, Annelie Erdefelt.
VERKSAMHET
0 nät (pga. för hård vind). 30 burar i Kausan och 8 burar i Playan, 05:00‐16:00,
sedan 17 i Kausan och 16 i Playan, 16:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa, 200.
RINGMÄRKNING
5 ex av 1 art.
Skärsnäppa 5.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 567 ex och i år 1083 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
4 personer, personal på fågelstationen och Stefan som donade lite i stugorna
som vanligt.

ÖVRIGT
En ytterst händelsefattig dag har vi genomlidigt denna blåsiga fredag. De starka
nordvästvindarna gjorde det omöjligt att sätta upp näten på morgonen, och
knappt en havsfågel har skymtats på hela horisonten. De ända fåglar som vi
lyckats få in idag är en stare och skärsnäpporna, som glatt strosar omkring i
Playan nu när revet är så gott som ogästvänligt i den höga stormen.
Under de lugna timmarna passade vi på att flytta ytterligare några burar från
kausan, där de över morgondagen när kulingvarning utförts riskerar att förlisa.
Eftersom ingen av oss kommer ha större lust att behöva ta ett havsdopp för att
hämta dem, fick burarna istället befinna sig på Playan. Och visst fick vi betalt för
mödan! Bara någon timme hade passerat och fångsten nära dubblades i antal.
Måsarna stog förståss på lur och kikade nyfiket på den nya ransonen av
bomaterial som vi krattat fram. Så fort vi vänder ryggen till är de beredda att
plundra hejvilt.
Under en annars ödslig dag som denna har vi gjort vårt bästa för att få timmarna
att gå. Mikael har haft fullt upp med att gå igenom de många sidorna av
registrerade snäppor, skriva om eventuella förändringar och arkivera i de
överfulla pärmarna. Vem passar inte bättre för det jobbet än alla skärsnäppors
hjärtevän i egen hög person! Fast mycket stånk och stön har ändå hörts från
hans skrivbordssida under denna mödosamma men nödvändiga verksamhet.
Själv har jag sysselsatt mig med att tvätta ur ugnen som fick ett eget
vulkanutbrott igår och rökfyllde hela huset med en stark doft av inbränt fett.
Med varmvatten, en skvätt diskmedel och hårt skrubbande blev den nästan som
ny igen! En flerstegs manual för hur man skriver in rapporter på Svalan blev även
till idag. Av egen erfarenhet har jag redan fått min beskärda del av felskrivningar,
missförstånd och problem med den dagliga rapportering, och ville underlätta
något för de framtida debutanterna.
Tyvärr ser dock inte morgondagen ut att kunna erbjuda så mycket mer än idag.
Med lite tur kanske vinden vänder sig i rätt riktning så att vi åtminstone kommer
kunna spana efter flyttfåglar som passerar Nidingen. Mikael och Charlotte
kommer i alla fall med säkerhet få skjuta upp sin hemresa, så om inte
reservförrådet länsas under påföljande dag så kommer jag äta upp min egen
mössa till middag. Ni får vänta spänt på recensionen av den menyn till imorgon...
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Lördag 17 APRIL 2010
VÄDER
Växlande molnighet med tidvis sol och måttlig till god sikt. Ihållande stark V vind
under hela dagen med hög sjö och stora vågor.
06:00: V 9‐13 m/s, +6.6° C, vattenstånd ‐4 cm
09:00: VSV 10‐15 m/s, +7.3° C, vattenstånd +6
13:00: V 11‐14 m/s, +9.8° C, vattenstånd +2 cm.
15:00: V 14 m‐18m/s, +9.2° C, vattenstånd ‐4 cm.
18:00: V 12‐17 m/s, +8.2° C, vattenstånd 0 cm.
21:00: V 10‐16 m/s, +7.2° C, vattenstånd ‐1 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Charlotte och Mikael Hake, Annelie Erdefelt.
VERKSAMHET
0 nät (pga. för hård vind). 17 burar i Kausan och 16 i Playan, 05:00‐6:00. 17 burar
i Kausan 06.00‐17:30, 17 i Kausan och 16 på Playan 17:30‐21:30.
OBSERVATIONER
Sjöorre, 3045 mot S. Smålom, 267 mot S. Svärta, 1 rast + 2 mot S. Stormfågel, 2
mot N + 3 mot S. Bergand, 3 mot S. Alfågel, 8 mot S. Skärsnäppa, 200.
RINGMÄRKNING
0 ex av 0 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 567 ex och i år 1083 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
3 personer, endast personal på fågelstationen.
ÖVRIGT
Blåsten har tjutit i väggarna på Nidingen idag, och såhär framåt kvällen är
kinderna ordentligt vindpinade och fingrarna stelfrusna. Inga nät lyckades vi
sätta upp idag heller, men gott om sjöfåglar har skådats under dagen. Bl.a.

lyckades vi under vårt spaningsuppdrag räkna till imponerande 3045 sjöorrar!
Som orutinerad fågelskådare fick jag tillslut efter de många timmarnas spejande
huvudvärk av att knipa med ögonen så länge.
Burarna har dock tyvärr inte gett något tillskott till ringmärkningen under dagens
förlopp. I kausan låg vinden på så hårt att bara de modigaste av skärpiplärkor
vågade sig ut på stranden, och i Playan skvalpade vågorna upp så högt att vi fick
dra upp alla burar igen. Mikael drog en bitter suck när han såg den stora mängd
blöt tång som fastnat i gallrena. Så det blir till att dra fram högtryckstvätten när
väl vinden mojnar, och storskrubbning av burarna får från och med nu högsta
prioritet på arbetslistan – kanske inte riktigt vad vi önskat just nu.
Min förutsägelse om en början till rensning av reservförrådet visade sig i alla fall
bli sann, då Mikael och Charlotte kalasade på en burk köttsoppa till lunch och
tog dessutom för sig av överbliven potatismos för att mätta magen efter en hel
dags arbete. Lite av en spågumma lever tydligen inom mig, och som tur var slapp
jag äta upp min mössa som utlovat! Fast kanske hade det varit ett behövligt
avbrott från min stadiga diet på indiska röror (det ända som mitt kulinariska
sinne förmår åstadkomma), och har efter två veckor här på Nidingen ett
fruktanstvärt sug i magen efter kära mammas ugnsrostade grönsaker med
salviayoghurt! Dregelpölen på golvet kommer snart bilda en mindre insjö om jag
inte kommer på andra tankar snart...
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 18 APRIL 2010
VÄDER
Växlande molnighet med tidvis sol och måttlig till god sikt. Ihållande stark V vind
under hela dagen med hög sjö och stora vågor.
06:00: V 9‐11 m/s, +6.3° C, vattenstånd ‐4 cm.
09:00: VSV 8‐11 m/s, +6,0° C, vattenstånd ‐5 cm.
12:00: V 8‐10 m/s, +8.2° C, vattenstånd ‐6 cm.
16:00: V 8‐11 m/s, +8.6° C, vattenstånd ‐8 cm.
19:00: V 10‐13 m/s, +7,0° C, vattenstånd ‐5 cm.
21:00: V 9‐12 m/s, +6.2° C, vattenstånd ‐2 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt fick förstärkning av Uno Unger, Peter Keil och Astrid Tullander,
som hämtades av Mikael Hake med fågelstationens båt i Skallahamn vid 12‐
tiden. Charlotte och Mikael Hake tog båten iland vid 14‐tiden efter en vecka på
Nidingen.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst på morgonen pga för hård vind. 7 nät 10:00‐14:30. 25 burar
05:00‐16:00 varav 17 i Kausan och 8 på Playan. 31 burar 16:00‐20:00 varav 10 i
Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 84 ex mot S under em. SVÄRTA 2 ex i en flock med sjöorrar mot S
under em. SMÅLOM 2 ex mot S 20:14. STORLOM 1 ex mot S under em. OB.
SMÅ‐/STORLOM 3 ex mot S under em. SKÄRSNÄPPA Ca 200 ex. RINGTRAST 1 ex
höll till på ön under em.
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art.
Gransångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 568 ex och i år 1 084 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget

BESÖKARE
6 personer, endast personal på fågelstationen.
ÖVRIGT
Vid kontroll av dricksvattenanläggningen på kvällen konstaterades att
avsaltningen inte fungerade och bara lite vatten fanns kvar i plasttanken. Vi tog
kontakt med rörmokare Per Bengtsson som lovade komma ut i morgon med
Stefan för att reparera anläggningen.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 19 APRIL 2010
VÄDER
En molnfri morgon med bra sikt. Samma väder bestod under dagen, dock med
en del Cumulus‐moln inåt kusten.
04:00: VNV 9‐11 m/s, +5.1° C, vattenstånd ‐7 cm.
07:00: NV 8‐10 m/s, +4.9° C, vattenstånd ‐7 cm.
10:00: NV 6‐8 m/s, +5.2° C, vattenstånd ‐1 cm.
13:00: NV 6‐9 m/s, +5.6° C, vattenstånd ‐2 cm.
16:00: NV 6‐8 m/s, +5,9° C, vattenstånd ‐9 cm.
19:00: NV 6‐8 m/s, +5.2° C, vattenstånd ‐13 cm.
22:00: NV 5‐7 m/s, +5.0° C, vattenstånd ‐10 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt, Astrid Tullander, Peter Keil och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 05:30‐12:00. 31 burar 05:30‐20:00 varav 10 i Kausan och 21 på Playan.
Bevakning av sjöfågelsträcket 06:30‐11:00 och därefter mer sporadiskt.
OBSERVATIONER
ALFÅGEL 8 ex (4 + 4) mot O norr om ön före 09:00. SJÖORRE 244 ex mot S,
dessutom ca 35 ex rastande S om Lillelandsrevet. SMÅLOM 7 ex mot S före
11:00. SKÄRSNÄPPA Ca 200 ex varav 9 egna kontroller där en 9‐åring var äldst.
SVART KRÅKA 1 ex höll till på Västudden under 5 minuter från 10:45.
RINGMÄRKNING
Ingen fågel ringmärktes och endast egna kontroller av vardera en gärdsmyg,
rödhake och gulsparv samt 9 skärsnäppor.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 568 ex och i år 1 084 ex.
UPPDRAGSARBETE
Annelie har strandstädat Kausan mellan SV‐udden och Västudden (1 tim). Uno
har städat turisttoan (0,5 tim) och rättat till ett nedrasat parti av en stenmur (0,5
tim).

BESÖKARE
Totalt 7 personer varav 4 på fågelstationen.
ÖVRIGT
Trots det soliga vädret är det fortfarande kyligt i luften, men trots detta dristade
vi oss till att sätta ut trädgårdsmöblerna. Trots allt börjar vi ju närma oss den
säsong då nämnda möbler gör bättre nytta utomhus än i redskapsförrådet.
Tillsammans med Stefan och Annika kom rörmokare Per ut över dagen och
fixade med vattenförsörjningen, som nu åter fungerar. Han har dessutom satt på
en extra vattenkran på utsidan av turisttoan.
Ett intressant fiskfynd gjordes i fyrområdet, då en laxsill hittades på marken
intill en av fyrarna, uppenbarligen tappad av en på ön bofast tretåig mås. Enligt
litteraturen är laxsillen en sällsynt gäst på Västkusten.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 20 APRIL 2010
VÄDER
Nästan molnfri himmel i gryningen men mellan 07‐tiden och middagstid drev
spridda bymoln med enstaka hagel‐/regnskurar in från SV‐V. Mitt på dagen
rådde ca två timmar tumlarväder (alltså bleke på havet) och från 13‐tiden fram
till 17:00 var det ganska soligt, men därefter mulnade det och från 19:00 kom en
del regnstänk resten av kvällen.
04:00: VSV 4‐6 m/s, +3.7° C, vattenstånd ‐17 cm.
07:00: VSV 3‐5 m/s, +3.9° C, vattenstånd ‐19 cm.
10:00: SV 2‐8 m/s, +4° C, vattenstånd ‐18 cm.
13:00: SSV 4‐6 m/s, +5.8° C, vattenstånd ‐6 cm.
16:00: SSO 4‐5 m/s, +5.3° C, vattenstånd ‐10 cm.
19:00: SV 4‐8 m/s, +4.8° C, vattenstånd ‐18 cm.
22:00: NNV 6‐7 m/s, +3.9° C, vattenstånd ‐27 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt, Astrid Tullander, Peter Keil och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 05:30‐13:00. 31 burar 05:30‐20:00 varav 10 i Kausan och 21 på Playan.
Bevakning av sjöfågelsträcket 06:00‐13:00.
OBSERVATIONER
ALFÅGEL 1 ex mot N. SJÖORRE 228 ex mot S under tiden 06:00‐13:00, dessutom
minst 50 ex rastande S om Lillelandsrevet. SVÄRTA 1 par mot S utanför
Västudden 09:12. SMÅLOM 85 ex mot S under tiden 06:00‐13:00 varav 16 ex i
den största flocken. STORLOM 1 ad i sdr mot N väster om ön 08:52.
PILGRIMSFALK 1 ex mot NO 11:21 norr om ön. SKÄRSNÄPPA Minst 100 ex
varav 6 egna kontroller. STORSPOV 1 ex mot S utanför Västudden 11:06.
KUSTLABB 2 ad (mörk fas) i sällskap mot S utanför Västudden 09:48. Peter såg
dessutom 1 ad (ljus fas) senare, som jagade trutar vid en trålare NV om ön.
TUMLARE 1 ex sågs N om ön mitt på dagen.

RINGMÄRKNING
10 ex av 4 arter.
Gärdsmyg 1, rödhake 7, gransångare 1 och bofink 1. Egna kontroller av vardera
en större strandpipare, skärpiplärka, rödhake och järnsparv samt 6 skärsnäppor
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 578 ex och i år 1 094 ex.
UPPDRAGSARBETE
Annelie och Astrid har strandstädat från SV‐udden till Playastenen (1,5 tim).
Dessutom har Annelie, Astrid och Uno iordningställt fyrplatsens nordöstra
potatisland i trädgårdsfållan och satt årets dryga 100 potatisar (3 tim).
BESÖKARE
7 personer varav 4 på fågelstationen.
ÖVRIGT
Försök till fångst av nattfjärilar med lampa och lakan natten till idag på vårt
redskapsskjul gav tyvärr inte en enda insekt. Trots endast VSV 3‐5 m/s blev det
alltså noll fjärilar. Tydligen var stjärnklart och endast 3‐4 plusgrader inte i
fjärilarnas smak denna natt.
Däremot överraskade en kålfjäril oss, när vi plötsligt fick se en nykläckt sådan
på golvet i ringmärkarlabbet i full färd med att veckla ut sina vingar. Tydligen
hade puppan kläckts något i förtid pga det sedan slutet av mars delvis
uppvärmda utrymmet.
Stefan var ute ett par timmar mitt på dagen med två personer, som skulle laga
marinens radar.
Vid kvällens allmänna genomgång bjöd Peter på en läcker och alldeles nybakad
sockerkaka, vilket vi alla verkligen uppskattade.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 21 APRIL 2010
VÄDER
Växlande molnighet med sol på förmiddagen och mulet under stora delar av
eftermiddagen från kl. 15 och framåt. Kalla temperaturer pga. nordanvind, med
successivt ökande styrka som höll i sig fram till skymning. En liten nederbörd kl.
19:00 och i övrigt växlande god sikt.
04:00: N 4‐5 m/s, +4,0° C, vattenstånd ‐21 cm.
07:00: NNO 4‐6 m/s, +3.3° C, vattenstånd ‐20 cm.
10:00: NNV 3‐5 m/s, +3.7° C, vattenstånd ‐18 cm.
13:00: VNV 8‐10 m/s, +6.2° C, vattenstånd ‐1 cm.
16:00: NV 10‐14 m/s, +5.7° C, vattenstånd +2 cm.
19:00: NV 12‐15 m/s, +5.4° C, vattenstånd ‐3 cm.
22:00: NNV 10‐14 m/s, +4.7° C, vattenstånd ‐6 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt, Astrid Tullander, Peter Keil och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 05:30‐12:00. 31 burar 05:30‐20:00 varav 10 i Kausan och 21 på Playan.
Bevakning av sjöfågelsträcket 07:15‐11:30.
OBSERVATIONER
ALFÅGEL 1 honfärgad sträckande mot S i sjöorreflock kl. 08:05. SJÖORRE 194 ex
mot S under tiden 07:15‐11:30. SMÅLOM 2 ex mot S 11:08. TOPPSKARV 1 ad
med utvecklad tofs rastande på Klockfotsrevet 08:45‐09:50. SKÄRSNÄPPA Minst
100 ex varav 7 egna kontroller. STEGLITS 1 2K hona ringmärktes. BRUNSISKA 4
ex ringmärktes, varav 1 ad hona och 3 2K.
RINGMÄRKNING
11 ex av 5 arter.
Järnsparv 3, rödhake 2, steglits 1, brunsiska 4 och skärsnäppa 1.
Egna kontroller av vardera 1 järnsparv, 3 rödhake och 7 skärsnäppor.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 589 ex och i år 1 105 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget

BESÖKARE
6 personer varav 4 på fågelstationen.
ÖVRIGT
Efter några dagars uppehåll har jag återigen fått ta över dagboksskrivandet, nu
när närvarande stationschef Uno efter återkomst till Nidingen fått lite utlopp för
sitt starka (men likväl uppskattade) kontrollbehov. Men sammanfattningen av
dagen blir desto mindre rolig. Flera av oss i personalen tappade delvis hoppet
när denna onsdag, trots en maximal nätuppsättning och burar som varit igång
sedan tidig gryningstimma, inte heller bjöd på en tillfredsställande fångst. Peter
utryckte upprepade gånger sin sorg över det ihållande fattiga fågellivet – en
misströstan som även om den var befogad inte förgyllde tillvaron.
Det har dock varit mest synd om Uno idag, då han redan under gårdagens natt
fått svåra magproblem. Stackaren har legat däckad i soffan och ihållande knaprat
piller för smärtorna och krämporna. Mot kvällen till piggnade han på sig något
till allas stora fröjd efter många mödosamma timmar; så pass att han ledde den
dagliga artsammanställningen likt sitt vanliga jag, alldeles som om inget hade
hänt.
Undertecknad har försökt hålla humöret uppe, denna min namnsdag och allt.
Dagen till ära blev ringmärkningen av steglits och brunsiska samt en långvarig
observation av toppskarv en angenäm present. Men fick även till viss del ta på
mig uppdraget att hålla ställningarna på stationen igång medan Uno fick en
välbehövd ledig dag – en inte allt för lätt uppgift för en nybörjare som mig själv.
Stefan kom förbi vid lunchtid i sällskap av hustrun Annika och hunden. De
stökade i förrådet intill ringmärkarlabbet så att det dunsade i väggarna, och
sprang fram och tillbaka med diverse prylar till stugan där de snart ankommande
gästerna ska övernatta. Glada blev de över att se den splitternya svenska flaggan
som Uno trots sjukdom lyckats hissa på flaggstången enligt önskemål. Även om
fanan som fladdrade i vinden vittnade om en kommande sommarperiod med
badande och soldyrkande besökare kändes det i den kalla blåsten som om
Moder Natur bestämt sig för att hoppa direkt till vinter igen.
Tyvärr får vi nog vänta på den stora smällen av fåglar ett tag till, då
väderprognosen inte talar för en bra fångst imorgon heller. Högtrycket kan gärna
få dra sig vidare till fastlandet och lämna efter sig en disig morgon med svag
vind. Kanske inte imorgon, och kanske inte dagen därpå; men någon gång under
min månadslånga vistelse måste ju förhållandena bli idealiska. En svag flamma
av förväntan brinner ännu i hjärtat om den ack så omtalade fågelstöten...
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 22 APRIL 2010
VÄDER
Helt molnfritt under morgon och fm, mitt på dagen en del moln men under em
åter molnfritt. God sikt hela dagen.
04:00: N 5‐7 m/s, +3.2° C, vattenstånd ‐6 cm.
07:00: NV 6‐7 m/s, +4.1° C, vattenstånd ‐15 cm.
10:00: NV 7‐8 m/s, +6.1° C, vattenstånd ‐19 cm.
13:00: NV 8‐10 m/s, +6.8° C, vattenstånd ‐8 cm.
16:00: NV 7‐9 m/s, +7.4° C, vattenstånd ‐6 cm.
19:00: NV 6‐8 m/s, +7,0° C, vattenstånd ‐11 cm.
22:00: VNV 9‐11 m/s, +6,1° C, vattenstånd ‐16 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt, Astrid Tullander, Peter Keil och Uno Unger. Vid 14‐tiden fick
Astrid lift till Gottskär med Stefan.
VERKSAMHET
22 nät 05:30‐12:00. 31 burar 05:30‐20:00 varav 10 i Kausan och 21 på Playan.
Bevakning av sjöfågelsträcket 06:15‐12:00 samt sporadiskt under em.
OBSERVATIONER
BERGAND 1 par mot N under morgonen. ALFÅGEL 2 ex sträckte mot S utanför
Västudden 08:50. SJÖORRE 154 ex mot S. SVÄRTA 1 par mot S utanför
Västudden 11:20. SMÅLOM 13 ex mot S. HAVSSULA 1 ad sträckte mot S ute vid
horisonten 10:58. TOPPSKARV 1 ad +1 2K stod på Klockfotsrevet till och från
under fm. STORSPOV 1 ex sträckte mot N över Västudden 10:32. SILVERTÄRNA
1 ex kom flygande och satte sig på Klockfotsrevet 09:08.
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art.
Rödhake 1.
Egna kontroller av 11 skärsnäppor. En av skärsnäpporna var den fågel som
kontrollerades förra veckan och som försågs med en orange flagga ovan
tarsleden på södra Spetsbergen i höstas.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 590 ex och i år 1 106 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget

BESÖKARE
20 personer varav 4 på fågelstationen. Förutom vår personal kom 3 personer
från Position Nidingen hit med en konfererensgrupp på 13 personer från Astra
Tech.
ÖVRIGT
Trots den kyliga vinden var det ganska gott i solen mitt på dagen och det lockade
fram minst 4 nässelfjärilar i fyrområdet. Dessutom kläcktes ytterligare en kålfjäril
i ringmärkarlabbet, vilken vi efter individmärkning placerade i skydd under gräs
vid komposten liksom den föregående.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 23 APRIL 2010
VÄDER
Mulet under första timmen, sedan växlande molnighet och god sikt hela dagen.
04:00: VSV 7‐10 m/s, +5.1° C, vattenstånd ‐2 cm.
07:00: V 8‐12 m/s, +5.3° C, vattenstånd ‐13 cm.
10:00: V 11‐14 m/s, +6.6° C, vattenstånd ‐15 cm.
13:00: V 11‐15 m/s, +8.4° C, vattenstånd ‐6 cm.
16:00: V 12‐15 m/s, +8.0° C, vattenstånd +10 cm.
19:00: V 13‐16 m/s, +6,9° C, vattenstånd +11 cm.
22:00: V 13‐17 m/s, +5.3° C, vattenstånd +5 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt, Peter Keil och Uno Unger.
VERKSAMHET
17 nät 05:30‐10:00. 31 burar 05:30‐20:00 varav 10 i Kausan och 21 på Playan.
Bevakning av sjöfågelsträcket 06:15‐17:00.
OBSERVATIONER
ALFÅGEL 2 hanar sträckte mot S utanför Västudden varav den ena rastade
utanför Nordstranden en stund. SJÖORRE 475 ex mot S och 53 mot N. SVÄRTA
4 ex (1 hanne, 3 honfärgade) sträckte mot S 10:56. SMÅLOM 92 ex mot S.
STORMFÅGEL 1 ex mot S öster om ön 14:29. HAVSSULA 28 ex sträckte mot S.
TOPPSKARV 1 ad +2 2K sträckte mot V utanför Nordstranden 06:48. STENFALK
1 ex mot NO norr om ön 11:29.
RINGMÄRKNING
10 ex av 6 arter.
Skärsnäppa 1, gärdsmyg 1, rödhake 5, gransångare 1, stare 1 och bergfink 1.
Egna kontroller av 13 skärsnäppor.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 600 ex och i år 1 116 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
18 personer varav 3 på fågelstationen. Konferensgruppen sedan igår och
personal från Position Nidingen åkte iland under em.

ÖVRIGT
Vinden ökar under dagen och utvecklas till en hyfsad havsfågelskådardag. Uno
naturligtvis i sitt esse. Kontakt med Hönö, där man kan tänka sig att Göteborgs
fågelskådare står uppradade som skarvar i vindskyddet. Det utvecklas en viss
diskussion (på Nidingen, inte på Kråkudden) om Sula bassanas ålderskaraktärer.
Sjöorre 475 mot S, 53 mot N, havssula 28 i varierande åldrar (3 K till ad), alfågel
2, smålom 92.
Hur man nästan missar en stormfågel (årets första): Peter i labbet (eller någon
annanstans). Anrop: Stormfågel. Skynda dig! Språngmarsch med atrosknän.
Kolla in champinjonen. Ingen stormfågel. Mönsterutkiken. Osv. Men 15 sek
innan den passerar sydändan på Malö så sitter den. Tydlig, fin, medljus och
läcker.
Fjärilsexkursionen (Uno och Annelie) ger inga obsar, förutom kläckning i
labbet av en tredje kålfjäril, som märks upp av Uno (röd tusch).
Det har sina fördelar att dela ön mellan fågelstationsverksamhet och
vandrarhems‐ konferensdito: överbliven gourmetmat hamnar i
fågelstationspersonalens (märker att jag har en svaghet för långa ord) magar:
kycklingspett, potatissallad, skagenröra, lyxig kaka. Till det en uppkapsylerad
flarra rödvin.
VID DATORN
Peter Keil

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 24 APRIL 2010
VÄDER
Klart väder hela dagen med sol och något enstaka stackmoln. Växlande god sikt.
04:00: VNV 10‐13 m/s, +4.9° C, vattenstånd +8 cm.
07:00: VNV 8‐10 m/s, +5.3° C, vattenstånd ‐7 cm.
10:00: VNV 7‐8 m/s, +6.6° C, vattenstånd ‐18 cm.
13:00: VNV 4‐7 m/s, +7,7° C, vattenstånd ‐19 cm.
16:00: VNV 2‐3 m/s, +8.2° C, vattenstånd ‐9 cm.
19:00: NNV 3‐4 m/s, +7.1° C, vattenstånd ‐12 cm.
22:00: NO 0‐2 m/s, +5.9° C, vattenstånd ‐18 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Peter Keil och Uno Unger avlöstes av Anders Melin och Christoph Schaufelberger
under em. Annelie Erdefelt stannar en vecka till. Tommy Järås skötte
personaltransporten med stationens egen båt.
VERKSAMHET
19 nät 05:30‐07:30. 22 nät 07:30‐10:30. 31 burar 05:30‐21:30 varav 10 i Kausan
och 21 på Playan. 3 nytillverkade burar placerades ut vid Stora bryggan
15:15‐21:30. Bevakning av sjöfågelsträcket 06:00‐12:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 262 ex mot S under tiden 06:00‐12:00. SMÅLOM 5 ex mot S i en flock
08:20. HAVSSULA 3 ex mot N under tiden 07:20‐07:50, samtliga subadulta i olika
stadier. TOPPSKARV 1 ad med utvecklad tofs kom inflygande norrifrån till
Klockfotsrevet 07:59 och flög därefter västerut ett par hundra meter 08:26 för
att fiska. SKÄRSNÄPPA, ca 150 ex. ROSKARL 1 ex, årets första för Nidingen, stod
plötsligt på en sten i Kausan 14:05. SILLGRISSLA Ej i sommardräkt, kom
söderifrån över Klockfotsrevet och landade utanför Västudden 07:13.
TORDMULE I sommardräkt, kom flygande norrifrån och landade utanför
Västudden 06:32. LADUSVALA 1 ex sträckte mot SV över fyrområdet 16:23 och
försvann ut över havet.

RINGMÄRKNING
4 ex av 2 arter.
Skärsnäppa 2 och gärdsmyg 2.
Egna kontroller av 3 skärsnäppor. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad
604 ex och i år 1 120 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och rengöring av turisttoan (0,5 tim), samt lagning av fönster i
sydvästra fyren (1 tim).
BESÖKARE
6 personer varav 6 på fågelstationen.
ÖVRIGT
Nidingen har som vi redan fastställt drabbas av en uttröttande fågelbrist. Nät
och burar har gapat tomma, och vi har alla haft svårt att hålla oss vakna under
spaningen av sträckande fåglar. Men rätt som undertecknad höll på att somna
stående, lutandes mot den uppställda tubkikaren, dök det under dagen upp flera
årsnyheter som väckte liv i sällskapet. En tordmule skymtades en kort stund
innan den försvann i vågvallarna, och på eftermiddagen blev det vi även
förbiflugna av en ladusvala!
Ett personalutbyte ägde rum på eftermiddagen, med nya fräscha själar som
steg i land. Från två goa gubbar som man fått göra sällskap med den ena veckan,
till ytterligare två andra minst lika charmanta äldre män. Jag börjar ana att min
närvaro här på Nidingen drar ner medelåldern hos personalen dramatiskt.
Men det blev snabbt fart på alla män när det kliade för mycket i Anders flitiga
fingrar och uppdraget att sätta in de lagade fönstren i en av de äldre fyrarna
sattes igång. De tretåiga måsarna kikade undrande på medan hela manskapet
marscherade upp för trapporna. Men nyfikenheten övergick som hastigast till
misströstan när de häckande paren insåg att de tillfälligt behövde överge sina
hårt överbevakade boplatser för att avlägsnandet av den tillfälliga
plywoodskivan skulle kunna äga rum.
Dagen avslutades med ett anspråkslöst firande av Christophs födelsedag med
en smarrig äppelkaka, varsitt glas ”te” åt herrarna (ekvivalent uttryck för en viss
festdryck med liknande färg) och en molnfri solnedgång i ena fyrtoppen!
Fastlandet som skymtades i horisonten har för tillfället inget att locka med...
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 25 APRIL 2010
VÄDER
Mulet under stora delar av dagen med tidvis solsken. Måttlig sikt med lätt
dimma över fastlandet. Tumlarväder (med bleke över havet) utvecklades fram
mot eftermiddagen.
04:00: SO 4‐5 m/s, +5° C, vattenstånd ‐19 cm.
07:00: SO 6‐8 m/s, +5.3° C, vattenstånd ‐25 cm.
10:00: SSO 8‐10 m/s, +6.9° C, vattenstånd ‐36 cm.
13:00: SSO 7‐8 m/s, +7.4° C, vattenstånd ‐37 cm.
16:00: S 3‐4 m/s, +8.8° C, vattenstånd ‐30 cm.
19:00: NNO 2 m/s, +8° C, vattenstånd ‐26 cm.
21:00: ONO 3 m/s, +7.9° C, vattenstånd ‐30 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt, Anders Melin och Christoph Schaufelberger.
VERKSAMHET
15 nät 04:00‐05:00. 22 nät 05:00‐08:00. 20 nät 08:00‐14:00. 6 nät 17:00‐21:30.
34 burar 04:00‐15:00 varav 13 i Kausan och 21 på Playan. 41 burar 15:00‐21:30
varav 20 i Kausan och 21 på Playan efter utplacering av rengjorda och lagade
burar.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 10 ex mot S sporadiskt under dagen. TOPPSKARV 1 ad med utvecklad
tofs observerades kortvarit rastande på Klockfotsrevet kl. 10:46. TRANA, 1 ad
passerade Sydvästudden sträckande mot SO kl. 06:55. SKÄRSNÄPPA, ca 100 ex
varav medparten observerades på Klockfotsrevet. KNUBBSÄL, 6 ex.
RINGMÄRKNING
102 ex av 7 arter.
Tobisgrissla 1, sädesärla 1, gärdsmyg 22, rödhake 32, gransångare 31, lövsångare
13 och brunsiska 2 .
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 706 ex och i år 1 222 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.

BESÖKARE
3 personer varav 3 på fågelstationen.
ÖVRIGT
Äntligen har de normala vårförhållandena anlänt till Nidingen, med sydvindar
och något höjda temperaturer. Då soltimmarna stadigt ökar för var dag togs ett
gemensamt beslut om tidigare väckning och nätuppsättning vid 4 tiden på
morgonen. Med sömnen kvar i ögonen steg vi upp till vad som skulle visa sig bli
en helt godkänd ringmärkardag. Önskan om att nå en tresiffrig summa gick
precis i uppfyllelse med två fåglar till godo tack vare en extra ansträngning på
kvällen genom uppsättning av några nät!
Mestadels bestod dagens fångst av förväntade arter, så som gransångare och
den alldagliga rödhaken. Dock fick vi årets första lövsångare som visat sig ha nått
fram till ön under nattens gång. Ett mindre antal fastnade i näten och blev ett
angenämt tillskott till 2010:s krysslista. Men även praktikantens värsta mardröm
besannades när en större grupp gärdsmyg trasslade in sig i maskorna. Den
beskärda delen av månadens svordomar gick åt för undertecknad under det
tålamodsprövande arbetet med att tråckla ut de små liven. Men ilskan gick snart
över i förtjusning när ringmärkarlabbet fick besök av en stillsam tobisgrissla som
fångast i vadarbur på Kausan!
Skådandet efter fågelsträcket blev dock för första dagen på länge inställt. Ett
ihållande dis på vattnet har medfört till dålig sikt, och knappt en sjöfågel har
kunnat skymtas vid försök. Dock hade Anders turen att få skymten av en
förbiflygande trana som passerade Nidingen i gryningstimman. Försenad till den
årliga sammankomsten på Hornborgasjön innebar att tranan inte stannade kvar
länge nog för oss övriga att bevittna dess elegans.
Christoph har idag startat upp en ny provtagningsverksamhet på Nidingen, den
här gången i form av plockandet av fästingar på fåglar. Resultatet av våra fynd
skall gå till forskning där man kartlägger fästingburna smittor, och bara idag fick
vi ihop 6 exemplar av dessa härligt äckliga parasiter på diverse tättingar.
Christoph blev lika förtjust varje gång!
Högtryckstvätten åkte fram ur ett skrymsle idag när Anders beslutade att det
var dags för stortvättning av de nedtångade burarna. I en dryg vecka har de stått
på fågelstationens trädgårdsplätt och vittnat om arbete – ett tidsfördriv som
ingen av annan i personalstyrkan vågat sig på. Men fort gick det när väl
maskinen var igång, och Anders avslutade det hela med att tillöka sitt tidigare
konstverk på brunslocket med ett nytt alster föreställande en gladlynt smiley. Ett
självporträtt kanske? Utrymme för tolkning finns för den konstintresserade...
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 26 APRIL 2010
VÄDER
Mulet under stora delar av dagen med ett kortvarigt duggregn på em. Måttlig till dålig
sikt med lättare dimma över havet. Tumlarväder (med bleke över havet) fram mot
eftermiddagen.
04:00: OSO 5‐6 m/s, +6.7° C, vattenstånd ‐23 cm.
08:00: O 6‐7 m/s, +7.2° C, vattenstånd ‐20 cm.
11:00: SO 4‐5 m/s, +8.9° C, vattenstånd ‐25 cm.
14:00: SSV 5‐6 m/s, +10.2° C, vattenstånd ‐23 cm.
17:00: S 1‐2 m/s, +10.1° C, vattenstånd ‐14 cm.
20:00: NV 3‐4 m/s, +8.7° C, vattenstånd ‐7 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt, Anders Melin och Christoph Schaufelberger.
VERKSAMHET
22 nät 04:30‐15:30. 41 burar 04:30‐21:30 varav 20 i Kausan och 21 på Playan. Rensning
av holkar övrig verksamhet.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 45 ex varav 33 mot S under tiden 09:30‐17:00 samt 12 i en flock mot N kl.
16:27. SKÄRSNÄPPA, ca 100 ex. DRILLSNÄPPA, 2 ex fångade i vadarbur på Kausan.
RÖRSÅNGARE, 1 2K+ ringmärktes (observera, osäker artbestämning). ÄRTSÅNGARE, 2
ex ringmärktes. SVARTHÄTTA, 1 2K hona ringmärktes. TUMLARE, minst 2 ex
observerades N om ön.
RINGMÄRKNING
160 ex av 18 arter.
Större strandpipare 1, rödbena 1, drillsnäppa 2, sädesärla 3, gärdsmyg 6, rödhake 6,
stenskvätta 1, koltrast 3, rörsångare 1, ärtsångare 2, svarthätta 1, gransångare 62,
lövsångare 63, stare 2, bergfink 1, grönfink 1, hämpling 2 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 866 ex och i år 1 382 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
3 personer varav 3 på fågelstationen.

ÖVRIGT
Idag har det varit redig action på Nidingen. Morgonen startade med en ömklig första
runda, och förutspådde om en lugn dag med utrymme för att krypa tillbaka till sängs.
Men där hoppade vi allt i galen tunna, eftersom gransångarna och lövsångarna vällde
in i näten. För andra dagen i rad nådde vi ett tresiffrigt resultat, idag på 160
nymärkningar! En liten personalstyrka som vår ledde till ett ordentligt håll i gång med
att springa på rundor stup i kvarten och fylla boxarna i ringmärkarlabbet proppfulla
med fågel.
Några pärlor bland fynd blev det även med flera nyheter ‐ däribland märkning av
drillsnäppa, rörsångare, ärtsångare och svarthätta. Antalet arter mot slutet av dagen
gick upp i 18 – även det ett rekord för 2010! Vi har bara det gynnsamma vädret att
tacka för dagens summa, även om vissa här på fågelstationen vill hävda att det beror
på personalbytet...
Dock fick vi även in ett mindre underhållande fall av en gammal bergfinkshane som
hade en fruktansvärd hudåkomma. Halva ryggen och delar av huvud och hals var täckt
av en förtjockad och gulaktig skorpa som förstört den normala hudvävnaden.
Misstankar väcktes om ett ovanligt ruskigt fall av svampangrepp, men det
spekulerades även om hudtumörer. Allvetande Christoph diagnostiserade infektionen
till trolig Trichomonas gallinae , den parasit som SVA (Svenska Veterinärmedicinska
Anstalten) för tillfället undersöker hos finkfåglar. Den stackars kraken blev tvungen att
genomgå såväl svalgodling som skrapprov, och halva labbet fick desinficerades efter
genomförd dokumentation av händelsen.
Mysteriet med Nidingens försvunna pilfinkar fick idag ett ledsamt slut. Vid rensning
av fågelholkarna hittades nio döda individer, ihopkrupna i grupper på upp till 7 fåglar i
försök att hålla värmen. Med sorg i våra hjärtan fick vi konstatera att så gott som hela
fjolårets population gått förlorad under den hårda vintern. Men den enes död den
annans bröd, då stararna med glädje kikat in i de nu tomma holkarna. Med lite tur
kanske vi i alla fall kan se fram emot häckande par inom en snar framtid.
Dagen avslutades med att Anders och Christoph utropade fyndet av en märklig fjäril
som fastnat i trädgårdsnätet ‐ gulaktig med svarta och röda prickar! Kan det möjligt
vara en främmande art? Nej, förklarade undertecknad, utan bara en av Unos kålfjärilar
som fått individmarkering i form av röda prickar. Lite snopet tyckte herrarna, men själv
gladde jag mig av att se den graciösa varelsen ta sin första flygtur sedan kläckning.
Anders blev dessutom farfar under dagen! Det blev en liten söt flicka till barnbarn.
Detta firades förståss, dagen till ära med skålande och citronkaka!
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 27 APRIL 2010
VÄDER
Växlande molnighet med mulet väder på fm och solsken på em. Måttlig till dålig
sikt med dimma som övergår i dis.
04:00: VNV 4‐6 m/s, +7.5° C, vattenstånd ‐3 cm.
07:00: V 6‐8 m/s, +7.1° C, vattenstånd ‐1 cm.
10:00: V 9‐13 m/s, +8.8° C, vattenstånd ‐3 cm.
13:00: V 5‐7 m/s, +9.1° C, vattenstånd ‐16 cm.
16:00: V 5‐7 m/s, +10.9° C, vattenstånd ‐12 cm.
19:00: V 8‐9 m/s, +9.6° C, vattenstånd ‐6 cm.
21:00: V 6‐10 m/s, +8.2° C, vattenstånd ‐11 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt, Anders Melin och Christoph Schaufelberger.
VERKSAMHET
22 nät 04:30‐12:00. 41 burar 04:30‐21:30 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
Anders klippte gräset längs nätgatorna och utanför murområdet, ca 1 tim.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 75 ex varav 39 mot S under tiden 09:00‐17:00 samt 36 i en flock mot N
kl. 09:21. SVÄRTA, 2 ex mot S kl. 09:23. SMÅLOM, 1 ex mot S kl. 09:28.
SPARVHÖK, 1 ex vid Kruthuset ca kl. 12:20 och observerades foragera.
SKÄRSNÄPPA, ca 150 ex.
RINGMÄRKNING
66 ex av 14 arter.
Skärsnäppa 1, gärdsmyg 3, rödhake 11, svart rödstjärt 1, rödstjärt 4, björktrast 1,
taltrast 6, ärtsångare 4, svarthätta 6, gransångare 17, lövsångare 9, stare 1,
hämpling 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 932 ex och i år 1 448 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
20 personer varav 3 på fågelstationen samt Stefan med familj och 14
konferensgäster.

ÖVRIGT
Nidingen har legat omringad av en ihållande dimma under denna tisdag, och
även om detta borde inneburet en prima fångst blev så inte fallet. Ändringen av
gårdagens vindriktning ledde till att de tillfredställande resultaten från
föregående dagar backade något och vi slutade idag på svikande 66
ringmärkningar. Men en snabb jämförelse över årssiffror bringade lite tröst då
Nidingens resultat fram till idag ligger på en stadig andra plats efter Ottenbys
2013 märkningar i täten, men före Falsterbods 1097. Den långvariga fågeltorkan
har med andra ord drabbat hela Sverige.
Inga årsnyheter på ringmärkarfronten kan dock rapporteras idag, men en
misstänkt vattenrall smyger för närvarande omkring i snårbuskaget. Imorgon
skall vi hålla våra ögon extra öppna i hopp om att lösa spektaklet som bildades
när Anders utlyste det obestämda fyndet. Fortsättning följer på den äventyrliga
rallexpeditionen i Nidingens tuffa djungel...
Christoph fick utlopp för sin pyromaniska personlighet när han utnämnde sig
själv till förste eldmästare av det skräp som samlats ihop längs stränderna
tidigare dagar. Sneglandes på snårriste syntes långväga att han gärna velat fjutta
på min utnämnda majbrasa. Men tji fick han! Valborgsfirande skall det minsann
bli, så en redig brasa får vänta några dagar till.
14 tystlåtna konferensgäster från Kungsbacka Ögonklinik gick idag i land på ön
under det gråmulna vädret. Under eftermiddagen har de utforskat fyrarna och
fågellivet medan Stefan själv sysselsatt sig med att fixa sin väderstation. Anders
försökte sig på en provokativ aktion genom att klippa gräset i våra nätgator i
hopp om att Stefan skulle fatta vinkeln och själv sätta igång med trimningen
innanför murområdet.
Slutligen vill jag framföra en officiell ursäkt för de två ödesdigra misstag som
gjordes av undertecknad vid rapportering igår. Vår skarpsinta och pålitliga
kontrollant Uno observerade en fruktansvärd felstavning av hans kära kålfjäril i
gårdagens dagbok – något som genast rättades till. Utlovar här med en bättring
och vidare stavning med ”o” kommer framöver att straffas hårt!
Dessutom ber jag om ursäkt för missförståndet med gårdagens ringmärkta
rörsångare som angetts på Svalan med osäker artbestämning. Detta var endast
resultatet av en praktikants förvirring under den stora fågelrusningen. Tackvare
utomstående hjälp hade Anders säkerställt arten till rörsångare, något som inte
uppfattats under min personliga upprymdhet. Även det felet är nu åtgärdat på
såväl Svalan som Fagel och Nidingens egna papperskopior.
Därav av vill jag tacka Uno för uppmärksammandet av min försummelse. Det
glädjer mig att veta att dagboken åtminstone har en daglig läsare! Kanske jag
t.o.m. kan satsa på en framtida bloggkarriär med de framgångsrika siffrorna...
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 28 APRIL 2010
VÄDER
Ihållande mulet med lättare regnskurar som startade vid lunchtid och pågick
fram till ca kl. 20:00. Dimma på morgonen övergående i dis fram vid kl. 07:00.
04:00: VNV 7‐9 m/s, +7.6° C, vattenstånd ‐10 cm.
07:00: VNV 6‐9 m/s, +6.9° C, vattenstånd ‐2 cm.
10:00: VNV 5‐7 m/s, +7.2° C, vattenstånd ‐10 cm.
13:00: SSV 3‐4 m/s, +7.6° C, vattenstånd ‐16 cm.
16:00: S 6‐7 m/s, +8° C, vattenstånd ‐12 cm.
19:00: SSO 9‐11 m/s, +8.7° C, vattenstånd ‐3 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt, Anders Melin och Christoph Schaufelberger.
VERKSAMHET
15 nät 04:30‐09:00, och sedan 22 nät 09:00‐15:00. 41 burar 04:30‐21:30 varav
20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 19 ex mot S under tiden 09:00‐17:00. SMÅLOM, 1 ex observerades
rastande på Playan, tid okänd. SKÄRSNÄPPA, ca 140 ex. SVART RÖDSTJÄRT, 1
hona troligen den som ringmärktes under gårdagen observerades vid hönshuset.
RINGMÄRKNING
28 ex av 11 arter.
Skärsnäppa 2, drillsnäppa 2, roskarl 1, ängspiplärka 3, rödhake 2, rödstjärt 2,
taltrast 2, svarthätta 1, gransångare 3, lövsångare 9 och hämpling 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 960 ex och i år 1 476 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
27 personer varav 3 på fågelstationen, Stefan med familj och 14
konferensgäster, Anders Röös, elektriker, snickare, besiktningsmannen samt 3
från militären.

ÖVRIGT
Många uppskattningar har framförts om undertecknads dagboksskrivningar
sedan ankomst, men idag måste jag dock erkänna att 4 veckor av intensivt
arbete börjar ta ut sin rätt på kroppen. Vindbiten, blöt av dagens regnskur,
frusen in till benmärgen och på bistert humör pga. den dåliga fångsten gör att
sinnesstämningen inte är på topp för dagboksdiktande idag. Hoppas att våra
läsare har överseende...
Nidingen tycks ha varit överfolkad med människor idag nu när fåglarna inte är
närvarande. En stor arbetsrullians har pågått sedan flera hantverkare kom till ön
för att genomföra diverse uppdrag. Snickaren satte uppe en informationsskylt
från Fastighetsverket; elektrikern satte på en låsbar huvudbrytare vid slipen;
Anders Röös i sällskap med en konsult granskade byggnader för offertgivning åt
en ev. framtida renovering och slutligen dök försvaret upp för att reparera okänt
föremål.
De 14 konferensgästerna visade sig under tisdagskvällen vara överraskande
tystlåtna ‐ en djupt uppskattad egenskap eftersom vi i personalen behöver vår
skönhetssömn efter de långa arbetsdagarna. Idag åkte de tillbaka till fastlandet
vid 2‐tiden på eftermiddagen efter en mindre rundtur på ön. De fick sällskap av
Christoph som med förtjusning agerade personlig guide, visade upp diverse
fåglar och pratade om fågelstationens verksamhet.
Själv blev jag fullkomligen rosenrasande över att dag efter dag behöva bläddra
igenom den tjocka pärmen med artkort en andra gång efter den gemensamma
artsammanställningen för att lista ut de arter som skall nämnas i dagboken! I ren
frustration spenderades lite av de nästintill fågelfria timmarna mitt på dagen
med att i ren protest sätta upp ytterligare papper på väggen framför datorn –
denna gång bestående av en sammanfattande lista över A‐arterna. Hoppas att
överordnad kan förlåta de ytterligare nålhålen i tapeten...
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 29 APRIL 2010
VÄDER
Växlande molnighet hela dagen med regnskurar på morgonen och förmiddagen.
Tidvis uppehåll och solsken. Dissigt och delvis dimma med ihållande dålig sikt.
04:00: SSV 8‐9 m/s, +9° C, vattenstånd +1.
07:00: SSV 8‐10 m/s, +9° C, vattenstånd +2.
10:00: SSV 8‐9 m/s, +9.2° C, vattenstånd +7.
13:00: SSO 5‐6 m/s, +8.8° C, vattenstånd ‐1 cm.
16:00: SSO 6‐7 m/s, +9.6° C, vattenstånd +2 cm.
19:00: SV 4‐8 m/s, +10.6° C, vattenstånd +5 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt, Anders Melin och Christoph Schaufelberger.
VERKSAMHET
15 nät 05:00‐06:00, 20 nät 06:00‐11:00 och 15 nät 11:00‐17:00. 41 burar 05:00‐
21:00 varav 20 i Kausan och 21 på Playan. Bytt ut plåttunnan avsedd för
skräpbränning till ett cementrör.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 7 ex mot S kl. 14:16. SPARVHÖK, 1 ex observerades vid Kruthuset
åtskilliga gånger om dagen. SKÄRSNÄPPA, ca 150 ex.
RINGMÄRKNING
104 ex av 13 arter.
Ängspiplärka 8, gärdsmyg 4, rödhake 9, rödstjärt 5, koltrast 1, björktrast 1,
taltrast 1, rörsångare 1, ärtsångare 3, svarthätta 6, gransångare 22, lövsångare
39 och sävsparv 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 064 ex och i år 1 580 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning av turisttoaletten (1 tim).
BESÖKARE
3 personer varav 3 på fågelstationen.

ÖVRIGT
Hjärndöd som en zombie steg en annan upp ur sängen idag bara för att bemötas
i köket av två klarvakna karlar med koppar till bredden fyllda med nybryggt
kaffe. Efter gemensamt övervägande beslutades att Anders och Christoph fick ta
morgonpasset själva medan undertecknad kröp tillbaka till sängs. När sedan
klockan blev 7 och samvetet tvingade en att vakna var förvandlingen uppenbar.
En ny människa, redo för nya strapatser! Men majoriteten av dagens
ringmärkningar hade man dock gått miste om. Ingen ros utan törnen som
ordspråket lyder...
Trots de bistra väderförhållandena med ihållande regn under stora delar av
dagen kan vi ännu en dag glänsa med ett tresiffrigt resultat och månadsantalet
spräckte tusenstrecket! Den strandskata som flugit in i nätet vid Hönshuset blev
dagens höjdpunkt. Efter lite efterforskning visade det sig handla om en 28‐årig
veteran! I jämförelse känner jag mig ovanligt ungdomlig med mina ynkliga 18
vårar. Dagens fågelfångst avslutades med sparvhöksjakt till fots som tyvärr inte
utgav någon vinst.
Christoph hade sedan ankomst beslutat sig för att ta ett vårbad i havet (något
som undertecknad redan kan stoltsera med). Idag blev det upp till bevis, med ett
snabbt dopp vid bryggan. Dessutom visade han under dagens gång upp en ny
sida – som världsmästare i kurragömma! Nidingen är knappast så stort att någon
bara kan försvinna, men det lyckades Christoph verkligen med när man som bäst
behövde hans hjälp! Efter att ha letat igenom vartenda utrymme, stuckit
huvudet innanför varenda dörr och gjort fem varv runt hela ön dök han plötsligt
upp igen, som från ingenstans. Rena trollkonsten!
Herrarna inrättade även en ny skräpbränningsplats idag, ett tungt cementrör
som ersättare till den gamla spruckna plåttunnan. Men förutom hårt arbete fick
Anders även tid för att ge utlopp för barnasinnet när upphittade leksaker fick
ingå i ett oskuldsfullt spratt i labbet. Superlim i konstellation med Anders
lekfullhet – en kombination bäddad för hyss. Resultatet låter jag förbli en
överraskning till er som kommer till fågelstationen...
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 30 APRIL 2010
VÄDER
Växlande molnighet med lättare regnskurar på morgonen kl. 04:10 och kvällen kl.
18:00. Tidvis uppehåll och med kortare stunder av solsken efter lunchtid. Ihållande
dimma med dålig sikt.
04:00: SO 3‐5 m/s, +8.6° C, vattenstånd +7.
07:00: SO 2‐3 m/s, +8.5° C, vattenstånd +16.
10:00: SO 1‐3 m/s, +9.1° C, vattenstånd +13.
13:00: SV 2‐3 m/s, +9.8° C, vattenstånd +13 cm.
16:00: SSV 4‐5 m/s, +9.5° C, vattenstånd +10 cm.
19:00: SV 6‐8 m/s, +9.6° C, vattenstånd +16 cm.
22:00: VSV 6‐9 m/s, +9.0° C, vattenstånd +21 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt, Anders Melin och Christoph Schaufelberger.
VERKSAMHET
22 nät 04:30‐14:30. 41 burar 05:00‐21:00 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK, 2 ex observerades vid separata tillfällen under dagen, främst vid
Kruthusområdet. SKÄRSNÄPPA, ca 150 ex. BRUSHANE, 1 ex observerades på sydsidan
om ön innanför fågelskyddsområdet kl. 13:04. SVART RÖDSTJÄRT, 1 ex.
GRÄSHOPPSÅNGARE, 1 ex. SÄVSÅNGARE, 1 ex.
RINGMÄRKNING
217 ex av 23 arter.
Skärsnäppa 1, drillsnäppa 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka 6, sädesärla 1, gärdsmyg 45,
järnsparv 1, rödhake 41, svart rödstjärt 1, rödstjärt 14, koltrast 3, taltrast 1,
gräshoppsångare 1, sävsångare 1, rörsångare 2, ärtsångare 7, törnsångare 1, svarthätta
15, gransångare 30, lövsångare 37, stare 3, bofink 2 och hämpling 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 281 ex och i år 1 797 ex.
UPPDRAGSARBETE
Demontering av ställningsmaterial från nyuppsatt informationsskylt från SFV, och
upprensning (1 tim).
BESÖKARE
3 personer varav 3 på fågelstationen.

ÖVRIGT
Valborgsmässoafton är kommen och hur firar man dagen bättre om än att vakna till
det perfekta vädret! Dis över havet så att fastlandet inte skymtades i horisonten, en
svag sydtempererad bris och ett snabbt avtagande morgonregn. Allt vad jag önskat
begynnandes denna min sista dag på Nidingen. Som det ultimata examinationstestet
sattes mina kunskaper på prov när drygt 200 fåglar skulle ringmärkas på morgonen!
Pulsen steg och hjärnan gick på högvarv, men med lite Bandit Rock i bakgrunden gick
stressen snabbt över och koncentrationfasen låg lika tät i ringmärkarlabbet som
dimman på vattnet utanför fönstret...
Årsnyheter som trädpiplärka, gräshoppsångare, sävsångare och törnsångare ingick i
ringmärkningsresultatet för dagen. En rörsångare ställde till med lite besvär vid
artbestämningen – en lurig liten rackare som vilseledde oss alla med att likna en
härmsångare. Fast några telefonsamtal senare med Nidingens kunskapsrika trotjänare
fick gåtan ett svar till slut.
Ingen succé har ännu gjorts i Uppdrag Vattenrall som skymtat med sin frånvaro i ett
par dagar. Men en inventeringstur på Ostudden gav utdelning både på
naturupplevelser som fågelobservationer. Bortom det allmänna besöksområdet doftar
skörbjuggsörten härligt! De cerise‐rosa triftblommorna är påväg att slå ut vilken dag
som helst och slånen börjar få sina första knoppar. Årets första brushane letade
smaskiga hoppkräftor i den dyblöta tången, och medan en annan njöt av synen genom
kikaren var Anders framme med kameran i högsta hugg...
En majbrasa i den lite mindre skalan tändes på mot sena eftermiddagen. Personligen
lät jag mig tro att lågorna hade som avsikt att välkomna vårens antåg, men männen i
fråga brydde sig mer om storleken på bålet. Mitt avseende med handlingen dog så
smått ut under de ständiga gliringarna åt brasans minimala format.
Under morgondagen avlöses personalen här på Nidingen med Hönö‐gänget medan vi
andra får återvända hem till en varm dusch och rena kläder. Personligen väntar en lång
tågresa tillbaka till skyldigheter och ansvar i kära gamla Stockholm. Även om
hemlängtan tågat in såhär mot slutet av min vistelse kommer jag verkligen att sakna
fågelstationen: det intensiva men givande arbetet, den vackra skärgårdsmiljön, havets
brus och de tretåiga måsarnas prat, och inte minst alla ni underbara människor som jag
fått dela min vistelse här med. Det har varit en livsbejakande månad på många sätt,
och ni kan alla räkna med att jag tänker återvända till denna isolerade ort. Nidingen, du
har för alltid varm plast i mitt hjärta!
VID DATORN
Annelie Erdefelt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 1 MAJ 2010
VÄDER
Växlande molnighet
04:00: V 9‐14 m/s, +7.4° C, vattenstånd +10.
07:00: VSV 8‐13 m/s. +7.8 ° C, vattenstånd +12
10:00: SV 7‐11 m/s, +8.3° C, vattenstånd +19.
13:00: SSV 8‐10 m/s, +9.4° C, vattenstånd +9 cm.
16:00: SV 8‐9 m/s, +9.8° C,
19:00: VSV 9‐11 m/s, +9.3° C, vattenstånd +12 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Annelie Erdefelt, Anders Melin och Christoph Schaufelberger avlöstes av Björn
Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson och Bengt Karlsson under em. Björn
skötte personaltransporten med stationens egen båt.
VERKSAMHET
14 nät 04:30‐11:00, 12 nät 14:00‐18:00, 41 burar 05:00‐21:00 varav 20 i Kausan
och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK, 1 ex . SKÄRSNÄPPA, ca 100 ex. SJÖORRE, 30 ex. söderut, Myrspov,
3 ex. SMÅSPOV, 4 ex. ROSKARL, 1 ex.
RINGMÄRKNING
18 ex. av 6 arter.
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 2, törnsångare 1, svarthätta 4, gransångare 3 och
lövsångare 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 18 ex och i år 1 815 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
17 personer varav 7 på fågelstationen, Stefan med 6+1 gäster och rörläggare
med kvinnligt sällskaps.
ÖVRIGT

‐
VID DATORN
Annelie Erdefelt/Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 2 MAJ 2010
VÄDER
Sol
04:00: NV 8‐9 m/s, +3.1° C
07:00: NNO 5‐8 m/s. +6.2 ° C
10:00: NO 4‐6 m/s, +9.1° C
13:00: V 4‐5 m/s, +8.1° C
16:00: NV 8‐9 m/s, +8.7° C
19:00: NNV 9‐11 m/s, +8.7° C, vattenstånd ‐8 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
15 nät 04:30‐05:30, 22 nät 05:30‐15:30, 15 nät 15:30‐ 18:00 , 41 burar 05:00‐
21:00 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA, ca 100 ex. SJÖORRE, 10 ex. söderut, Myrspov, 3 ex. SMÅSPOV, 4
ex. ROSKARL, 5 ex. SVART RÖDSTJÄRT 1 ex.
RINGMÄRKNING
26 ex. av 9 arter.
Drillsnäppa 1, ängspiplärka 2, gärdsmyg 8, rödhake 4, svart rödstjärt 1, rödstjärt
2, gransångare 2, lövsångare 5 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 44 ex och i år 1 841 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
10 personer varav 4 på fågelstationen.
ÖVRIGT
‐

VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 3 MAJ 2010
VÄDER
04:00: NO 4‐6 m/s, +5.7° C.
07:00: ONO 5‐6 m/s. +5.8 ° C.
10:00: O 1‐3 m/s, +9.0° C.
13:00: V 4‐5 m/s, +9.2° C.
16:00: NNV 7‐8 m/s, +10.7° C.
19:00: NNV 8‐10 m/s, +8.7° C, vattenstånd ‐13 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
22 nät 04:30‐17:00, 41 burar 05:00‐21:00 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA ca 100 ex. SJÖORRE 3 ex. söderut. MYRSPOV 3 ex.
SMÅSPOV 11 ex. ROSKARL 8 ex. SVART RÖDSTJÄRT 1 ex. VITKINDAD GÅS 2 ex.
DUVHÖK 1 ex. PILGRIMSFALK 1 ex. SMÅTÄRNA 1 ex.
RINGMÄRKNING
83 ex. av 12 arter.
Större strandpipare 1, skärsnäppa 1, rödbena 1, gärdsmyg 9, rödhake 13,
stenskvätta 2, ärtsångare 3, svarthätta 1, gransångare 4, lövsångare 44,
hämpling 2 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 127 ex och i år 1 924 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
4 personer varav 4 på fågelstationen.
ÖVRIGT
Årets första ejderkull med 6 ungar.

VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 4 MAJ 2010
VÄDER
04:00: V 4‐5 m/s, +8.2° C.
07:00: SV 8‐9 m/s. +7.9 ° C.
10:00: SSV 4‐7 m/s, +7.2° C, vattenstånd ‐6 cm.
13:00: NV 11‐13 m/s, +6.7° C, vattenstånd ‐3 cm.
16:00: NV 12‐13 m/s, +5.8° C.
19:00: NNV 9‐11 m/s, +6.2° C, vattenstånd ‐4 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
22 nät 04:30‐14:00, 41 burar 05:00‐21:00 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA ca 100 ex. SJÖORRE 27 ex. SMÅSPOV 2 ex. ROSKARL 9 ex.
SMÅTÄRNA 3 ex. OB. LOM 1 ex. söderut.
RINGMÄRKNING
14 ex. av 5 arter.
Skärsnäppa 2, roskarl 2, gärdsmyg 2, gransångare 2 och lövsångare 6.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 141 ex och i år 1 938 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
4 personer varav 4 på fågelstationen.
ÖVRIGT
‐
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 5 MAJ 2010
VÄDER
04:00: N 8‐11 m/s, +4.4 C, vattenstånd ‐16 cm.
07:00: NNO 8‐11 m/s. +4.7 C, vattenstånd ‐31 cm.
10:00: NO 4‐9 m/s, +9.3 C, vattenstånd ‐35 cm.
13:00: NV 7‐8 m/s, +8.2 C, vattenstånd ‐22 cm.
16:00: NV 8‐10 m/s, +8.9 C, vattenstånd ‐20 cm.
19:00: NV 7‐9 m/s, +8.8 C, vattenstånd ‐28 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Bengt Karlsson och Per
Åkeflo.
VERKSAMHET
22 nät 04:30‐14:00, 41 burar 05:00‐21:00 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA 113 ex. SMÅSPOV 9 ex. ROSKARL 5 ex. SMÅTÄRNA 2 ex.
SVARTKRÅKA 1 ex.
RINGMÄRKNING
7 ex. av 5 arter.
Småskrake 1, skärsnäppa 1, roskarl 3, stenskvätta 1 och svarthätta 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 148 ex och i år 1 945 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
5 personer varav 5 på fågelstationen.
ÖVRIGT
Per Åkeflo kom ut med egen båt.
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 6 MAJ 2010
VÄDER
04:00: OSO 2‐5 m/s, +6.4 °C.
07:00: O 3‐8 m/s. +5.6 °C, vattenstånd ‐25 cm.
10:00: O 1‐3 m/s, +10.5 °C, vattenstånd ‐28 cm.
13:00: OSO 5‐9 m/s, +9.1 ° C , vattenstånd ‐19 cm.
16:00: N 3‐5 m/s, +12.9° C, vattenstånd ‐12 cm.
19:00: NNV 3‐9 m/s, +10.3° C, vattenstånd ‐18 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Bengt Karlsson och Per
Åkeflo.
VERKSAMHET
22 nät 04:30‐14:00. 41 burar 05:00‐21:00 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA 100ex. SMÅSPOV 2 ex. SMÅTÄRNA 2 ex.
MYRSPOV 14 ex. SMÅLOM 20 ex. SJÖORRE 15 ex. SVÄRTA 5 ex

RINGMÄRKNING
63 ex. av 10 arter.
Småspov 1, roskarl 2, sädesärla 2, gärdsmyg 10, ärtsångare 1, törnsångare 1,
svarthätta 1, gransångare 4, lövsångare 34 och sävsparv 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 211 ex och i år 2 008 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
15 personer varav 5 på fågelstationen.
ÖVRIGT
‐

VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 7 MAJ 2010
VÄDER
04:00: NO 11‐15 m/s, +6.5 °C, vattenstånd 18 cm.
07:00: NNO 10‐15 m/s. +6.9 °C, vattenstånd ‐27 cm.
10:00: NO 12‐17 m/s, +9.7 °C, vattenstånd ‐37 cm.
13:00: ONO 9‐15 m/s, +11.9 ° C , vattenstånd ‐34 cm.
16:00: ONO 13‐19 m/s, +12.9° C, vattenstånd ‐26 cm.
19:00: NO 11‐15 m/s, +11.1° C, vattenstånd ‐24 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Bengt Karlsson och Per
Åkeflo.
VERKSAMHET
12 nät 07:30‐14:00, 41 burar 05:00‐21:00 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA 50ex. SMÅSPOV 2 ex. LÄRKFALK 1 ex.
RINGMÄRKNING
9 ex. av 6 arter.
Rödbena 1, drillsnäppa 1, roskarl 1, gärdsmyg 1, buskskvätta 1 och lövsångare 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 220 ex och i år 2017 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
5 personer varav 5 på fågelstationen.
ÖVRIGT
‐
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 8 MAJ 2010
VÄDER
Under morgonen lite uppehåll men sen regn från söder som höll i sig resten av
dagen och under kvällen lite kraftigare regn. Endast korta uppehåll under
eftermiddagen.
04:00: NNO 9‐12 m/s, +7,3°C, vattenstånd 15 cm.
07:00: NNO 10‐13 m/s. +6,1°C, vattenstånd ‐16 cm.
10:00: NO 8‐11 m/s, +6,6°C, vattenstånd ‐23 cm.
13:00: NO 7‐10 m/s, +5,5° C , vattenstånd ‐28 cm.
16:00: NNO 6‐9 m/s, +5,8° C, vattenstånd ‐22 cm.
19:00: NO 5‐8 m/s, +6,3° C, vattenstånd ‐15 cm.
21:00: NNO 3‐5 m/s, +6,2° C, vattenstånd ‐16 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Bengt Karlsson och Per
Åkeflo avlöstes av Johan Frölinghaus, Jahn Ekman och Tomas Hedberg.
VERKSAMHET
19 nät 04:30‐09:30, 41 burar 04:30‐19:30 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA ca 80 ex. KUSTLABB 1 av mörk fas prejade måsar på västudden
under kvällen och bjöd på läckra obsar! Flög sen ut till klockfotsrevet och la sig
på vattnet.
RINGMÄRKNING
6 ex. av 4 arter.
Småskrake 1, roskarl 1, rödhake 2 och lövsångare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 226 ex och i år 2 023 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
13 personer varav 8 personer på fågelstationen och Stefan som körde ut 4 gäster
som ska stanna över tills imorgon.

ÖVRIGT
Skönt att få vara här en hel vecka igen tycker Johan och gubbarna Jahn och
Tomas! Var ett tag sen sist. Nidingen hälsade oss välkomna med regn denna
gång. Vi fick i alla fall en trevlig avslutning på dagen då vi fick en omärkt roskarl i
en av vadarburarna under kvällen! Imorgon hoppas vi på nedfall av blåhakar.
VID DATORN
Bengt Karlsson/Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 9 MAJ 2010
VÄDER
Under tidiga morgonen lite regnstänk då lågtrycket legat och snurrat i området
hela natten. Detta drog sig sen under resten av morgonen och förmiddagen
söderut och fram på dagen blev det en riktigt fin och solig dag. På kvällen kyligt
och klart.
04:00: N 4‐6 m/s, +6,3°C, vattenstånd ‐13 cm.
07:00: O 4‐6 m/s. +6,2°C, vattenstånd ‐8 cm.
10:00: OSO 5‐6 m/s, +7,4°C, vattenstånd ‐15 cm.
13:00: OSO 6‐7 m/s, +9,0° C, vattenstånd ‐20 cm.
16:00: SSW 5‐7 m/s, +8,0° C, vattenstånd ‐16 cm.
19:00: SW 3‐7 m/s, +8,3° C, vattenstånd ‐7 cm.
21:00: SO 4‐7 m/s, +7, 6° C, vattenstånd ‐6 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Johan Frölinghaus, Jahn Ekman och Tomas Hedberg.
VERKSAMHET
22 nät 04:30‐20:00, 41 burar 04:30‐21:00 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SMÅLOM 197 ex mot söder, VITNÄBBAD ISLOM 1 ex i sommardräkt mot söder,
SKÄRSNÄPPA 100 rastande, SMÅSPOV 86 ex mot öster + 9 rastande på SV‐
udden, SVARTSNÄPPA 1 ex i sommardräkt mot öster tillsammans med 5
småspovar, SMÅTÄRNA 1 par på västudden.
RINGMÄRKNING
14 ex. av 7 arter.
Större strandpipare 1, skärsnäppa 1, rödbena 1, roskarl 1, gransångare 1,
lövsångare 7 och hämpling 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 240 ex och i år 2037 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.

BESÖKARE
8 personer varav 3 personer på fågelstationen samt Stefan som kom ut och
hämtade 4 gäster som övernattat på vandrarhemmet.
ÖVRIGT
Det blev ingen blåhake ‐ knappt några fåglar alls! Detta tack vare att lågtrycket
låg rätt så still över oss under hela natten och även regn som blockerade
söderöver vilket inte prognoserna visade igår. Men en fin dag blev det allt till slut
med strålande solsken och en timmas solande hanns med. Under morgonen
spanade vi så ofta vi hann med över havet mellan nätrundorna och det gav
resultat då en islom upptäcks långt ut i nordväst, som närmast var den på ca 600
meter men det var riktigt bra sikt och det kan säkert handla om 1 km avstånd
men det visade sig vara en vitnäbbad islom i full sommarprakt! Riktigt kul att få
observera denna art här ute. Dagen avslutades med hockey och Sverige vann!
Dom gjorde inte samma tabbe som finnarna som förlorade mot danskarna igår!
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 10 MAJ 2010
VÄDER
Under tidiga morgonen rätt kraftig vind från SSV, så näten sattes upp först vid
05:00 då vinden hade mojnat lite annars en solig dag men kyligt i vinden.
Under eftermiddagen soligt men kyligt i vinden och oförändrat under kvällen.
04:00: SV 9‐11 m/s, +6,7°C, vattenstånd ‐3 cm.
07:00: V 7‐10 m/s. +6,6°C, vattenstånd +4 cm.
10:00: VSV 7‐9 m/s, +7,8°C, vattenstånd +1 cm.
13:00: V 7‐11 m/s, +9,2° C , vattenstånd ‐7 cm.
16:00: VNV 8‐10 m/s, +9,1° C, vattenstånd ‐9 cm.
19:00: VNV 7‐8 m/s, +8,7° C, vattenstånd ‐3 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Johan Frölinghaus, Jahn Ekman och Tomas Hedberg.
VERKSAMHET
22 nät 05:00‐17:00, 41 burar 05:00‐18:00 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 200 ex mot öster, OBESTÄMD ANSERGÅS 4 ex mot nordost på
långt håll i norr, SJÖORRE 20 ex mot söder + 40 rastande utanför ostudden,
SMÅLOM 91 ex mot söder, STORLOM 1 ex mot söder, OBESTÄMD LOM 2 ex
mot söder (1 av dessa en trolig islom långt ut men sikten var för dålig denna
morgon med mycket daller), STORMFÅGEL 2 ex förbiflygande långt ut i väster,
HAVSSULA 1 ex mot söder, SKÄRSNÄPPA 70 ex rastande, SMÅSPOV 3 ex
rastande på playan, DVÄRGMÅS 1 3K+ mot söder.

RINGMÄRKNING
63 ex. av 10 arter.
Strandskata 1, skärsnäppa 1, rödhake 2, rödstjärt 4, ärtsångare 2, törnsångare 1,
svarthätta 5, gransångare 3, lövsångare 37 och sävsparv 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 303 ex och i år 2 100 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.

BESÖKARE
3 personer på fågelstationen.
ÖVRIGT
Vi fick idag lite mer fågel i näten men vinden gjorde att många sångare studsade
i näten. Men en helt okej dag blev det allt men vi saknar en hel del arter. Får
hoppas dom hittar hit i morgon! På eftermiddagen kunde det bekräftas att
kråkparet har ett bo med 5 ägg vid kabelmärket vilket borde vara första
häckningen på ön?
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 11 MAJ 2010
VÄDER
Fin morgon men kylig.
Resten av dagen strålande solsken och vinden mojnade.
Dagen avslutades med en fin solnedgång!
04:00: VSV 6‐8 m/s, +5,7°C, vattenstånd ‐8 cm.
07:00: VSV 6‐8 m/s. +6,4°C, vattenstånd ‐3 cm.
10:00: SV 4‐6 m/s, +8,2°C, vattenstånd ‐6 cm.
13:00: SV 4‐6 m/s, +8,4° C, vattenstånd ‐16 cm.
16:00: SV 4‐7 m/s, +8,7° C, vattenstånd ‐18 cm.
19:00: SV 2‐4 m/s, +8,5° C, vattenstånd ‐14 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Johan Frölinghaus samt Jahn Ekman och Tomas Hedberg som lämnade vid 18‐
tiden.
VERKSAMHET
22 nät 04:00‐18:00, 41 burar 05:00‐21:00 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
KANADAGÅS 5 pull, BERGAND 1 par mott norr, SJÖORRE 170 ex mot söder + 13
ex mot norr, SVÄRTA 2 ex mot söder, SMÅLOM 184 ex mot söder, STORLOM 2
ex mot söder, HAVSSULA 4 ex mot söder, SKÄRSNÄPPA 70 ex rastande,
SMÅSPOV 9 ex mot öster på morgonen + en flock på 22 ex som kom
insträckande från sydväst och landade på SV‐udden, sträckte iväg mot öster vid
19‐tiden, ROSKARL hela 27 ex sågs som mest idag varav 7 ex ringmärktes! Hög
summa, TORNSEGLARE årets första för ön sträckte österut,
TRÄDGÅRDSSÅNGARE årets första för ön ringmärktes.
RINGMÄRKNING
52 ex. av 15 arter.
Drillsnäppa 3, roskarl 8, ängspiplärka 1, gärdsmyg 2, rödhake 3, rödstjärt 1,
buskskvätta 1, rörsångare 1, ärtsångare 5, törnsångare 1, trädgårdssångare 1,
svarthätta 2, gransångare 5, lövsångare 17 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 355 ex och i år 2 152 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
5 personer varav 3 på fågelstationen. Potatisgunnar kom ut en sväng mitt på
dagen och Stefan kom och hämtade Jahn och Tomas vid 18‐tiden.
ÖVRIGT
Härlig dag men en massa sol och det känns i ansiktet! Dock lite väl kallt i vattnet
än för ett bad. Men jag har lovat mig själv ett dopp i havet så det får bli imorgon
då det ska bli regn och frisk nordlig vind sägs det. Kan behövas för det luktas en
del svett och duschen får vi visst inte tillgång till längre vilket hade varit ett
bekvämare alternativ! Potatisgunnar kom ut mitt på dagen och skötte om
potatislandet. Jahn och Stefan som efter vi hade bokat denna vecka båda tyvärr
fick förhinder åkte hem med Stefan vid 18‐tiden. Ja så nu är man ensam på
denna ö tills på lördag. Härligt! Jag har gott om mat så det kommer inte gå
någon nöd på mig inte!
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 12 MAJ 2010
VÄDER
Mulen morgon.
Vid 10‐tiden började det regna och då även en åskknall och kraftigt regn resten
av dagen, först vid 19‐tiden avtog regnet och efter det regnskurar. Blåste även
rätt kraftig under dagen och kvällen.
04:00: NO 5‐6 m/s, +5,4°C, vattenstånd ‐18 cm.
07:00: ONO 6‐9 m/s. +6,1°C, vattenstånd ‐16 cm.
10:00: NO 7‐8 m/s, +7,8°C, vattenstånd ‐14 cm.
19:00: vattenstånd ‐27 cm.
21:00: NO 9‐16 m/s, +6,5°C, vattenstånd ‐20 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Johan Frölinghaus
VERKSAMHET
19 nät 04:00‐10:00, 20 burar 05:00‐10:00 varav 20 i Kausan och 0 på Playan.
OBSERVATIONER
SMÅLOM 3 ex mot söder, ALFÅGEL 1 ex mot söder, SJÖORRE 12 rastande,
PILGRIMSFALK 1 2K födosökande, SKÄRSNÄPPA 90 ex rastande, MYRSPOV 27
ex mot öster, ORTOLANSPARV 1 ad hanne rastande på gräsmattan vid stora
fläderbusken! Drog sen runt i fyrområdet en stund innan den drog österut.
RINGMÄRKNING
13 ex. av 7 arter.
Roskarl 1, gärdsmyg 1, ärtsångare 3, gransångare 1, lövsångare 5, svartvit
flugsnappare 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 368 ex och i år 2 165 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
1 personer varav 1 på fågelstationen.
ÖVRIGT

Morgonen var helt okej men fåglar i näten uteblev! Det var först vid 6‐tiden på
morgonen som den första fågeln kunde plockas ut ur näten och ringmärkas.
Vinden ökade stegvis och vid 10‐tiden började det regna, detta kunde ses på
radarn och näten togs ner strax innan och likaså burarna. Sen var det en regnig
och blåsig historia! Passade på att ta en tupplur mellan 12‐17 och sen lagades en
god fisksoppa som avnjöts med ett glas vin. Vid 20 var det uppehåll och då
passade jag på att ta en promenad på ön och en tornseglare drog runt på ön för
att sen ta nattkvist på östra gamla fyren i fönsterglugg. Jag hoppas på lite mer
fågel i näten inför morgondagen!
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 13 MAJ 2010
VÄDER
Under tidiga morgonen sikt in till Malö men resten av dagen disig och dålig sikt.
Vinden mest svag.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Johan Frölinghaus
VERKSAMHET
22 nät 04:00‐19:00, 20 burar 06:00‐18:00 varav 20 i Kausan och 0 på Playan.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 1 par mot öster, BERGAND 1 ex mot öster med en flock
sjöorrar, SJÖORRE 19 ex mot öster, SKÄRSNÄPPA 50 ex rastande, TORNSEGLARE
200 ex mot öster + 50 födosökande från 11:00 till skymningen då dom försökte
ta nattkvist på fyrarna. GÖKTYTA 1 ex spelade kort vid hönshuset, BLÅHAKE 2
honor + 1 hanne ringmärktes, SÄVSÅNGARE 1 ex sjungande, GRÖNSÅNGARE 3
ex ringmärktes, LÖVSÅNGARE ca 300 rastande varav 119 ex ringmärktes, GRÅ
FLUGSNAPPARE minst 50 ex rastande.
RINGMÄRKNING
168 ex. av 15 arter.
Skärsnäppa 1, tornseglare 2, ladusvala 3, trädpiplärka 3, blåhake 3, buskskvätta
1, rörsångare 1, ärtsångare 8, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 3,
grönsångare 3, lövsångare 117, grå flugsnappare 18, svartvit flugsnappare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 536 ex och i år 2 333 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
1 person varav 1 på fågelstationen.
ÖVRIGT
Morgonen var rätt lugn sen dundrade det ner fåglar i näten vid 10–11‐tiden!
Ön kokade ett tag av sångare längst stränderna så många ex ringmärktes aldrig,
säkert 300 lövsångare på ön. Även blåhakarna anlände denna dag vilket alltid är

lika kul! Dock honor på morgonen men på em. fick jag en grann hanne i näten!
Grå flugsnappare var det invasion av med! Säkert 70 ex på ön om det räcker!
Som sångarna så höll en massa till längst stränderna. Räknade till minst 40 ex på
stränderna sen höll ett 20‐tal till vid buskarna.
Jag var rejält slutkörd efter dagens ringmärkarpass så det blev till att använda
mina sista krafter till att laga till en god middag. Intogs med ett glas rött som
endast blev halvt urdrucket innan jag somnade på kökssoffan!
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 14 MAJ 2010
VÄDER
Mulet tills sen fm då solen tittade fram sen soligt resten av dagen men en rätt
kall nordvästan.
04:00: NNV 4‐6 m/s, +8,9°C, vattenstånd ‐ cm.
07:00: NNV 4‐6 m/s. +9,0°C, vattenstånd ‐ cm.
10:00: NNV 4‐6 m/s, +9,3°C, vattenstånd ‐ cm.
13:00: NV 5‐7 m/s, +10,1° C, vattenstånd ‐ cm.
16:00: NV 7‐9 m/s, +10,5° C, vattenstånd ‐14 cm.
19:00: SV 7‐8 m/s, +10,4° C, vattenstånd ‐16 cm.
21:00: NNV 7‐9 m/s, +9,8° C, vattenstånd ‐ 14 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Johan Frölinghaus
VERKSAMHET
22 nät 04:30‐15:00, 21 burar 06:00‐20:00 varav 0 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 21 rastande, SMÅLOM 5 ex mot söder, SKÄRSNÄPPA 40 rastande,
SMÅSPOV 1 ex rastande, SMÅTÄRNA 2 par, BLÅHAKE 10 rastande varav 5 ex
ringmärktes.
RINGMÄRKNING
71 ex. av 18 arter.
Trädpiplärka 2, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, blåhake 4, rödstjärt 4,
buskskvätta 1, stenskvätta 2, taltrast 1, ärtsångare 7, trädgårdssångare 1,
svarthätta 4, gransångare 1, lövsångare 34, grå flugsnappare 1, svartvit
flugsnappare 1, hämpling 2 och sävsparv3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 607 ex och i år 2404 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
6 personer varav 1 på fågelstationen. Anders Magnusson med familj kom ut en
sväng vid 17‐tiden och bjöd på fika och jag bjöd honom på en blåhake obs!

ÖVRIGT
Lugn morgon, trodde allt att det kunde bli en hel del i näten idag men det var
väldigt lugnt. Lite blåhakar fångades och kunde på em. se 2 ringmärkta hannar i
kausan + 1 omärkt hanne som smet ur vadarbur på playan. Släppte ut en kålfjäril
ur ringmärkarlabbet idag som hade kläckts, den fick några sekunder i det fria
innan den satt i näbben på en skärpiplärka. En vingskadad silltrut tog chansen till
frukost under tidig morgon och dödade 3 fåglar i näten. Annars en lugn em.
vilket var skönt!
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 15 MAJ 2010
VÄDER
Mulen och blåsig morgon ‐ sen kom regnet, klarnade upp en stund på em. för att
sen börja regna igen. Vid 18‐tiden bildades åskceller mellan nidingen och
fastlandet. Orsaken var att det var upp till 26 grader på fastlandet rakt innanför
nidingen enligt olika uppgifter och här ute vid samma tidpunkt endast 13 grader!
04:00: NV 7‐9 m/s, +8,9°C, vattenstånd ‐ 21 cm.
07:00: NNV 8‐10 m/s. +9,1°C, vattenstånd ‐ 19 cm.
10:00: NNV 8‐10 m/s, +9,8°C, vattenstånd ‐ 12 cm.
13:00: NNV 8‐10 m/s, +10,2° C, vattenstånd ‐11 cm.
16:00: NNV 8‐10 m/s, +11,1° C, vattenstånd ‐13 cm.
19:00: N 8‐9 m/s, +11,5° C, vattenstånd ‐12 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Johan Frölinghaus, Björn Nordén, Jenni Hottola och Manne Nordén.
VERKSAMHET
14 nät 04:30‐10:00 och 14 nät 16:00‐17:00, 20 burar 05:00‐21:00 varav 20 i
Kausan och 0 på Playan.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 3 ex mot söder, SMÅLOM 11 ex mot söder, STORLOM 1 ex mot öster,
SKÄRSNÄPPA 50 ex rastande, SMÅTÄRNA 2 par lämplig biotop (västudden),
BLÅHAKE 2 hannar egenkontrollerades och 1 omärkt hanne sågs i kausan.
RINGMÄRKNING
16 ex. av 9 arter.
Skärsnäppa 1, drillsnäppa1, rödstjärt 1, koltrast 1, ärtsångare 3, svarthätta 1,
lövsångare 6, svartvit flugsnappare 1 och sävsparv1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 623 ex och i år 2420 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
27 personer varav 4 på fågelstationen. Stefan körde ut två olika gäng som var

uppe i fyrarna och även åt middag för att sen åka hem igen. Sone körde ut 3
personer som ska vara på fågelstationen i en vecka.

ÖVRIGT
Lugn morgon idag med. Sen kom regnet! Fick lite uppehållsväder på em. så vi
satte upp näten en timma och egenkontrollerade två granna blåhakehannar.
Har överskottsenergi tack vare att det är så lugnt. Får bli att läsa lite
ringmärkarrapporter från gamla goda tider!
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 16 MAJ 2010
VÄDER
Mulen morgon och klar sikt. Vinden friskade i vid 6‐tiden. Under kvällen lite
duggregn och näst intill vindstilla.
04:00: SO 4‐6 m/s, +10,5°C, vattenstånd ‐ 10 cm.
07:00: OSO 7‐10 m/s. +9,8°C, vattenstånd ‐ 9 cm.
10:00: SO 5‐7 m/s, +9,6°C, vattenstånd ‐ 5 cm.
13:00: SO 5‐7 m/s, +9,9° C, vattenstånd ‐
16:00: SO 5‐6 m/s, +9,9° C, vattenstånd ‐
19:00: SO 2‐3 m/s, +9,6° C, vattenstånd ‐
21:00: 0‐1 m/s, +8,8° C, vattenstånd ‐
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Johan Frölinghaus, Björn Nordén, Jenni Hottola och Manne Nordén.
VERKSAMHET
22 nät 04:00‐12:30, 41 burar 05:00‐12:30 varav 20 i Kausan och 21 på Playan.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 28 ex sträckande, SMÅLOM 7 ex mot söder, SKÄRSNÄPPA 90 ex
rastande, FISK‐/SILVERTÄRNA 50 ex sträckande, SMÅTÄRNA 2 par, BLÅHAKE 1
hanne ringmärktes,
RINGMÄRKNING
27 ex. av 12 arter.
småskrake 1, skärsnäppa 1, ängspiplärka 1, blåhake 1, rödstjärt 1, ärtsångare 3,
törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 14, grå flugsnappare
1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 650 ex och i år 2447 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
25 stycken varav 4 på fågelstationen. 2 gäng på vardera 10 stycken kom ut och åt
lunch på ön för att sen åka hem igen + Stefan som körde rib‐båten.

ÖVRIGT
20 personer kom ut med Stefan för att äta lunch, engångsgrillar användes direkt
på gräsmattorna och nu finns 5 svarta fläckar som vittnar om detta.
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 17 MAJ 2010
VÄDER
Mulen morgon och lite dis men man ser fastlandet, helt vindstilla.
Lite regnstänk vid 8‐tiden sen vred vinden till väst strax innan 10.
Resten av dagen mulen men mest svag vind. Under kvällen vindstilla igen.
04:00: S 0‐2 m/s, +8,9°C, vattenstånd ‐ 6 cm.
07:00: SSO 1‐2 m/s. +9,0°C, vattenstånd ‐ 7 cm.
10:00: V 4‐6 m/s, +9,0°C, vattenstånd ‐ 4 cm.
13:00: SV 5‐7 m/s, +10,0° C, vattenstånd ‐ 3 cm.
16:00: SSV 2‐4 m/s, +10,6° C, vattenstånd ‐ 7 cm.
19:00: V 2‐2 m/s, + 11,0° C, vattenstånd ‐ 10 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Johan Frölinghaus, Björn Nordén, Jenni Hottola och Manne Nordén.
VERKSAMHET
22 nät 04:00‐13:30, 4 nät 13:30‐19:00, 6 burar 05:00‐12:30 varav 6 i Kausan och
0 på Playan.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 113 sträckande, SJÖORRE 380 sträckande + 30 ex rastande,
SVÄRTA 6 ex sträckande mot norr, SMÅLOM 97 ex sträckande mot söder,
FISKGJUSE 1 ex sträckande mot norr, FJÄLLPIPARE 28 ex sträckande mot öster
över fyrområdet! (andra fyndet på Nidingen), SKÄRSNÄPPA 90 ex rastande,
MYRSPOV 30 ex sträckande mot öster, FISK‐/SILVERTÄRNA 180 ex sträckande,
SVARTTÄRNA 1 ex sträckande mot norr, SÄVSÅNGARE 1 ex ringmärktes,
ROSENFINK 1 utfärgad hanne satt och sjöng i strandoxeln och drog sen österut
troligen sträckte den in till fastlandet, TUMLARE 15 ex sågs runt ön på morgonen
och 5 ex under kvällen.
RINGMÄRKNING
140 ex. av 19 arter.
Drillsnäppa 3, ladusvala 10, trädpiplärka 1, gulärla 2, rödstjärt 3, buskskvätta 1,
björktrast 1, taltrast 2, sävsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 2,
trädgårdssångare 1, svarthätta 6, lövsångare 94, grå flugsnappare 2, svartvit
flugsnappare 1, bofink 3, brunsiska 2, sävsparv 4.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 790 ex och i år 2 587 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
11 personer varav 4 på fågelstationen. Ett gäng på 4 kvinnor kördes ut och bor i
nidingens vänners rum, en person kom under kvällen ut och öppnade upp fyren
för kvinnorna.
ÖVRIGT
Tumlarväder! Under morgonen kunde 15 ex ses och under kvällen 5 ex.
Skön dag! En hel del fågel i näten men även en udda obs av en tung art för ön,
en flock på hela 28 fjällpipare som passerade rakt över fyrområdet mot öster!
Andra fyndet för Nidingen (första fyndet 1 1K 25‐28/8 1987!).
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 18 MAJ 2010
VÄDER
04:00: NNV 1‐4 m/s, +9,6°C, vattenstånd ‐
07:00: NV 5‐7 m/s. +9,8°C, vattenstånd ‐ 16 cm.
10:00: NV 5‐6 m/s, +10,4°C, vattenstånd ‐
13:00: NNV 6‐8 m/s, +12,2° C, vattenstånd ‐
16:00: NV 8‐10 m/s, +11,9° C, vattenstånd ‐
19:00: ‐ m/s, + ‐° C, vattenstånd ‐ 13 cm.
21:00: NV 8‐9 m/s, +11,5°C, vattenstånd ‐ 13 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Johan Frölinghaus, Björn Nordén, Jenni Hottola och Manne Nordén.
Tommy Järås kom ut vid 11‐tiden.
VERKSAMHET
22 nät 04:00‐19:30, 0 burar varav 0 i Kausan och 0 på Playan.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA ca 100 ex rastande, SMÅSPOV 1 ex rastande, TRETÅIG MÅS 41 par
varav 21 par på de gamla fyrarna, 18 par på skylten på rissastenen, 1 par på
rissastenen och 1 par på den stora stenen bredvid rissastenen. 41 bon varav 6
bon osäkra om de ruvar än. SMÅTÄRNA 2 par, GÖKTYTA 1 ex ringmärktes,
BLÅHAKE 1 hanne ringmärktes, TÖRNSKATA 1 adult hona ringmärktes som hade
grått huvud men brun ögonmask (denna form som gamla honor kan få är
extremt ovanlig enligt Lars Svensson).
RINGMÄRKNING
219 ex. av 19 arter.
Göktyta 1, trädpiplärka 1, skärpiplärka 1, rödhake 3, blåhake 1, rödstjärt 16,
sävsångare 1, rörsångare 3, härmsångare 3, ärtsångare 13, törnsångare 3,
trädgårdssångare 4, svarthätta 4, gransångare 2, lövsångare 155, svartvit
flugsnappare 1, törnskata 1, hämpling 1 och sävsparv 5.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 009 ex och i år 2 806 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.

BESÖKARE
9 personer varav 5 på fågelstationen, kvinnorna som kom ut igår kvar idag och
stannar tills imorgon. Tommy Järås kom ut och stannar tills imorgon.
ÖVRIGT
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 19 MAJ 2010
VÄDER
01:00: NNV 7‐8 m/s, +11,3°C.
04:00: NNV 4‐6 m/s, +11,3°C.
07:00: N 4‐55‐7 m/s. +12,7°C.
10:00: NV 6‐8 m/s, +13,7°C.
13:00: NNV 8‐10 m/s, +14,4° C.
16:00: NV 8‐10 m/s, +14,8° C.
19:00: NNV 8‐11 m/s, + 15,5° C.
22:00: NNV 7‐9 m/s, +12,9°C.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft (Stationschef från 13), Björn Nordén, Jenni Hottola och Manne
Nordén.
Tommy Järås och Johan Frölinghaus lämnade strax efter 14.
VERKSAMHET
22 nät 04:00‐14:00 och 6 från 17:00‐19:30, 6 burar i Kausan från 12‐21.
OBSERVATIONER
SVÄRTA 1 sträckte mot N, SMÅLOM 2 sträckte mot S, LÄRKFALK, 2 sträckte mot
O klockan 05:05 respektive 14:30, SKÄRSNÄPPA ca 142 ex rastande, TURKDUVA,
1 rastade en kort stund, OBESTÄMD TURK/TURTURDUVA, 1 rastade kort,
BLÅHAKE 1 hona ringmärktes, ROSENFINK 1 honfärgad sågs vid fotogenboden.
RINGMÄRKNING
164 ex. av 10 arter.
Blåhake 1, rödstjärt 16, rörsångare 2, härmsångare 2, ärtsångare 1, törnsångare
4, trädgårdssångare 1, lövsångare 133, grå flugsnappare 1 och svartvit
flugsnappare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 173 ex och i år 2 970 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.

BESÖKARE
23 personer varav 6 på fågelstationen. De fyra damer som varit här ett par dagar
hämtades idag av Johan i Nidingens vänner. Gunnar Börjesson på besök och
satte lite i sitt land. Stefan kom ut med sju personer för ett em. ‐ kvällsbesök och
Bosse snickare var här med två andra.
ÖVRIGT
I övrigt är det skönt att vara här igen.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 20 MAJ 2010
VÄDER
01:00: VNV 5‐6 m/s, +11,4°C.
04:00: VNV 3‐4 m/s, +11,8°C.
07:00: NNO 2‐3 m/s. +14,7°C.
10:00: ‐‐ 0‐4 m/s, +14,1°C.
13:00: NNV 3‐5 m/s, +12,0° C.
16:00: NV 5‐6 m/s, +11,7° C.
19:00: NNV 3‐5 m/s, + 11,9° C.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft (Stationschef), Björn Nordén, Jenni Hottola och Manne Nordén.
VERKSAMHET
20‐22 nät 04:15‐14:00. Ingen burfångst.
OBSERVATIONER
HÄGER 2 sträckte mot O, STRANDSKATA 2 pulli sågs i Kausan, SKÄRSNÄPPA
minst 30 ex rastande, BLÅHAKE 2 hanar ringmärktes, RÖRSÅNGARE, en fågel
med belgisk ring kontrollerades, HÄRMSÅNGARE, en fågel med norsk ring
kontrollerades, ROSENFINK 5 ringmärktes varav två utfärgade hanar, en gammal
hona och två honfärgade.
RINGMÄRKNING
249 ex. av 17 arter.
Gulärla 2, gärdsmyg 1, rödhake 1, blåhake 2, rödstjärt 4, taltrast 1, rörsångare 6,
härmsångare 1, ärtsångare 9, törnsångare 3, trädgårdssångare 3, gransångare 4,
lövsångare 204, grönsiska 1, hämpling 1, rosenfink 5 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 422 ex och i år 3 219 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Inga utöver oss fyra på stationen.

ÖVRIGT
En bra fångstdag som visade sig vara årets bästa såhär långt. Två utländska
kontroller var också trevlig hantering.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 21 MAJ 2010
VÄDER
Lugnt och disigt på morgonen.
01:00: NV 5‐6 m/s, +11,5°C.
04:00: NV 3‐5 m/s, +12,1°C.
07:00: NV 1‐3 m/s. +12,2°C.
10:00: VNV 4‐5 m/s, +12,1°C.
13:00: NV 2‐4 m/s, +13,5° C.
16:00: NV 4‐5 m/s, +14,1° C, vattenstånd ‐11.
19:00: NV 4‐5 m/s, + 13,6° C, vattenstånd ‐17.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft (Stationschef), Björn Nordén, Jenni Hottola och Manne Nordén.
VERKSAMHET
22 nät 04:15‐18:00 med vissa regnavbrott. Ingen burfångst.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA minst 40 ex rastande, BLÅHAKE 1 ringmärktes, GRÖNSÅNGARE en
ringmärktes, TÖRNSKATA en hane ringmärktes ROSENFINK 1 noterad under
dagen, GULSPARV en hane besökte ön och sjöng vid några tillfällen.
RINGMÄRKNING
246 ex. av 20 arter.
Ladusvala 1, sädesärla 1, rödhake 2, blåhake 1, rödstjärt 15, buskskvätta 1,
björktrast 1, rörsångare 3, härmsångare 1, ärtsångare 12, törnsångare 5,
trädgårdssångare 11, svarthätta 4, grönsångare 1, gransångare 6, lövsångare
173, grå flugsnappare 2, törnskata 1, hämpling 1, och sävsparv 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 668 ex och i år 3 465 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Patrik var här och började klippa gräs. Han fick sedan besök av Bosse snickare
tillsammans med 9 andra som var uppe i fyrarna och blev guidade av
undertecknad i ringmärkningens värd. De avslutade med lite mat i gamla fyren.

ÖVRIGT
Årets bästa fångstdag följdes av den näst bästa. Endast tre färre fåglar idag än
igår. Majsiffrorna börjar arta sig. Även idag en utländsk kontroll, denna gång en
lövsångare med belgisk ring.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 22 MAJ 2010
VÄDER
Lugnt och disigt på morgonen även denna dag.
PERSONAL
Dennis Kraft (Stationschef), Björn Nordén, Jenni Hottola och Manne Nordén.
Avlösning vid 19‐tiden då Anders Magnusson tog över assisterad av Mikael Käll,
Styrbjörn Käll, Olle Hydén och Pelle Flodin.
VERKSAMHET
22 nät 04:15‐15:30 med reduktion av fyra nät mellan 7 och 8. Inga burar i drift.
OBSERVATIONER
SMÅLOM i mot söder mellan Nidingen och Malön, SKÄRSNÄPPA minst 40 ex
rastande, NATTSKÄRRA 1, SVART RÖDSTJÄRT 1, KÄRRSÅNGARE två ringmärktes
vilka var årets första, ÄRTSÅNGARE, många rastande varav 24 ringmärktes,
TÖRNSKATA en hane ringmärktes, ROSENFINK 1 tidigare ringmärkt fågel har
suttit och sjungit, GULSPARV en hane besökte ön och sjöng vid några tillfällen.
SVARTHUVAD SPARV en hanne fångades i 5‐näten vid 8‐tiden. Den sågs efter
märkningen vid 10 i Kausan och vid 14 av en gästande fågelskådare på ostudde.
Trots eftersök sågs den inte mer varför den troligen lämnade ön redan under
em. Detta blev femte fyndet av arten på Nidingen av totalt enbart 32 fynd i
landet. De tidigare fynden är tre ringmärkta hanar den 5/6 och 18/6 1984 och
11/6 1987 samt en hona som observerades den 9/6 2000.
RINGMÄRKNING
346 ex. av 19 arter.
Göktyta 1, ladusvala 1, gärdsmyg 2, rödhake 4, rödstjärt 11, stenskvätta 2,
kärrsångare 2, rörsångare 3, härmsångare 7, ärtsångare 24, törnsångare 17,
trädgårdssångare 16, svarthätta 6, gransångare 8, lövsångare 235, grå
flugsnappare 3, törnskata 1, sävsparv 2 och SVARTHUVAD SPARV 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 014 ex och i år 3 811 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidat ett antal besökare.
BESÖKARE
Totalt ca 35 personer. En familj om fyra firar 60‐årsdag i bitr. fyrvaktarbostaden,
en grupp om 8 bor i södra fyrvaktarbostaden. Dessutom var Magnus Salmi här
med familj för att leta svarthuvad sparv och ytterligare 8‐ 10 dagsbesökare samt
Stefan som körde turisterna och personalen på stationen som var totalt 9.

ÖVRIGT
Ännu en gång blev det nytt fångstrekord för i år. De tre senaste dagarna är
därmed årets tre bästa dagar – hittills få man väl tillägga. För tredje dagen i rad
hade vi utländska kontroller i näten. Det var dels en rörsångare med spansk ring
och dels en rödstjärt med belgisk ring,
Sedvanlig städning företogs när märkningen var avklarad. Anders Magnusson
skötte själv personalbytet med sin egen båt.
VID DATORN
Dennis Kraft
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DAG 23 M
MAJ 2010
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VÄDER
R
Tid Tem
mp Kyl Dagg Rikt Haast Max Fuukt Nederrb Lufttrycck Solstr
(C) (C) (C) (m
m/s) (m/s) () (mm) (hhPa) (W/m
m)
1 WSW
W 7,6 10,7 87 0,0 108
87,6 0
23:00 12,6 8,8 10,5
1 WSW
W 7,6 8,5 889 0,0 992,,0 28
21:00 13,4 9,8 11,7
2 10,4 WNW 6,3 9,4 78 0,0 10
012,0 279
19:00 14,2 11,2
1
582
2
17:00 14,0 10,3 11,2 WNW 8,0 11,6 83 0,0 1012,0
1 11,5 WNW 8,5 9,8 85 0,0 93
36,0 701
15:00 13,9 10,1
1 WNW
W 8,9 12,1 91 0,0 95
57,0 891
13:00 13,7 9,7 12,3
ONAL
PERSO
Anderss Magnussson, Mikael Käll, Styyrbjörn Kääll, Olle Hyydén, Pellee Flodin
VERKSSAMHET
22 nät kl 04‐09 15
1 nät kl 09‐11
0
RVATIONEER
OBSER
Grågåås 4 ex Strr N
Skärssnäppa 30
0 ex Stationär
Kärrssnäppa 1 ex
e Rast
Drillssnäppa 2 ex
e Rast
Roskaarl 4 ex Raast
Ringd
duva 1 ex Rast
Tornsseglare 50
0 ex Str N
Gulärrla 15 ex Rast
R
Rosen
nfink 1 ad
d hane sjöng runt höönshuset under
störree delen avv f.m. (ring
gmärkt tiddigare i veeckan)
MÄRKNING
G
RINGM
53 ex aav 9 arter::
Ladusvvala 1, röd
dhake 3, rö
ödstjärt 7,, buskskväätta 1, stenskvätta 22, ärtsångare 1,
törnsångare 1, lö
övsångare
e 35 och säävsparv 2.
märkta de nna månaad 2 067 ex och i år 3 864 ex.
Totala antalet fååglar ringm

UPPDR
RAGSARBEETE
1 timm
mes gräskliippning avv nätgatorr
KARE
BESÖK
12 besökare
GT
ÖVRIG
Ingen ssparv idagg heller :(

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 24 MAJ 2010
VÄDER
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr
(C) (C) (C) (m/s) (m/s) () (mm) (hPa) (W/m)
19:00 13,4 9,5 9,7 W 8,5 10,3 78 0,0 1098,9 369
17:00 12,6 9,0 10,3 WNW 7,2 8,5 86 0,0 1087,6 301
16:00 12,8 9,4 10,3 W 6,7 8,0 85 0,0 1087,6 358
15:00 13,4 12,5 10,6 WSW 3,1 4,5 83 0,0 1087,6 367
14:00 13,2 12,7 10,9 WNW 2,2 5,8 86 0,0 1087,6 263
13:00 13,0 10,6 10,5 WNW 4,9 7,6 85 0,0 1087,6 594
12:00 12,6 9,4 10,7 W 6,3 8,5 88 0,0 1087,6 561
11:00 12,6 9,3 10,6 W 6,3 8,5 88 0,0 1087,6 472
10:00 12,4 8,8 10,7 W 7,2 9,4 89 0,0 1087,6 471
09:00 12,4 9,0 10,8 W 6,7 7,6 90 0,0 1087,6 271
08:00 12,4 9,2 10,7 WNW 6,3 8,0 89 0,0 1087,6 194
07:00 12,7 9,2 9,5 NW 7,2 8,9 81 0,0 1087,6 110
06:00 12,0 11,3 11,5 NW 2,2 4,5 97 0,0 1087,6 39
05:00 11,9 9,9 11,6 WNW 4,0 4,9 98 0,0 1087,6 4
04:00 12,1 11,7 11,3 WSW 1,8 3,1 95 0,0 1087,6 0
PERSONAL
Anders Magnusson, Mikael Käll, Styrbjörn Käll, Olle Hydén, Pelle Flodin
VERKSAMHET
Rigmärkning 04‐11:30
OBSERVATIONER
kärrsnäppa ca 25, roskarl 1, skärsnäppa ca 30, skogssnäppa 1 översträckande under
natten. Bävergnagd stock 1 ex växande vass: 1 liten tuva i strandkanten.
RINGMÄRKNING
109 individer av 11 arter.
Trädpiplärka 1, ängspiplärka 1, rödhake 1, rödstjärt 30! Stenskvätta 3, härmsångare
1, ärtsångare 2, törnsångare 2, svarthätta 1, lövsångare 66 och rosenfink 1
honfärgad.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 176 ex och i år 3 973 ex.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE

ÖVRIGT
Bävergnagd stock 1 ex. Växande vass Phragmites australis (ny växtart för Nidingen
?): 1 liten tuva i strandkanten Playan. Tjockläppad multe: 1 ex på 2.875 kg nätad,
marinerad, grillad och äten!
Vid datorn:
Mike the Master
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atur: +13 C°
°
Molnighe
et:
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Vind: NV, hård vind (14-19 m/s)
Sikt: Måttlig (4-10 km)

Personal
Anders Magnusson, Mikkael Käll, Styrbjjörn Käll, Olle H
Hydén, Pelle Flodin
F
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an, pilgrimsfalk
k 1 2K
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Ringmärkning
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ensning av pottatisland. Även lite ny frisk sätttpotatis sattes
s!
1 timme re
n sedan länge död
d tumlare fun
nnen strax vässt om södra bry
yggan.
Övrigt: En
Vid datorn
n:
Anders

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 26 MAJ 2010
VÄDER
Växlande molnighet (0‐8/8) och god sikt.
Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 22:20 (UTC+2)
Temperatur 12,9 C kl 18:00 9,9 C kl 22:20
Medelvind WNW 8,0 m/s kl 17:20 W 3,1 m/s kl 08:00
Max vind WNW 9,8 m/s kl 01:30 W 4,5 m/s kl 08:00
Lufttryck 1097,8 hPa kl 22:20 1097,8 hPa kl 22:20
Luftfuktighet 87 kl 08:10 62 kl 16:30
PERSONAL
Anders Magnusson, Mikael Käll, Styrbjörn Käll, Olle Hydén, Pelle Flodin. Mikael
lämnade pga arbetet och ersattes av Kirsten Dyhm och Pelle Magnusson Dyhm
VERKSAMHET
Ringmärkning kl. 04‐11.
OBSERVATIONER
kärrsnäppa 2, roskarl 1, skärsnäppa ca 30, smålom 1 mot norr, gulärla 1 rast
RINGMÄRKNING
29 ex av 7 arter.
Ladusvala 1, gärdsmyg 2, rödstjärt 5, törnsångare 1, lövsångare 15, gråsiska 1
och sävsparv 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 205 ex och i år 4 002 ex.
UPPDRAGSARBETE
3 timmar avloppsrensning pga av avloppsstoppet i köket ‐ olle testade iller,
propplösare etc. Imorgon kontaktas fastighetsverket!

BESÖKARE
‐
ÖVRIGT
En havsöring på 0.875 kg nätades.
VID DATORN
Anders

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 27 MAJ 2010
VÄDER
Svaga vindar av växlande riktningar. Växlande molnighet och god sikt. Ca +13° C.
PERSONAL
Anders Magnusson, Styrbjörn Käll, Olle Hydén, Pelle Flodin, Kirsten Dyhm, Pelle
Magnusson Dyhm. Styrbjörn Käll och Pelle Flodin blev inkörda till Skallahamn
under em.
VERKSAMHET
22 nät 09:00‐12:00.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 4 ex förbiflygande SJÖORRE 10 ex rastande. SKÄRSNÄPPA Ca
30 ex ännu kvar. TORDMULE 1 ex rastande.
RINGMÄRKNING
20 ex av 8 arter.
Ladusvala 1, rödhake 1, rödstjärt 1, ärtsångare 1, svarthätta.1, lövsångare 13, grå
flugsnappare 1 och rosenfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2225 ex och i år 4022 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
33 personer varav 6 på fågelstationen. Förutom vår personal kom Stefan och en
medhjälpare ut med två fulla ribbåtar för em‐besök. Dessutom var Patrik
Grönvall med son ute under dagen.
ÖVRIGT
Patrik Grönvall med son var ute för en första gräsklippning i fyrområdet.
VID DATORN
Anders Magnusson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 28 MAJ 2010
VÄDER
Växlande molnighet och god sikt.
04:00: O 2‐4 m/s, +8.9° C, vattenstånd ‐6 cm.
07:00: OSO 4‐5 m/s, +9.0° C, vattenstånd ‐2 cm.
10:00: SO 5‐7 m/s, +10.2° C, vattenstånd +1 cm.
13:00: SO 9‐12 m/s, +10.6° C, vattenstånd ‐3 cm.
16:00: SO 8‐11 m/s, +10.3° C, vattenstånd ‐7 cm.
19:00: SSV 6‐8 m/s, +9,9° C, vattenstånd ‐4 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Anders Magnusson, Olle Hydén, Kirsten Dyhm, och Pelle Magnusson Dyhm åkte
iland under kvällen med Anders båt. Magnus Unger och Uno Unger, som kom ut
redan under morgonen med vår egen båt körd av Mikael Hake, avlöste den
avgående personalen.
VERKSAMHET
22 nät 04:00‐11:00. Vidare 15‐22 nät under tiden 17:45‐23:45. Dessutom 8
vadarburar längst in i Kausan betade med fågelfrön under tiden 19:00‐23:30.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 2 ex förbiflygande under fm. PRUTGÅS 10 ex kom norrifrån och
landade på vattnet V om ön 13:07. Årets första på ön. SJÖORRE 9 ex rastande
utanför Klockfotsrevet. KUSTPIPARE Under morgonen sträckte 10+12 ex mot
öster och senare rastade en fint utfärgad fågel på Västudden resten av dagen.
SKÄRSNÄPPA Ca 30 ex ännu kvar. KUSTLABB 1 ad i ljus fas sträckte mot S.
SKRATTMÅS 1 par häckar i tärnkolonin NO om Kruthuset och hade bo med 3
ägg. KENTSK TÄRNA En koloni med flera ruvande fåglar har etablerats på
Västudden. SMÅTÄRNA 1 par på södra delen på Västudden, där en fågel sågs
ruvande. NATTSKÄRRA 1 hane stöttes norr om fyrområdet och sågs därefter
sträcka in mot fastlandet. Årets första på ön. KRÅKA 1par med 3 pulli ca 10
dagar gamla i ett bo placerat uppe på vresrosbuskaget vid kabelmärket.
ROSENFINK En tidigare ringmärkt outfärgad hane kvar på ön och den hördes
sjunga några strofer. SÅNGSPARV 1 ex fångades under första nätrundan vid
Grindoxeln (nät 1A). Efter ringmärkning och närmare undersökning inkl.
fotografering släpptes den vid tvättstugan 06:30 varvid den flög ner till Kausan
där den åter kunde ses vid 09‐tiden. Första fyndet i Sverige av denna art som i
Europa tidigare endast är funnen ett fåtal gånger i Storbritannien och Norge.

RINGMÄRKNING
15 ex av 8 arter.
Gärdsmyg 1, rödhake 1, rörsångare 3, ärtsångare 4, svarthätta 1, gransångare
1,lövsångare 3 och SÅNGSPARV 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2240 ex och i år 4037 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Minst 71 personer varav 8 på fågelstationen. Förutom vår personal kom Stefan
och Annika ut med 10 personer från ett IT‐företag som blir kvar tills imorgon.
Nidingens vänner kom ut med 3 personer som också ligger över tills imorgon.
Vidare körde Olle 4 gånger t.o.r. Skallahamn med skådare som ville kryssa
sångsparven. Mikael Hake körde ut 5 skådare med vår båt. Både Stefan och
Patrik Grönvall körde två vändor vardera med skådare från Gottskär och Magnus
Salmis pappa körde ut 6 skådare från Stavder. Av totalt minst 60 skådare var det
bara de tre lyckliga skådare som åkte från Skallahamn som hade turen att få se
denna tunga raritet. efter frisläppandet.
ÖVRIGT
Den allt överskuggande händelsen idag var naturligtvis fångsten av sångsparven
‐ en ny art för Sverige. Anders Magnusson skrev ner följande berättelse om
händelseförloppet:
På första nätrundan vid femtiden noterade jag en sparv i nedersta våden på
nät 1A vid Grindoxeln. Strax förstod jag att det rörde sig om en av de
nordamerikanska sparvarna och då troligen sångsparv (Melospiza melodia). Efter
litteraturstudier stod det klart att Sveriges första SÅNGSPARV påträffats på
Nidingen. Fågeln släpptes sedan vid tvättstugan och sågs sedan av ytterligare 3
personer vid 9‐tiden. Den eftersöktes sedan under dagen utan framgång.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 29 MAJ 2010
VÄDER
Växlande molnighet och god sikt. Fram på kvällen mulnande från V.
04:00: V 9‐11 m/s, +9.5° C, vattenstånd +2 cm.
08:00: V 8‐10 m/s, +9.9° C, vattenstånd +13 cm.
10:00: V 8‐11 m/s, +12.3° C, vattenstånd +16 cm.
13:00: V 7‐11 m/s, +13.5° C, vattenstånd +11 cm.
17:00: SV 5‐9 m/s, +13.3° C, vattenstånd +2 cm.
23:00: S 4‐6 m/s, +11,8° C, vattenstånd +1 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Magnus Unger och Uno Unger, vilka avlöstes av Dennis Kraft, Eva Mattsson,
Stina Thelander, Johan Frölinghaus, David Andersson samt Matheus Andersson
(4år). Dessutom Erik Nordberg som gästar oss.
VERKSAMHET
22 nät 04:00‐11:00., 2 nät under dagen och 18 nät 19:00 – 23:00. Dessutom 8
vadarburar längst in i Kausan betade med fågelfrön under tiden 04:00‐07:00.
OBSERVATIONER
GRAVAND ett par med nio nykläckta ungar i Kausan. SMÅLOM 1 ex sträckte mot
N. STÖRRE STRANDPIPARE 1 pullus i Kausan tillsammans med tre adulta fåglar.
SMÅSPOV En sågs på sydsidan ut mot SV‐udden. ROSENFINK En tidigare
ringmärkt outfärgad hane kvar på ön. SÅNGSPARV gårdagens fågel återfångades
på morgonen i fyrnäten. Den sågs sedan några gånger under dagen,
företrädesvis i vresrosen på Västudden. Även den nytillträdande personalstyrkan
fick se fågeln liksom merparten av de tillresta fågelskådarna.
RINGMÄRKNING
44 ex av 11 arter.
Skärpiplärka 1, rödhake 1, rödstjärt 2, rörsångare 4, ärtsångare 4, törnsångare 4,
trädgårdssångare 3, svarthätta 4, gransångare 1, lövsångare 18 och grå
flugsnappare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 284 ex och i år 4 081 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och rengöring av turisttoan (1 tim).

BESÖKARE
Cirka 71 personer varav 10 på fågelstationen. Förutom vår personal hade Stefan
och Annika 10 personer som varit här sedan gårdagen. Tre personer har bott
över hos Nidingens vänner och blev hemkörda av Johan. Stefan körde tre vändor
med totalt 35 skådare och Patrik Grönvall en vända med 8 och en åkte med
personaltransporten som sköttes av Anders Magnusson. Av skådarna bor åtta
över hos Stefan. Totalt således 45 tillresta skådare varav de allra flesta fick se
åtminstone en skymt av sparven.
ÖVRIGT
På morgonen återfångades den under gårdagen märkta SÅNGSPARVEN. Den
fastnade i ett av fyrnäten och innebar en glädjestund för far och son Unger.
Detta föranledda ett fortsatt starkt skådarintresse för ön men sparven visade sig
vara svårsedd. Dock fick de flesta se den antingen under ett par korta upphopp i
vresrosen på västudden eller en snabb flygtur från nämnda buske till
strandoxeln.
VID DATORN
Uno Unger och Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 30 MAJ 2010
VÄDER
Lätt dis på morgonen. Lite sol från morgonen sedan i stort sett helmulet. Lite
regnstänk under kvällen.
01:00:SSV 4‐5 m/s, +11,4°C, vattenstånd ‐7cm.
04:00: SSO 2‐2 m/s, +11,6° C, vattenstånd ‐15 cm.
07:00: OSO 6‐7 m/s, +11,3° C, vattenstånd ‐12 cm.
10:00: OSO 7‐9 m/s, +13.3° C, vattenstånd ‐3 cm.
13:00: O 7‐9 m/s, +14,6° C, vattenstånd ‐4 cm.
16:00: OSO 7‐10 m/s, +14,8° C, vattenstånd ‐6 cm.
20:00: OSO 1‐7 m/s, +12,4° C, vattenstånd 5 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson, Stina Thelander, Johan Frölinghaus, David Andersson
samt Mattheus Andersson (4år). Erik Nordberg lämnade under förmiddagen.
Mikael och Lotta Hake anlände på kvällen.
VERKSAMHET
22 nät 03:30‐15:00., 10 nät från 15:00‐19:00. 21 vadarburar på Playan 09:00‐
22:00 .
OBSERVATIONER
SJÖORRE 10 mot S. SMÅLOM 2 mot S. LÄRKFALK 1 mot O. KUSTPIPARE 1
rastande på V‐udden. SKÄRSNÄPPA minst 17. SMÅTÄRNA ett par. NATTSKÄRRA
en fågel sågs i gryningen och en i skymningen. ROSENFINK en 2K‐fågel som är
märkt sedan tidigare sjunger till och från öns buskage. SÅNGSPARV fågeln kvar
för tredje dagen. Den håller främst till i några vresrosbuskage och strandoxeln på
öns nordsida.
RINGMÄRKNING
20 ex av 7 arter.
Ängspiplärka 1, härmsångare 2, ärtsångare 4, törnsångare 2, gransångare 1,
lövsångare 7 och kråka 3 pulli.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 304 ex och i år 4 101 ex.
UPPDRAGSARBETE

BESÖKARE
Cirka 75 personer varav 9 på fågelstationen. Förutom vår personal var det 8
skådare som övernattade från gårdagen. Dessutom körde Stefan två vändor och
Patrik fyra med cirka 55 skådare och två kom ut med egen båt. Tre av skådarna
bor över på vandrarhemmet till i morgon.
ÖVRIGT
Sångsparven var fortsatt rätt tillbakadragen men visade upp sig vackert vid några
tillfällen så i stort sett samtliga besökande skådare fick se fågeln.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 31 MAJ 2010
VÄDER
En vacker dag med huvudsakligen klart väder och solsken även om morgonen
var kylig med bitande vind.
04:00: NO 8‐10 m/s, +10,7° C, vattenstånd ‐4 cm.
07:00: NO 8‐12 m/s, +10,8° C, vattenstånd +1 cm.
12:00: NO 7‐10 m/s, +15.0° C, vattenstånd +11 cm.
15:00: NO 7‐9 m/s, +17,3° C, vattenstånd +13 cm.
19:00: NNO 8‐10 m/s, +17,2° C, vattenstånd +10 cm.
22:00: N 6‐7 m/s, +14,8° C, vattenstånd +9 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson, Stina Thelander, Johan Frölinghaus, David Andersson
samt Mattheus Andersson (4år). Mikael och Lotta Hake lämnade vid middagstid.
VERKSAMHET
21 nät 04:00‐14:15., 4 nät från 14:15‐18:00. 21 vadarburar på Playan 04:00‐
22:00. Nätgator har klippts och trimmats.
OBSERVATIONER
KANADAGÅS 3 par med 6, 5 resp. 2 pulli höll till vid Playan. EJDER Många ungar
ses med honorna runt ön. STÖRRE STRANDPIPARE 2 pulli vardera på Playan och
I Kausan. SKÄRSNÄPPA ett 30‐tal kvar runt ön. ROSKARL 1 sedd på Playan.
SMÅTÄRNA ett par. KÄRRSÅNGARE fem ringmärkta under dagen.
(LÖVSÅNGARE) har setts dagligen sedan 25 april men idag blev det ingen
notering för arten. TÖRNSKATA 1 hona sedd. (SÅNGSPARV) trots intensiva
eftersök kunde fågeln inte återfinnas. Förmodligen har den lämnat ön under
natten.
RINGMÄRKNING
37 ex av 11 arter.
Ejder 1, skärpiplärka 1, kärrsångare 5, rörsångare 1, härmsångare 3, ärtsångare
3, törnsångare 6, trädgårdssångare 5,svarthätta 6, gransångare 1 och grå
flugsnappare 5.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 341 ex och i år 4 138 ex.

UPPDRAGSARBETE
Guidat besökande fågelskådare om ön och öns fågelliv. Påbörjat rensning av lilla
bryggan.
BESÖKARE
72 personer varav 8 på fågelstationen. Förutom vår personal var det 3 skådare
som övernattade från gårdagen. Dessutom körde Stefan fyra vändor, Patrik en
och Miakel en vända med bår båt varvid totalt 59 skådare kom ut. En av
skådarna bor över på vandrarhemmet till i morgon.
ÖVRIGT
Även idag kom en stor skara fågelskådare för att titta på Sångsparven men det
visade sig vara förgäves. Trots intensivt spanande gick den inte att återfinna.
Istället fick de besökande skådarna, efter en kylslagen morgon, njuta av sol och
tilltagande värme och i övrigt ta del av öns egna specialiteter.
I övrigt har urintanken har tömts och rengjorts. Och sedan blev det premiärbad i
havet för Johan och Dennis.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 1 JUNI 2010
VÄDER
En vacker dag. Klart och sol från morgonen och endast lätt dis på avstånd. Lite
friskare vindar under dagen och en del moln men mest på avstånd. På sena
kvällen började det duggregna.
05:00: NO 4‐4 m/s, +11,2° C, vattenstånd ‐6 cm.
10:00: N 3‐5 m/s, +15,4° C, vattenstånd ‐8 cm.
14:00: O 4‐8 m/s, +14.3° C, vattenstånd ‐4 cm.
16:00: O 4‐6 m/s, +18,2° C, vattenstånd ‐7 cm.
19:00: ONO 2‐5 m/s, +17,6° C, vattenstånd ‐10 cm.
22:00: VNV 4‐4 m/s, +14,6° C, vattenstånd ‐9 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson, Stina Thelander, Johan Frölinghaus, David Andersson
samt Mattheus Andersson (4år).
VERKSAMHET
22 nät 04:15‐22:00 och 20 vadarburar på Playan 04:00‐22:00. Lite
inventeringsarbete i reservatet.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 2 mot söder. SMÅLOM 9 mot söder mellan Nidingen och Malön.
KUSTPIPARE 6 rastade på SV‐udden på morgonen och en drog söderut på
kvällen. SKÄRSNÄPPA färre kvar på ön. Som mest har fem ex. setts samtidigt
men det kan vara fler. NATTSKÄRRA 1 fågel stöttes upp på sista kvällsrundan.
Den drog sedan österut. JÄRNSPARV 1 hördes locka. TÖRNSKATA 1 hona
fångades och ringmärktes. Innan dess hade den hunnit med att ta död på en
GRÅSISKA. Vilken art i övrigt inte noterades under dagen. SÅNGSPARVEN hade
inte lämnat ön som befarades under gårdagen. Den återupptäcktes på
morgonen i slånbusken bakom Fotogenboden där den som hastigast exponerade
sig. Sedan sågs den ytterligare en gång, nu på em. Den upptäcktes då återigen i
vresrosbuskaget på V‐udden men försvann sedan via Strandoxeln till
slånbuskagen vid Fotogenboden.

RINGMÄRKNING
26 ex av 11 arter.
Ladusvala 1, rödstjärt 1,rörsångare 1, härmsångare 1, ärtsångare 4, törnsångare
1, trädgårdssångare 1,gransångare 3, lövsångare 10, grå flugsnappare 2 och
törnskata 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 26 ex och i år 4 164 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidat de få besökarna om ön och dess fågelliv.
BESÖKARE
17 personer varav 6 på fågelstationen. Förutom vår personal var det 1 skådare,
Carl Jyker, som övernattade från gårdagen. Dessutom körde Patrik ut Brita och
Ragnar Gustafsson över dagen. Janne Stenberg och ytterligare en från
Sjöräddningen körde ut en servicetekniker från SMHI som hade periodisk
underhåll av väderstationen. Dessutom en båt med två personer som hälsade på
om aftonen. Stefan kom ut och lämnade av Annika som skall ta hand om gäster i
morgon. Patrik passade på att klippa gräsmattorna medan han väntade.
ÖVRIGT
Trots gårdagens brist på säkra observationer var sångsparven kvar. Den sågs på
morgonen i slånbusken bakom Fotogenboden. På em. sågs den ännu en gång när
den flög från västra vresrosbuskaget via Strandoxeln till slånbuskarna vid
Fotogenboden vilket gjorde ytterligare tre fågelskådare lyckliga.
I övrigt har det eldats lite skräp och så har solen avnjutits och Johan badade idag
igen.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 2 JUNI 2010
VÄDER
En lugn morgon, mulen men med god sikt.
04:00: N 3‐5 m/s, +13,9° C, vattenstånd ‐8 cm.
10:00: NV 4‐6 m/s, +14,8° C, vattenstånd ‐10 cm.
14:00: NV 8‐9 m/s, +15,7° C, vattenstånd +/‐0 cm.
17:00: NV 8‐10 m/s, +15,9° C, vattenstånd ‐1 cm.
19:00: NV 8‐10 m/s, +15,4° C, vattenstånd ‐4 cm.
22:00: NV 6‐8 m/s, +14° C,
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson, Stina Thelander, Johan Frölinghaus, David Andersson
samt Mattheus Andersson (4år).
VERKSAMHET
22 nät 04:20‐16:00 och 17 nät från 16:00 till 23:00 samt 20 vadarburar på Playan
04:00‐22:00. Lite inventeringsarbete i reservatet.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS 7 mot ost norr om ön och cirka 40 rastande. SJÖORRE 30sträckande
mot S och ca 40 rastande. SMÅLOM 7 mot söder. STORLOM 1 mot ost.
ORMVRÅK 2 flög över ön på tidiga em. LJUNGPIPARE1 mot ost. TOFSVIPA 1
rastande på Ostudden. SKÄRSNÄPPA minst 15 kvar. OBESTÄMD SPOV
50sträckande sågs på långt håll. KAJA 7 ex. drog österut över ön och 1 sågs
rastande på taket till Fotogenboden. (SÅNGSPARVEN) återfanns ej trots
intensivt sökande.
RINGMÄRKNING
6 ex av 6 arter.
Större strandpipare 1 pullus, rödhake 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1,
gransångare 1 och lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 32 ex och i år 4 170 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidat besökande fågelskådare om ön och dess fågelliv.
BESÖKARE
57 personer varav 6 på fågelstationen. Annika kom ut igår samt Stefan och Patrik

som skötte transporterna av dels 9 konferensgäster dels 36 tillresta
fågelskådare. Dessutom en båt med tre personer som besökte ön. Christian
Cederoth bor på stationen över natten medan övriga skådare har åkt iland.
Stefan Annika och 9 konferensgäster från Ragnsells är kvar över natten. Patrik
har kört med grästrimmer vid stenmurarna medan han väntat på att få med
skådarna iland igen.
ÖVRIGT
Intensiva eftersök till trots har sångsparven inte kunnat återfinnas. En även i
övrigt mager dag vad gäller sträckande småfågel vilket återspeglar sig i
fångstsiffrorna.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 3 JUNI 2010
VÄDER
Frisk vind från morgonen. Klart men lätt disigt. Fortsatt blåsigt och vackert väder
hela dagen.
01:00: VNV 6‐9 m/s, +13,9° C, vattenstånd ‐3cm.
04:00: V 7‐10 m/s, +12,5° C, vattenstånd ‐2 cm.
07:00: V8‐12 m/s, +12,3° C, vattenstånd ‐10 cm.
10:00: NV 10‐14 m/s, +14,2° C, vattenstånd ‐11 cm.
13:00: NV 8‐10 m/s, +14,3° C, vattenstånd ‐6 cm.
16:00: NV 8‐10 m/s, +14,9° C, vattenstånd ‐5 cm.
19:00: NV 8‐10 m/s, +15,2° C, vattenstånd ‐10 cm.
22:00: NV 4‐6 m/s, +13,8° C, vattenstånd ‐13 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson, Stina Thelander, Johan Frölinghaus, David Andersson
samt Mattheus Andersson (4år).
VERKSAMHET
22 nät 04:20‐11:00 samt 20 vadarburar på Playan 04:00‐22:00. Lite
inventeringsarbete i reservatet.
OBSERVATIONER
SMÅLOM 1 mot söder. OBESTÄMD LOM 1 mot söder. LÄRKFALK 1 mot öster.
STRANDSKATA minst 5 pulli på sydsidan varav 2 ringmärktes. SKÄRSNÄPPA
minst 20 kvar varav 8 avlästes. RÖDBENA ett nytt bo hittades i Kausan. SILLTRUT
inventering av ostudden gav 68 bon och för GRÅTRUT 53 bon samt 2 bon av
HAVSTRUT där två ungar märktes i det ena. NATTSKÄRRA 1 som stöttes på
ostudden flög en lov norr om ön och försvann sedan ner på ön igen.
RINGMÄRKNING
5 ex av 3 arter.
Strandskata 2 pulli, havstrut 2 pulli och rörsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 37 ex och i år 4 175 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidat besökande fågelskådare om ön och dess fågelliv. Tömt turistdasset och
städat där.

BESÖKARE
40 personer varav 6 på fågelstationen. Två båtlaster med fågelskådare kom tidigt
på morgonen 12 ex. plus 3 båtförare. Dessa lämnade på morgonen liksom
Cederoth och Stefan och Annika med gäster. På em. återkom Stefan med en
assistent och sex nya gäster som skall stanna tills i morgon.
ÖVRIGT
Dasstömning på stationen och skräpeldning. Inte heller idag återsågs
sångsparven trots intensivt spanande under fm. av de tillresta fågelskådarna.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 4 JUNI 2010
VÄDER
Lugn morgon. Klart men lätt disigt. Lite vind under dagen men soligt och vackert
väder.
01:00: NV 2‐3 m/s, +13,1° C, vattenstånd ‐7 cm.
04:00: NV 2‐2 m/s, +13,2° C, vattenstånd ‐6 cm.
07:00: NO 5‐7 m/s, +12,4° C, vattenstånd ‐17 cm.
10:00: NO 2‐5 m/s, +18,2° C, vattenstånd ‐11 cm.
13:00: NV 5‐6 m/s, +17,2° C, vattenstånd ‐16 cm.
16:00: NV 6‐7 m/s, +16,4° C, vattenstånd ‐3 cm.
19:00: NV 8‐9m/s, +15,7° C , vattenstånd ‐11 cm.
22:00: NV 3‐5 m/s, +14,2° C, vattenstånd ‐14 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson, Stina Thelander, Johan Frölinghaus, David Andersson
samt Mattheus Andersson (4år).
VERKSAMHET
22 nät 03:45‐11:00 samt 20 vadarburar på Playan 04:00‐22:00. Lite
inventeringsarbete i reservatet.
OBSERVATIONER
STORLOM 1 mot söder. KUSTPIPARE 1 i vinterdräkt rastade på ön. SKÄRSNÄPPA
minst 5 alltjämt kvar. SVART RÖDSTJÄRT 1 gammal hane rastade under dagen
och sjöng några strofer.
RINGMÄRKNING
10 ex av 6 arter.
Gärdsmyg 1, rödhake 1, rödstjärt 2, härmsångare 1, törnsångare 2 och
lövsångare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 47 ex och i år 4 185 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidat besökande fotograf m fl. om ön och dess fågelliv.
BESÖKARE
24 personer varav 6 på fågelstationen. Stefan med personal och gäster 9. Ett par
med två barn i Nidingens vänners rum och Johan som skötte deras transport.

Gunnar Börjesson kom ut med sin båt och tittade till sitt land. En båt med två
personer landsteg och en båt med två man ankrar för natten vid lilla bryggan.
ÖVRIGT
Lite avslappnad dag idag. Värmen medförde trött personal och brist på fåglar i
näten. Inventerat ytterligare en del av ön men få bon på denna del.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 5 JUNI 2010
VÄDER
Lugn morgon med lätt dis. En tät dimbank lade sig över ön en stund på fm men i
övrigt klart och soligt större delen av dagen.
01:00: NV 2‐3 m/s, +13,4° C, vattenstånd ‐6 cm.
04:00: NNV 1‐2 m/s, +13,5° C, vattenstånd ‐5 cm.
07:00: SO 4‐5 m/s, +13,2° C, vattenstånd ‐9 cm.
10:00: V 5‐6 m/s, +15,5° C, vattenstånd ‐15 cm.
13:00: SV 4‐6 m/s, +15,1° C, vattenstånd ‐13 cm.
16:00: SV 5‐6 m/s, +16,1° C, vattenstånd ‐5 cm.
19:00: SV 7‐8 m/s, +15,4° C , vattenstånd ‐6 cm.
22:00: VSV 6‐8 m/s, +15,0° C, vattenstånd ‐9 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson, Stina Thelander, Johan Frölinghaus, David Andersson
samt Mattheus Andersson (4år) fram till 12. Då kom Per H Petersson ut med
hunden Panda och Eva, Stina, Johan, David och Mattheus for iland. Tommy och
Åsa skötte transporten med vår båt. Dennis är kvar tillsammans med Per.
VERKSAMHET
22 nät 03:45‐13:00 samt 20 vadarburar på Playan 04:00‐15:00. Märkning av de
tretåiga måsarnas ungar.
OBSERVATIONER
KNÖLSVAN utöver våra egna svanar var idag ett främmande par på besök i
Kausan. De blev dock snabbt bortmotade av öns hane och förpassade sig först
till Klockfotsrevet och senare till SV‐udden. KUSTPIPARE 1 i vinterdräkt rastade
på ön. SKÄRSNÄPPA minst 3 alltjämt kvar. TRETÅIG MÅS bon genomgicks och
ungarna ringmärktes totalt registrerades 45 boplatser varav 40 med ägg eller
ungar. Övriga fem var tomma bobalar. 50 ungar ringmärktes och 24 ägg ruvas
fortfarande. SVART RÖDSTJÄRT 1 gammal hane rastade under dagen och sjöng
några strofer – troligen samma som igår. TUMLARE 5 individer sågs i det lugna
vädret på morgonen.
RINGMÄRKNING
59 ex av 7 arter.
Tretåig mås 50 pulli, hussvala 3, kärrsångare 1, ärtsångare 2, törnsångare 1,
gransångare 1 och grå flugsnappare 1.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 106 ex och i år 4 244 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidat besökande fotografer och övriga besökare om ön och dess fågelliv.
BESÖKARE
Minst 80 personer varav 9 på fågelstationen. Två båtövernattare lämnade lilla
bryggan tidigt på morgonen och fotografen Anette Seldén med familj som bott i
Nidingens vänners rum hämtades av Johan på kvällen. Stefan kom ut med 10
gäster som skall stanna tills i morgon. Patrik kom ut med ett brudpar och en
fotograf som tog bröllopskort i fyren. På kvällen kom två rib‐båtar och en större
fritidsbåt ut med sammanlagt 34 gäster som åt 50‐årstårta på ön. Det var Patrik
som var ansvarig för detta besök. De lämnade rätt snart ön för fortsatt firande
iland. Slutligen var det 3 båtar med 15 personer som besökte ön under dagen
varav en fotograf och en fågelskådare.
ÖVRIGT
Personalbyte och lite städning.
I samband med ringmärkningen av ungarna i västra gamla fyrens övre östra
fönster föll det ena fönstret ut. Hela bågen med glas hade rostat loss från
gångjärnen och föll ut över bon och måsar. I sista stund fick ringmärkaren tag i
bågen och lyckades förhindra att det krossades mot marken. Reparation av
fönstren anbefalles.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 6 JUNI 2010
VÄDER
Friska V‐vindar på morgonen, klart men lite dis på avstånd. Vinden avtog under
dagen och det var tidvis rätt disigt.
01:00: VSV 9‐12 m/s, +13,8° C, vattenstånd ‐4 cm.
04:00: V 8‐11 m/s, +12,1° C, vattenstånd +5 cm.
07:00: V 7‐11 m/s, +14,3° C, vattenstånd ‐1 cm.
10:00: V 4‐7 m/s, +16,1° C, vattenstånd ‐13 cm.
13:00: VSV 5‐8 m/s, +17,7° C, vattenstånd ‐13 cm.
16:00: SV 5‐8 m/s, +16,3° C, vattenstånd ‐5 cm.
19:00: V 2‐4 m/s, +15,7° C , vattenstånd ‐5 cm.
22:00: SV 2‐5 m/s, +15,0° C, vattenstånd ‐12 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft och Per H Petersson.
VERKSAMHET
17 nät 04:30 ‐13:00. Registrering av eftersläpande ringmärkningsdata i RC:s
system.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS en adult fågel av rasen hrota låg ute vid Klockfotsrevet på kvällen.
SKÄRSNÄPPA minst 3 kvar även idag. Två av dem avlästes medan den tredje var
omärkt. SKRATTMÅS en 2K‐fågel sågs i Kausan på kvällen. SMÅTÄRNA paret på
V‐udden ser alltjämt ut att ruva.
RINGMÄRKNING
3 ex av 3 arter.
Fiskmås 1, hussvala 1 och gransångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 109 ex och i år 4 247 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidat besökande om ön och dess fågelliv.
BESÖKARE
16 personer varav 2 på fågelstationen. De tio gästerna hos Stefan är kvar sedan
igår. Stefan hämtade dem på em. och hade då med sig två besökare för ett par
timmar på ön. Det var en yngre fågelskådare med far. Patrik var ute en vända

och öppnade sin fyr för ingen, klippte gräs och inspekterade vårt avlopp vilket
han skulle komma med lite rejälare grejor för att fixa nästa gång.
ÖVRIGT
Patrik har varit här och inspekterat vårt avlopp. Han skall ta med sig bättre
utrustning för rensning vid nästa tillfälle. Per har tvättat fågelpåsar och har
renoverat en bur.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 7 JUNI 2010
VÄDER
Svaga vindar, mulet och disigt på morgonen. Lätt duggregn till och från under
fm. och växlande vindar. Mer ihållande men lätt regn från middagstid.
01:00: SSV 3‐4 m/s, +14,8° C, vattenstånd ‐10 cm.
04:00: SO 2‐4 m/s, +14,5° C, vattenstånd +1 cm.
07:00: O 4‐5 m/s, +14,0° C, vattenstånd +5 cm.
10:00: NO 5‐5 m/s, +14,3° C, vattenstånd ‐5 cm.
13:00: NO 5‐8 m/s, +14,6° C, vattenstånd ‐7 cm.
16:00: N 4‐6 m/s, +14,6° C, vattenstånd +3 cm.
19:00: NV 4‐6 m/s, +14,4° C , vattenstånd +8 cm.
22:00: SV 1‐5 m/s, +13,7° C, vattenstånd +/‐0 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft och Per H Petersson.
VERKSAMHET
22‐19 nät 04:00 ‐12:00. Registrering av eftersläpande ringmärkningsdata i RC:s
system.
OBSERVATIONER
KNÖLSVAN idag var ungarna ute med föräldrarna i Kausan. Sex små dunbollar
hölls i uppsikt av de vaksamma föräldrarna. Boet som innehållit åtta ägg var
tomt. Två ägg har således gått förlorade under häckningstiden. Mot kvällen
återvände svanarna till boet för övernattning. VITKINDAD GÅS två fåglar flög ett
par varv över Nidingen men försvann sedan österut. SKÄRSNÄPPA minst 2 kvar.
ROSKARL en rastande på Playan. SKÄRPIPLÄRKA årets första unge har idag flugit
in i ett av våra nät.
RINGMÄRKNING
7 ex av 6 arter.
Ladusvala 1, skärpiplärka 2, kärrsångare 1, rörsångare 1, ärtsångare 1 och
lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 116 ex och i år 4 254 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidat de paddlande besökarna om Nidingen och dess fåglar.

BESÖKARE
18. Utöver oss två i personalen på Fågelstationen var det fyra kajakpaddlare som
kom ut i regnet vid 14‐tiden. De stannade och fikade på ön innan de återvände
mot Röda holme varifrån de kommit. Vid 20‐tiden kom Stefan och Annika med
ett konferensgäng från folktandvården i Ullared som skall bli kvar tills i morgon.
ÖVRIGT
Större delen av dagen blev lugn med bara stationspersonalen på plats. Mot
kvällen blev det dock mer folk då konferensgästerna anlände.
Per har justerat ventilen i skafferiet och gått igenom reservprovianten. Och nu
lyser diskbänksbelysningen med full kraft igen.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 8 JUNI 2010
VÄDER
Svaga vindar, mulet och disigt på morgonen. Lite regnskvätt mitt på dagen.
01:00: NNV 3‐6 m/s, +14,2° C, vattenstånd ‐1 cm.
04:00: NNV 2‐3 m/s, +13,4° C, vattenstånd +5 cm.
07:00: SSO 3‐4 m/s, +13,9° C, vattenstånd +6 cm.
10:00: OSO 4‐6 m/s, +14,7° C, vattenstånd ‐6 cm.
13:00: S 2‐4 m/s, +15,0° C, vattenstånd ‐10 cm.
16:00: S 5‐7 m/s, +14,3° C, vattenstånd ‐5 cm, regn 0,5 mm.
19:00: SSO 5‐6 m/s, +14,7° C , vattenstånd +/‐0 cm.
22:00: SSO 4‐6 m/s, +14,6° C, vattenstånd ‐9 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft och Per H Petersson samt hunden Panda.
VERKSAMHET
22‐9 nät 03:50 ‐14:00. Registrering av ringmärkningsdata i RC:s system och
städat och uppdaterat i stationens pärmar. Justerat vadarburar och kontrollerat
skärsnäppor.
OBSERVATIONER
KNÖLSVAN de sex ungarna har varit ute med föräldrarna idag också men vilar
alltjämt en heldel i boet. SJÖORRE en mindre flock har legat utanför ostudden.
SKÄRSNÄPPA minst 9 kvar vilka avlästs. ROSKARL en rastande på Playan.
RINGMÄRKNING
17 ex av 10 arter.
Ladusvala 2, hussvala 1, skärpiplärka 1, rödstjärt 1, kärrsångare 1, ärtsångare 5,
törnsångare 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 1 och lövsångare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 133 ex och i år 4 271 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidat de besökande konferensgästerna om Nidingen och dess fåglar.
BESÖKARE
16. Utöver oss två i personalen på Fågelstationen var det Stefan och Annika med
tio konferensgäster från folktandvården i Ullared som övernattat sedan igår. De
lämnade ön vid 14‐tiden. Dessutom kom marinen ut på fm. och satte av två

tekniker på ön vilka servat den militära utrustningen i den nya fyren. Dessa
hämtades på samma sätt på em.
ÖVRIGT
Dagen 17 fåglar innebar hårt arbete för personalen. När näten dragits ihop
vilade därför halva personalen medan den andra halvan renoverade burar. Mot
kvällen lugnt igen och personalen njöt av detta liksom av överskjutande
middagsmat från konferensgästerna.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 9 JUNI 2010
VÄDER
Svaga vindar, mulet och disigt på morgonen. Från klockan sju började det regna
om än lätt. Så håll det sedan på hela dagen. Först på kvällen blev det något som
liknade uppehåll men fortsatt mulet och disigt.
01:00: OSO 3‐5 m/s, +14,9° C, vattenstånd ‐10 cm.
04:00: OSO 4‐6 m/s, +13,4° C, vattenstånd ‐5 cm.
07:00: OSO 5‐6 m/s, +13,0° C, vattenstånd +3 cm.
10:00: O 4‐6 m/s, +12,7° C, vattenstånd ‐8 cm regn 2,6mm.
13:00: O 5‐7 m/s, +13,3° C, vattenstånd ‐14 cm, regn 3,6 mm.
16:00: ONO 8‐10 m/s, +13,3° C, vattenstånd ‐10 cm, regn 2,3 mm.
19:00: NO 7‐8 m/s, +13,6° C , vattenstånd ‐2 cm regn 0,6 mm.
22:00: ONO 7‐9 m/s, +13,4° C, vattenstånd ‐7 cm regn 0 mm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft och Per H Petersson samt hunden Panda.
VERKSAMHET
22 nät 04:20 ‐ 07:20. Lagt in de sita märkningarna i RC:s system. Kontrollerat
ringmärkningsdata mellan RC‐systemet, dagböckerna, Svalan, dagrapporten och
excel‐sammanställningen.
OBSERVATIONER
KNÖLSVAN de sex ungarna är alla kvar och har varit ute med föräldrarna i
Kausan. SKÄRSNÄPPA minst 2 kvar vilka avlästs. ROSKARL en rastande på
Playan.
RINGMÄRKNING
6 ex av 6 arter.
Kärrsångare 1, sävsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, gransångare 1
och lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 139 ex och i år 4 277 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömt turisttoaletten och eldat skräp.
BESÖKARE
Ingen utöver oss båda på fågelstationen.

ÖVRIGT
Dagens planerade personalbyte blev inte av på grund av båt och förarbrist. Vi får
se om det går bättre i morgon. Per har städat i frysen för att se om han kan
överleva några dagar till.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 10 JUNI 2010
VÄDER
Mulet och disigt på morgonen. Lätt regn från strax före 9. Så håll det sedan på
hela dagen.
01:00: ONSO 7‐11 m/s, +13,2° C, vattenstånd ‐15 cm.
04:00: ONO 6‐9 m/s, +12,9° C, vattenstånd ‐11 cm.
07:00: ONO 6‐8 m/s, +13,2° C, vattenstånd ‐2 cm.
10:00: ONO 8‐10 m/s, +13,5° C, vattenstånd ‐8 cm regn.
13:00: O 8‐10 m/s, +14,4° C, vattenstånd ‐20 cm, regn 0,3 mm.
16:00: ONO 6‐8 m/s, +14,6° C, vattenstånd ‐18 cm, regn 1,1 mm.
19:00: ONO 6‐8 m/s, +14,3° C , vattenstånd ‐9 cm regn 2,8 mm.
22:00: ONO 7‐8 m/s, +13,4° C, vattenstånd ‐7 cm regn 1,8 mm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft och Per H Petersson samt hunden Panda.
VERKSAMHET
22 nät 04:30 ‐ 09:00. Fortsatt avstämning av ringmärkningsdata mellan RC‐
systemet, dagböckerna, Svalan, dagrapporten och excel‐sammanställningen.
Renoverat vadarburar.
OBSERVATIONER
KNÖLSVAN de sex ungarna är alla kvar och har varit ute med föräldrarna. De
håller mest till i inre delen av Kausan men gjorde också en tur till Playan men
återvände sedan till basen i Kausan. GRÄSAND en hane sedd i Kausan. Den håller
tydligen till vid ön. Förmodligen finns det en häckande hona här som han håller
lite koll på. SMÅSKRAKE ett bo med sju ägg hittat i en mindre slånbuske.
SKÄRSNÄPPA minst 2 kvar, en på Playan och en i Kausan. Den ena avläst.
ROSKARL en rastande på Playan alltjämt kvar.
RINGMÄRKNING
6 ex av 5 arter.
Kärrsångare 1, ärtsångare 2, törnsångare 1, gransångare 1 och lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 145 ex och i år 4 283 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.

BESÖKARE
Ingen utöver oss båda på fågelstationen.
ÖVRIGT
Inte heller denna dag blev det personalbyte. Vi får se om det går bättre i
morgon.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 11 JUNI 2010
VÄDER
Regn på efternatten. Mulet, god sikt och mestadels uppehåll från gryning till
14:00. Därefter måttlig sikt och regn mer eller mindre kontinuerligt resten av
dagen.
01:00: O 4‐7 m/s, +13,2° C, vattenstånd ‐15 cm.
03:00: O 3‐5 m/s, +13,3° C, vattenstånd ‐11 cm.
05:00 ONO2‐3 m/s, +13,0° C, vattenstånd ‐7 cm.
10:00: SSO 2‐4 m/s, +13,6° C, vattenstånd +4 cm.
13:00: SSO 3‐4 m/s, +13,8° C, vattenstånd ‐5 cm.
16:00: S 4‐5 m/s, +13,9° C, vattenstånd ‐6 cm.
19:00: S 5‐6 m/s, +13,6° C , vattenstånd +1 cm.
22:00: V 11‐13 m/s, +14,1° C , vattenstånd +8 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft och Per H Petersson samt hunden Panda fram till 10:00. Uno Unger
anlände med vår båt 09:00 och Sone Sjölander skötte transporten. Efter en
kaffepaus med god kaka bakad av Per lämnades Uno att sköta stationen ensam
tills vidare.
VERKSAMHET
15 nät 05:30‐14:00. Inventering av kolonin med kentsk tärna.
OBSERVATIONER
KNÖLSVAN Paret med sina sex ungar höll till i Kausan hela dagen. SMÅLOM En
ad i sommardräkt sträckte mot S utanför Västudden 11:05. SJÖORRE 50 ex
rastade vid Klockfotsrevet och senare även vid Lillelandsrevet. KUSTSNÄPPA En
ad i sommardräkt rastade i Kausan under dagen. SKÄRSNÄPPA 4 ex kvar i
Kausan varav en omärkt och tre färgringmärkta, de sistnämnda avlästes.
ROSKARL En hona rastade i Kausan under dagen. KUSTLABB En ad mörk fas
passerade Västudden mot NO 10:37 ivrigt mobbad av en fiskmås. KENTSK
TÄRNA Kolonin på Västudden hyste 32 par, vilka hade 1 bo med 1 nykläckt unge
och 1 ägg, 12 bon med 2 ägg och 19 ägg med 1 ägg. SMÅTÄRNA Ett par på
Västudden där den ena fågeln ännu ruvade på 2 ägg. GULSPARV En hane rastade
i trädgårdsfållan under dagen – ett oväntat besök så här års.

RINGMÄRKNING
20 ex av 12 arter.
Kentsk tärna 2 (1 pull), skärpiplärka 1, rödstjärt 1, kärrsångare 2, rörsångare 1,
härmsångare 1, ärtsångare 2, törnsångare 3, trädgårdssångare 3, svarthätta 1,
lövsångare 1 och grå flugsnappare 2.
Vidare kontrollerades en av de häckande småtärnorna, vilken ursprungligen
märktes i Varbergs hamn som bounge 1999. Denna fågel kontrollerades
häckande även förra året på Nidingen och är alltså nu 11 år.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 165 ex och i år 4 303 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Förutom två avgående och en pågående personal samt vår båtförare Sone kom
Patrik med sonen Fredrik på besök ett par timmar mitt på dagen, alltså totalt 6
personer på ön idag.
ÖVRIGT
Äntligen ett efterlängtat personalbyte, det började nämligen bli knapert med
mat för den avgående personalen. Patrik kom ut för att rensa avloppet från vår
köksvask, vilket nu äntligen lyckades och nu rinner vattnet ut som det skall.
Fredrik klippte gräset på fyrplanen under tiden, men fick avbryta när det började
regna. Patrik hade skaffat sig en splitter ny tvåsitsig ribb‐båt, vilken alltså fick
göra sin premiärtur till Nidingen idag.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 12 JUNI 2010
VÄDER
En regnskur vid 07:30‐tiden, i övrigt mulet från gryningen till 09‐tiden, därefter
växlande molnighet med en del sol tidvis. Vid 02‐tiden åter helmulet, vilket i
stort sett förblev så resten av dagen. Under em dessutom en del regnskurar.
Mestadels ganska god sikt, dock minskad sikt i samband med regnskurarna.
Rejält blåsigt hela dagen.
01:00: V 16‐20 m/s, +12,2° C, vattenstånd +16 cm.
04:00: VSV 13‐20 m/s, +11,3° C, vattenstånd +25 cm.
07:00: VSV 12‐17 m/s, +11,7° C, vattenstånd +36 cm.
10:00: VSV 11‐16 m/s, +13,1° C, vattenstånd +43 cm.
13:00: VSV 12‐17 m/s, +13,2° C, vattenstånd +35 cm.
16:00: VSV 11‐19 m/s, +12,7° C, vattenstånd +33 cm.
19:00: VSV 11‐17 m/s, +13,1° C , vattenstånd +35 cm.
22:00: VNV 10‐14 m/s, +13,3° C , vattenstånd +24 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Uno Unger stationschef, ringmärkare och assistent, allt i samma person.
VERKSAMHET
Ingen nät‐ och burfångst pga det hårda vädret. Havsfågelspaning bedrevs till och
från under tiden 05:45‐18:30.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 30 ex sträckte mot S varav 8 öster om ön 07:20 och 17 + 5 väster om
ön vid 16‐tiden. Dessutom en stationär flock på 50 ex S om Lillelandsrevet.
SMÅLOM 1 ex kom västerifrån och landade NO om Nidingen 08:19. OB. SMÅ‐
/STORLOM 1 ex sträckte mot S öster om ön 16:25. STORMFÅGEL 2 ex sträckte
förbi väster om Nidingen varav en mot S 10:35 och en mot N 18:18. HAVSSULA 2
ex passerade mot S väster om ön under em varav en 2K 16:20 samt en ad/subad
16:36. SKÄRSNÄPPA 1 färgringmärkt ex kvar på Playan under em. SILVERTÄRNA
Det verkar finnas fler silvertärnor än fisktärnor på ön och troligen häckar ca 20
par. Under em sågs 1 2K‐fågel fiska i Kausan. TORNSEGLARE 2 ex sträckte mot S
öster om ön 07:17.

RINGMÄRKNING
5 ex av 2 arter.
Kentsk tärna 1 pull och tobisgrissla 4 pull.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 170 ex och i år 4308 ex.
UPPDRAGSARBETE
Rensning av vresros på Västudden genom att unga buskar togs upp med roten
(0,5 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationspersonalen – alltså en person.
ÖVRIGT
Sommarens första, riktiga blåsdag gav förväntningar på havsfåglar, men
havsvidderna liknade mest öken. Man fick slita mycket för endast två
stormfåglar och två havssulor. Något frusterande att mindre lira sågs lite här och
där längs kusten men inte här på Nidingen.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 13 JUNI 2010
VÄDER
Halvklart i gryningen och fram till 11:00 tidvis ganska soligt, därefter mestadels
helmulet, dock åter delvis klarnande till kvällen. God‐måttlig sikt.
04:00: VNV 8‐12 m/s, +13,6° C, vattenstånd +14 cm.
07:00: V 8‐12 m/s, +12,6° C, vattenstånd +18 cm.
10:00: V 7‐10 m/s, +14,0° C, vattenstånd +27 cm.
13:00: VSV 5‐8 m/s, +14,2° C, vattenstånd +28 cm.
16:00: VSV 8‐11 m/s, +14,2° C, vattenstånd +23 cm.
19:00: VSV 8‐12 m/s, +14,0° C , vattenstånd +22 cm.
22:00: VSV 9‐11 m/s, +12,2° C , vattenstånd +20 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Uno Unger stationschef, ringmärkare och assistent, allt i samma person.
VERKSAMHET
17 nät 05:00‐12:00. Viss pullmärkning i reservatet.
OBSERVATIONER
VIGG 1 hane kom flygande och gjorde ett par varv runt ön innan den troligen
försvann österut vid 13:20‐tiden. Ny årskryss för Nidingen. SJÖORRE Ca 50 ex i
en stationär flock S om Lillelandsrevet. SMÅLOM 1 ad i sommardräkt passerade
mot S strax utanför Västudden 12:45. SKÄRSNÄPPA 4 ex varav 3 färgringmärkta
kvar i Kausan under em varav en samma som igår. SKRATTMÅS Det häckande
paret konstaterades med en liten unge som kunde ringmärkas.
RINGMÄRKNING
17 ex av 6 arter.
Strandskata 2 pull, skrattmås 1 pull, kentsk tärna 2 pull, fisktärna 4 pull,
silvertärna 7 (6 pull) och lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 187 ex och i år 4325 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Endast fågelstationspersonalen – alltså en person.

ÖVRIGT
Trots en lördag‐söndag sommartid blev det inga båtbesök på Nidingen, vilket
dock får skyllas på det blåsiga vädret. Men ibland kan det även vara trevligt att
gå här och skrota som enslingen på skäret. I år finns det minst lika många
häckande silvertärnor som fisktärnor på ön, vilket aldrig hänt förut vad jag vet.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 14 JUNI 2010
VÄDER
Växlande molnighet och god sikt från gryningen. Under em‐kväll successivt
allmer molnfritt.
04:00: VSV 8‐11 m/s, +10,9° C, vattenstånd +4 cm.
07:00: V 6‐10 m/s, +11,3° C, vattenstånd +3 cm.
10:00: VSV 4‐7 m/s, +13,2° C, vattenstånd +9 cm.
13:00: SV 4‐6 m/s, +13,7° C, vattenstånd +4 cm.
16:00: SV 4‐6 m/s, +14,7° C, vattenstånd ‐3 cm.
19:00: S 3‐4 m/s, +14,1° C, vattenstånd ‐2 cm.
22:00: SSO 1‐4 m/s, +13,7° C, vattenstånd +4 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Uno Unger stationschef, ringmärkare och assistent, allt i samma person.
VERKSAMHET
17 nät 04:45‐11:45. Pullmärkning av framför allt tobisgrissla.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 50 ex i en stationär flock S om Lillelandsrevet. BIVRÅK 1 ex
upptäcktes NO om Nidingen när den sträckte mot Malön 12:20. TOFSVIPA 1 ex
rastade på ön under dagen. SKÄRSNÄPPA 4 ex varav tre färgringmärkta kvar i
Kausan under dagen. BRUSHANE 2 hanar med fina kragar anlände till Kausan
09:25, sågs ej senare. STARE Förutom 2 förbisträckande adulta ex under
morgonen rastade höstens första ungfågel på ön mitt på dagen.
RINGMÄRKNING
65 ex av 4 arter.
Kanadagås 1 pull, kentsk tärna 3 pull, tobisgrissla 60 pull och gransångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 252 ex och i år 4390 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Totalt 9 personer. Förutom fågelstationspersonalen anlände vid 12‐tiden Stefan
och Annika med 6 personer från SFV:s ekonomiavdelning, vilka blir kvar tills i
morgon. Stefan körde iland under em men kom ut igen till natten.

ÖVRIGT
Under morgonen ringde Hans Söderström och meddelade att han tillsammans
med Sone Sjölander hade lämnat sin natthamn vid Mönster. Jag såg dem
sneseglande från Malön mot Vendelsö, där de skulle tillbringa natten. Om vädret
tillåter uppankring av segelbåten kommer de ut till Nidingen i morgon.
Till hugade fiskrökare vill jag härmed meddela ett förbud mot att använda
rökugnen på Nidingen, eftersom den har ockuperats av en tobisgrissla, som där
ruvar på sitt ägg.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 15 JUNI 2010
VÄDER
Växlande molnighet och god sikt från gryningen. Från middagen i stort sett
molnfritt resten av dagen, dock sågs en del åskbyar över fastlandet under tidig
em.
04:00: N 2‐2 m/s, +12,7° C, vattenstånd ‐6 cm.
07:00: NO 2‐3 m/s, +12,6° C, vattenstånd ‐3 cm.
10:00: NV 3‐3 m/s, +14,4° C, vattenstånd +4 cm.
13:00: NNV 11‐13 m/s, +15,3° C, vattenstånd +5 cm.
16:00: NV 12‐15 m/s, +14,7° C, vattenstånd ‐2 cm.
19:00: NV 9‐11 m/s, +14,7° C, vattenstånd ‐2 cm.
22:00: NNV 12‐15 m/s, +13,9° C, vattenstånd +1 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Uno Unger stationschef, ringmärkare och assistent, allt i samma person.
VERKSAMHET
22 nät 05:15‐12:15.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS En flock på 5 ex anlände vid 05:20‐tiden till nordstranden N
om Dammen men flyttade sig sedan till Västudden. SJÖORRE Minst 35 ex i en
stationär flock vid Havrarevet. STRANDSKATA Sveriges äldsta strandskata
ringmärkt på Nidingen som adult 1980 (alltså minst 32 år) sågs under kvällen i
sällskap med en ganska nykläckt unge på stranden SV om Lilla bryggan.
SMÅSPOV 1 ex rastade i Kausan vid 13‐tiden. KENTSK TÄRNA Minst 3 nya bon
har tillkommit i kolonin på Västudden, så nu uppgår de häckande fåglarna till
35 par. TORDMULE 1 ex i sommardräkt låg tillsammans med sjöorreflocken vid
Havrarevet under morgonen.
RINGMÄRKNING
8 ex av 7 arter.
Kentsk tärna 1 pull, ladusvala 1, skärpiplärka 1, sädesärla 1, kärrsångare 1,
törnsångare 2 och gransångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 260 ex och i år 4398 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.

BESÖKARE
Totalt 11 personer. Förutom fågelstationspersonalen besökte nidingarna Hans
Söderström och Sone Sjölander ön. Efter övernattning åkte Stefan och Annika
med de 6 personerna från SFV iland vid 11‐tiden.
ÖVRIGT
Hans Söderström och Sone Sjölander kom med segelbåt under fm och ankrade
upp S om fyrområdet på enslinjen ”västra gamla fyrens östra sida mot östra
husets västra skorsten”. De kom iland vid Lilla bryggan med hjälp av en liten
gummijolle , först under ett par timmar vid middagstid och senare även en stund
på kvällen.
Några skärsnäppor har setts dagligen sedan jag kom ut till ön i fredags, men
idag lyckades jag inte se dem, så kanske de sista övervintrarna nu har gett sig
iväg mot sina häckningsplatser i högarktis. Tankeväckande att detta sker
samtidigt som de första vadarna (brushane igår och småspov idag) nu är på väg
söderut.
Vid 05:30‐tiden trodde jag att årets första gök för Nidingen satt och gol på ön,
men efter en stund visade det sig att de goda atmosfäriska förhållandena i
kombination med lätt medvind och inget bränningsbrus bar ut golandet ända
från Malön 5 km NO om Nidingen. Endast en gång tidigare under under 41
somrar på ön har jag varit med om det.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 16 JUNI 2010
VÄDER
Helt molnfritt och god sikt från gryningen fram till 10‐tiden då en del cirrus‐slöjor
började täcka himlen.
01:00: NV 7‐10 m/s, +14,0° C, vattenstånd ‐8 cm.
04:00: NV 2‐5 m/s, +13,3° C, vattenstånd ‐16 cm.
07:00: VSV 2‐3 m/s, +13,5° C, vattenstånd ‐15 cm.
10:00: SV 3‐5 m/s, +14,3° C, vattenstånd ‐12 cm.
13:00: SV 6‐6 m/s, +15,0° C, vattenstånd ‐9 cm.
16:00: SV 5‐7 m/s, +16,3° C, vattenstånd ‐13 cm.
19:00: VSV 4‐7 m/s, +16,0° C, vattenstånd ‐15 cm.
22:00: VSV 5 m/s. 13.9 grader vattenstånd ‐11 cm.
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby. Vattenståndet avser
Ringhals.
PERSONAL
Uno Unger stationschef, ringmärkare och assistent (allt i samma person) fram till
18:00 då Anders Melin, Malin Karlsson och Andreas Eriksson avlöste. Olle Hydén
skötte personalbytet med hjälp av Anders Magnussons båt.
VERKSAMHET
17 nät 03:30‐05:30 och 22 nät 05:30‐12:00. Viss pullmärkning.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS En flock på 4 ex mötte 1 par på Playan 06:00 och det blev lite
gräl mellan fåglarna. En halvtimme senare sågs endast paret vid Västra rännan,
därefter inga mer obsar under dagen. SJÖORRE En stationär flock på 15 ex S
om Ostudden. SMÅLOM 1 ex sträckte mot N långt öster om ön 07:22.
SMÅSPOV 1 ex i Kausan flög ut och ställde sig på SV‐udden 05:30. STARE
Tidigare har bara några få adulta starar sträckt förbi Nidingen, och första
årsungen sågs på ön i förrgår och idag ringmärktes ”höstens” första ungfågel.
HÄMPLING 1 ex lyfte från fyrområdet vid 07‐tiden, första obsen hittills denna
månad.
RINGMÄRKNING
13 ex av 6 arter.
Kentsk tärna 5 pull. Silvertärna 4, St strandpipare 1 pull, Ladusvala 1,
skärpiplärka 1 och stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 273 ex och i år 4411 ex.
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04:00: VS
SV 4 m/s. By
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der. vattenstån
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07:00: SV
V 4 m/s. Byvindar 6 m/s.. 12.7 grade
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13:00: SV
V 6 m/s. Byvindar 8 m/s.. 14.5 grade
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20:00: S 6 m/s. Byvin
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ndet avser Ringghals.

ONAL
PERSO
Anderss Melin, Malin
M
Karlssson och A
Andreas Erriksson.
VERKSSAMHET
4 nät 000:00 till 03:00
0
22 nät 03:00‐22:00. Viss pullmärkn
p
ning.
RVATIONEER
OBSER
Småtärna 1 par häckande
e.
MÄRKNING
G
RINGM
30 ex aav 9 arter.. Nattens fångst
f
av kentsk tärrna resulte
erade i enn fiskmås... samt
ytterliggare 12 vid
d pullmärkning undder dagen,, totalt 13 fiskmås. kkentsk tärrna 1
pull, fissktärna 1, silvertärn
na 1 pull, sskärpiplärrka 5 (vara
av 1 pull), sädesärla 1,
rörsångare 2, svarthätta 3,
3 stare 3. Totala antalet fågla
ar ringmärrkta dennaa
d 303 ex och i år 444
41 ex.
månad

Kentsk täärna

UPPDRAGSARBETE
Tömt turisttoan (0,5 tim) och guidat om ringmärkning för några besökare (0,5
tim).
BESÖKARE
Stefan o Annikas gäster totalt 10 som for hem på förmiddagen och 7 från ”Taiga”
som kom ut på eftermiddagen. Gunnar kollade potatislandet och hade med sig
dagens Metro. En båt med tre besökare gästade ön en stund på kvällen.
Ytterligare en båt kom med 4 personer som övernattade i Nidingens vänners
rum. Dom fick använda vår ingång pga. att Stefan hade gäster i sin lägenhet...
Bosse Bengtsson kom också en stund med 2 gäster. Patrik var ute och klippte
gräsmattor. Totalt 34 personer på ön varav 3 på fågelstationen.
ÖVRIGT
Rensat lite ogräs och snyggat till runt den nya oxeln bakom duschen.
Klippt och trimmat gräset under och vid samtliga nätgator (3 tim).
VID DATORN
Anders Melin
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R
VÄDER
Blåsig d
s
dag med sol.
04:00: V
VSV 8 m/s. Byvindar
B
12 m/s. 13.6 gr ader.
06:00: V
VSV 9 m/s. Byvindar
B
11 m/s. 13.4 gr ader.
08:00: V 11 m/s. Byvindar
B
16 m/s. 13.9 graader.
10:00 VN
NV 13 m/s. Byvindar
B
16 m/s. 15 gradder.
13:00 VN
NV 9 m/s. Byvindar
B
13 m/s.
m 15.6 graader.
18:00 VN
NV 7 m/s. Byvindar
B
10 m/s.
m 15.8 graader.
20:00 NV
V 10 m/s. Byvindar
B
12 m/s.
m 14.8 graader
Vattensttåndet avser Ringhals.

+6 cm
m.
+5 cm
m.
+9 cm
m.
+8 cm
m
+11 cm
‐3 cm
‐3 cm.

ONAL
PERSO
Anderss Melin, Malin
M
Karlssson och A
Andreas Erriksson.
VERKSSAMHET
17 nät 00:00 till 05:00
00. Viss pullmärkninng.
2 nät 009:00‐15:0
RVATIONEER
OBSER
Småtärna 1 par häckande
e, Skärsnääppa 1 ex rastande.
MÄRKNING
G
RINGM
22 ex aav 6 arter..
Strandskata 1, fiiskmås 7, silltrut 7, kentsk tärrna 4, gran
nsångare 1, stare 2..
märkta de nna månaad 325 ex och i år 44463 ex.
Totala antalet fååglar ringm
RAGSARBEETE
UPPDR
‐
KARE
BESÖK
Stefan o Annika med gäster totalt 9 st. Stefan
n for hem med desssa på förm
middagen trots
n ca 15m//s VNV.
blåsten

och kom ut med 17 personer från Örlings på eftermiddagen. Dessa besökare stannade
bara under kvällen för att spela Nidingenspelet och for sedan hem med Stefan o
Annika. Nidingens vänners besökare for också hem under förmiddagen trots vädret.
Totalt 33 personer på ön varav 3 på fågelstationen.
ÖVRIGT
Annika gjorde kylskåpsrensning innan hemfärd som resulterade i att vi skulle kunna
stanna ett par dagar till...
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 19 JUNI 2010
VÄDER
Gråmulen morgon med lite regnskurar, därefter växlande molnighet med en hel del solsken.
04:00: SV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +12.6° C, vattenstånd +2 cm.
07:00: NV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +12.4° C, vattenstånd +3 cm.
10:00: NV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +11.3° C, vattenstånd ‐1 cm.
12:00: VNV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +13.1° C, vattenstånd +2 cm.
14:00: SV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +13.0° C, vattenstånd +11 cm.
16:00: SSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +13.9° C, vattenstånd +8 cm.
19:00: SV 3 m/s, byvindar 6 m/s, +13.2° C, vattenstånd +13 cm.
22:00: N 0 m/s, byvindar 2 m/s, +12.3° C, vattenstånd +14 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anders Melin, Malin Karlsson och Andreas Eriksson avlöstes under tiden 13:15‐15:00 av Lotta och
Hanna Berg, Katarina och Carl Bremsjö samt Anette och Uno Unger. Tommy Järås skötte
personalbytet med vår egen båt.
VERKSAMHET
15 nät 05:00‐09:00. 19 burar vid Lilla bryggan 15:45‐21:45 och 10 burar vid Stora bryggan 16:30‐
21:30.
OBSERVATIONER
SJÖORRE En stationär flock med både hanar och honor på minst 28 ex S om Ostudden. TOPPSKARV
En 2K‐fågel stod en stund under em på Klockfotsrevet tillsammans med 14 storskarvar. I år har
hittills endast 1‐3 ex setts några få gånger under mars‐april, senast 25/4, så därför var dagens ex lite
av en överraskning. SKÄRSNÄPPA 1 färgringmärkt ex (höger Me/Lb vänster Li/Gu) kvar i Kausan på
kvällen. SMÅSPOV 1 ex på bl.a SV‐udden under dagen. SKOGSSNÄPPA Till vår överraskning var
årets första ringmärkta ex en årsunge med ännu ej helt utväxta yttre handpennor. Troligen har
Nidingen aldrig fångat en årsunge så tidigt under höstflyttningen tidigare. DRILLSNÄPPA 1 ex
rastade vid Lilla bryggan. KENTSK TÄRNA Två bon hade tillkommit i kolonin på Västudden, så nu har
37 par påbörjat häckning. I 3 bon ringmärktes 4 pull. SMÅTÄRNA 1 par, fortfarande ruvning på
Västudden. SÄDESÄRLA Ett bo med 5 ägg hittades i trädgårdsfållans nordvästra stenmur.
GRÖNSISKA Sågs vid ett par tillfällen under em, oväntat mitt i sommaren. BRUNSISKA En hane + en
hona, ringmärktes.
RINGMÄRKNING
17 ex av 9 arter.
Kanadagås 1 pull, rödbena 1, skogssnäppa 1, fiskmås 1 pull, silltrut 1, kentsk tärna 4 pulli,
skärpiplärka 5 (varav 4 pull), sädesärla 1 pull och brunsiska 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 342 ex och i år 4480 ex.
UPPDRAGSARBETE
Rensat Lilla bryggan från uppsköljd tång (0,5 tim).
BESÖKARE
Förutom 10 personer anknutna till fågelstationsverksamheten kom Stefan ut med ett sällskap på 11
personer under em vilka skall övernatta. Stefan åkte iland på kvällen.

ÖVRIGT
Man skulle kunna tro att fågelstationspersonalen delvis består av royalister eftersom TV‐
utsändningarna från bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel följdes mer eller mindre
kontinuerligt under hela dagen.
VID DATORN
Anders Melin och Uno Unger.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 20 JUNI 2010
VÄDER
Halvklart i gryningen, under dagen mestadels solsken.
01:00: SO 1 m/s, byvindar 3 m/s, +12.4° C, vattenstånd +16 cm.
04:00: OSO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +12.2° C, vattenstånd +14 cm.
07:00: SO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +12.3° C, vattenstånd +7 cm.
10:00: SSO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +13,0° C, vattenstånd +3 cm.
13:00: V 3 m/s, byvindar 4 m/s, +15.1° C, vattenstånd +5 cm.
16:00: NV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +15,1° C, vattenstånd +11 cm.
19:00: NV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +14,8° C, vattenstånd +10 cm.
22:00: NO 3 m/s, byvindar 6m/s, +14.2° C, vattenstånd +4 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta och Hanna Berg, Katarina och Carl Bremsjö samt Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
Nätfångst med 22 nät 04:00‐12:30. Burfångst med 20 burar vid Lilla bryggan 04:15‐18:30 och 21
burar i Kausan 04:30‐18:30. Kontroll och märkning av tretåig mås på de gamla fyrarna. Fortsatt
kontroll och märkning i kolonin med kentsk tärna.
OBSERVATIONER
SJÖORRE En stationär flock med både hanar och honor på minst 5 ex S om Ostudden. SKÄRSNÄPPA
1 färgringmärkt ex (höger Me/Lb vänster Li/Gu) kvar i Kausan på morgonen. KUSTLABB 1 ad i mörk
fas gjorde livet surt för kentska tärnor och fiskmåsar på Nidingen under minst 4 tillfällen under
dagen. TRETÅIG MÅS Kontroll av de häckande måsarna på de gamla fyrarna resulterade i 10
ytterligare ringmärkta ungar. Av de 23 ungar som ringmärktes den 5/6 (alla då kläckta) var samtliga i
livet utom en som hittades död på marken nedanför sitt bo idag. KENTSK TÄRNA Ytterligare ett bo
med 1 ägg hade tillkommit i kolonin på Västudden, så nu har 38 par påbörjat häckning. I 2 bon
ringmärktes 2 pull. SMÅTÄRNA 1 par, fortfarande ruvning på Västudden. Eftersom ruvningstiden är
maximalt 22 dygn och ruvningen nu hållit på i minst 23 dygn undersöktes äggen, vilka visade sig
vara rötägg. Utan ägg har således småtärneparet nu en ärlig chans att lägga en ny kull. GRÖNSISKA
En 2K hane ringmärktes. BRUNSISKA Liksom igår rastade, nätfångades och ringmärktes ett 2K par,
en hane samt en hona med ruvfläck.
RINGMÄRKNING
97 ex av 8 arter.
Rödbena 3 pull, tretåig mås 10 pull, kentsk tärna 2 pull, skärpiplärka 12 (varav 6 pull), lövsångare 2,
stare 65, brunsiska 2 och grönsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 439 ex och i år 4577 ex.
UPPDRAGSARBETE
Rensat Stora bryggan från uppsköljd tång (1,5 tim) och ansat grindoxeln så att den förhindras täppa
till grindhålet (0,5 tim).
BESÖKARE
Förutom de 6 på fågelstationen kom Stefan ut och hämtade det övernattande sällskapet på 11
personer. 4 privatbåtar med sammanlagt 9 personer, bl.a. Jerker Widén ensam i sin båt, besökte ön
under em. Totalt 27 personer.

ÖVRIGT
Anette har påbörjat kupning och ogräsrensning av vårt potatisland. Dagens händelse var annars den
stationära kustlabben som höll till vid ön och gjorde ett flertal attacker mot mattransporterande
måsar och tärnor ‐ alltid lika sevärt.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 21 JUNI 2010
VÄDER
Växlande molnighet natten till idag, från gryningen mestadels molnfritt över havet men successivt
bildades Cumulus‐moln i inlandet och längs kusten. Till kvällen åter huvudsakligen molnfritt.
01:00: NNO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +13.9° C, vattenstånd +2 cm.
04:00: NNO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +12.1° C, vattenstånd +6 cm.
07:00: NO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +12.9° C, vattenstånd ‐3 cm.
10:00: NNO 2 m/s, byvindar 5 m/s, +15,7° C, vattenstånd ‐17 cm.
13:00: VNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +17,4° C, vattenstånd ‐19 cm.
16:00: NV 9 m/s, byvindar 10 m/s, +16,5° C, vattenstånd ‐10 cm.
19:00: NNV 10 m/s, byvindar 11 m/s, +15,8° C, vattenstånd ‐12 cm.
22:00: NO 3 m/s, byvindar 6m/s, +14.2° C, vattenstånd +4 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta och Hanna Berg, Katarina och Carl Bremsjö samt Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
Nätfångst med 22 nät 04:00‐12:00. Burfångst med 20 burar vid Lilla bryggan och 22 burar i Kausan
07:30‐18:30. Häckningskontroll av tretåig mås på Rissastenens sjömärke. Fortsatt pullmärkning i
kentsktärnekolonin. Anette kontrollerade samtliga uppsatta nät under fm och trots två timmars
arbete finns det mer att laga.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA Ett färgringmärkt ex (höger Me/Lb vänster Li/Gu) fortfarande kvar i Kausan.
KUSTLABB Av allt att döma besöktes Nidingen av samma labb i mörk fas som igår
kleptoparasiterade på öns häckande fåglar. Idag sågs den bl.a. stjäla fisk från födotransporterande
kentska tärnor. TRETÅIG MÅS Kontroll av de häckande måsarna på Rissastenens sjömärke, där 27
ungar som märktes den 5/6 hade reducerats till 15. Av 7 ägg från den 5/6 hade 6 försvunnit men ett
ägg på träramens norra del var under kläckning. Boet på en strandsten var bortspolat. SMÅTÄRNA
Paret kvar på Västudden.
RINGMÄRKNING
68 ex av 4 arter.
Kentsk tärna 2 pull, tobisgrissla 15 pull, skärpiplärka 1 pull och stare 50.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 507 ex och i år 4645 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Förutom 6 personer på fågelstationen ankrade en man upp sin segelbåt på sydsidan och landsteg
med hjälp av en gummijolle vid Lilla bryggan vid 12‐tiden. Totalt 7 personer.

ÖVRIGT

Idag är det sommarsolståndet och undertecknad såg solen gå upp i NO redan 04:13 och i kväll skall
den gå ner så sent som 22:14. Så då är man där igen – sommaren har knappt hunnit börja förrän man
åter går mot mörkare tider.
Anette satte 30 knölar i det lilla potatislandet i trädgårdsfållan, så förhoppningsvis kan vi få lite
färskpotatis även till hösten.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 22 JUNI 2010
VÄDER
Helt molnfri morgon. Lätt mulnande med vackertvädersmoln från 08‐tiden, men efter 11:00 mera
kompakt molntäcke. Mycket god sikt på morgonen men något disigare på em.
01:00: NNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +15.1° C, vattenstånd ‐19 cm.
04:00: NV 3 m/s, byvindar 3 m/s, +14.1° C, vattenstånd ‐7 cm.
07:00: V 4 m/s, byvindar 5 m/s, +14.1° C, vattenstånd +‐0 cm.
10:00: V 4 m/s, byvindar 8 m/s, +13,9° C, vattenstånd ‐7 cm.
13:00: SV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +14,0° C, vattenstånd ‐10 cm.
16:00: VSV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +14,3° C, vattenstånd ‐3 cm.
19:00: VNV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +14,3° C, vattenstånd +3 cm.
22:00: VNV 5m/s, byvindar 7 m/s, +14,1° C, vattenstånd ‐6 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta och Hanna Berg, Katarina och Carl Bremsjö samt Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
Nätfångst med 22 nät 04:00‐12:00. Burfångst med 20 burar vid Lilla bryggan och 22 burar i Kausan
07:15‐15:15. Eftersök av tobisgrisslebon på östra delen av ön samt märkning av ungar.
OBSERVATIONER
SJÖORRE En flock på minst 11 ex (2 hanar och resten honor) födosökande S om Lillelandsrevet.
SKÄRSNÄPPA Ett färgringmärkt ex (höger Me/Lb vänster Li/Gu) fortfarande kvar i Kausan.
SMÅSPOV Först 1 ex under morgonen, senare på dagen visade sig 2 ex tillsammans. STORSPOV 1 ex
kom flygande längs sydsidan men ändrade kurs och drog därefter norrut över Västudden 06:41.
GRÖNBENA 1 ex rastade vid Lilla bryggan och i Kausan under fm, första obsen i år på Nidingen.
KRÅKA Idag konstaterades att det häckande paret hade 3 flygga ungar, som höll till på stranden vid
kabelmärket.
RINGMÄRKNING
58 ex av 6 arter.
Fiskmås 6 pull, silltrut 7 pull, tobisgrissla 22 (varav 20 pull), hussvala 1, skärpiplärka 4 (varav 3 pull)
och stare 18.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 565 ex och i år 4703 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning och borttagning av sten på gångstigen mellan eldningsplatserna (0,5 tim). Tömning och
rengöring av turisttoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal på 6 personer fanns på ön idag.
ÖVRIGT
Dagens händelse för den yngre personalen, kanske även för den äldre dito, var fyndet av en flaskpost
från hamnen i Saeby på Jylland den 17/6. Alltså hade flaskan flutit iland på Nidingen efter en sjöfärd
tvärs över hela Kattegatt på högst 5 dygn. Nu arbetas det på ett svar till den skolklass i Danmark som
sjösatte flaskan.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 23 JUNI 2010
VÄDER
Vid gryningen helmulet vilket höll i sig stor del av dagen, men vid 15‐tiden bröt solen delvis igenom
molntäcket och det blev märkbart varmare. Huvudsakligen god sikt under dagen.
01:00: V 7 m/s, byvindar 9 m/s, +13,5° C, vattenstånd ‐8 cm.
04:00: VSV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +12,8° C, vattenstånd +1 cm.
07:00: VSV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +12,8° C, vattenstånd +3 cm.
10:00: SV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +13,4° C, vattenstånd ‐3 cm.
13:00: SSV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +14,4° C, vattenstånd ‐10 cm.
16:00: S 4 m/s, byvindar 5 m/s, +15,5° C, vattenstånd ‐6 cm.
19:00: S 5 m/s, byvindar 7 m/s, +15,2° C, vattenstånd +2 cm.
22:00: SSO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +15,0° C, vattenstånd ‐4 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta och Hanna Berg, Katarina och Carl Bremsjö samt Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
Nätfångst med 22 nät 04:00‐12:00. Burfångst med 19 burar vid Lilla bryggan och 22 burar i Kausan
06:30‐15:15.
OBSERVATIONER
SJÖORRE En födosökande flock på 11 ex (2 hanar och 9 honor) S om Lillelandsrevet. SMÅSPOV 1 ex
på SV‐udden och senare även på Playan. SMÅTÄRNA Efter gårdagens avsaknad av observationer
sågs tillfälligt 1 ex flygande västerut längs öns sydsida.
RINGMÄRKNING
26 ex av 5 arter.
Fiskmås 8 pull, silltrut 1 pull, tobisgrissla 13 pull, skärpiplärka 3 (1 pull) och stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 591 ex och i år 4729 ex.
UPPDRAGSARBETE
Stenröjning längs slipen (0,5 tim).
BESÖKARE
Fram till 16:00 endast fågelstationens personal på 6 personer. Under tiden 16:00‐20:00 hade Patrik
med medhjälpare ett sällskap på 16 personer från några Onsalaskolor på besök. Samtidigt hade
Stefan och 2 båtförare från Vågbrytarna iland ett sällskap från Onsala herrgård på 21 personer.
Vågbrytarna var dessutom iland en timma med en firma på 9 personer. Vidare var Patriks son med
kompis på besök med en liten ribbåt en stund på em. Totalt besöktes ön av 59 personer.
ÖVRIGT
Nätfångsten av fåglar var inte mycket att skryta med idag. Som tröst fick vi i stället följande ovanliga
nätfångster: En brunsprötad skymningssvärmare vid Fotogenboden och en tejstefisk vid Kruthuset.
Hur den sistnämnda hamnat i nätet kan man fundera på, men troligen har en mattransporterande
tobisgrissla råkat flyga mot nätet och tappat sin fångst.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 24 JUNI 2010
VÄDER
Natten till idag stjärnklar. I gryningen en molnbank in över fastlandet men soligt över havet. Vid 07‐
tiden mulnande och en del fuktdis. Under eftermiddagen åter solsken från en molnfri himmel men
det blev allt disigare så att man under kvällen knappt såg in till närmaste land.
01:00: NV 4 m/s, byvindar 4 m/s, +14,2° C, vattenstånd ‐7 cm.
04:00: VNV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +13,5° C, vattenstånd ‐3 cm.
07:00: N 0 m/s, byvindar 1 m/s, +14,6° C, vattenstånd +7 cm.
10:00: S 2 m/s, byvindar 4 m/s, +14,5° C, vattenstånd +3 cm.
13:00: SSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +16,5° C, vattenstånd ‐7 cm.
16:00: SV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +17,4° C, vattenstånd ‐7 cm.
19:00: SSV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +16,7° C, vattenstånd +2 cm.
22:00: SSV 2 m/s, byvindar 2 m/s, +15,7° C, vattenstånd +1 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta och Hanna Berg, Katarina och Carl Bremsjö samt Anette och Uno Unger. Vid 16:30‐tiden tillkom
Malin Unger som fick åka ut med Patrik Grönvall.
VERKSAMHET
Nätfångst med 22 nät 04:30‐12:00. Burfångst med 19 burar vid Lilla bryggan och 22 burar i Kausan
07:00‐12:00 samt 13:15‐19:15.
OBSERVATIONER
SJÖORRE En födosökande flock på 11 ex vid Lillelandsrevet under morgonen hade ökat till 18 ex
under kvällen. BRUSHANE 2 hanar sågs på västra delen av ön under kvällen. SMÅSPOV 1 ex på SV‐
udden och Playan under fm. GLUTTSNÄPPA 1 ex sträckande mot S 08:09, höstens första för
Nidingen. SMÅTÄRNA 2 ex tillbaka på ön, hanen frierimatade honan på en sten i Kausan under em.
RINGMÄRKNING
64 ex av 9 arter.
Fiskmås 1 pull, silltrut 1 pull, tobisgrissla 17 pull, skärpiplärka 4 (varav 1 pull), järnsparv 1, rörsångare
2, törnsångare 2, svarthätta 2 och stare 34.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 655 ex och i år 4793 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidning om fågelstationsverksamheten (0,5 tim).
BESÖKARE
Jerker Widén var här på kort besök. Vidare två båtar med 2+2 personer. Patrik var på besök och
klippte gräset och med honom var en dam (Lena) som skall lära sig att guida turister som Patrik
kommer att köra ut till Nidingen. Fågelstationspersonalen uppgick till 7 personer. Totalt besöktes ön
av 14 personer.
ÖVRIGT
Under större delen av dagen hade vi s.k. tumlarväder, alltså bleke på havet, vilket utgör ett utmärkt
tillfälle att spana efter tumlare runt Nidingen. Till vår besvikelse lyckades vi trots ivrigt spanande
under dagen ej att se en enda tumlarfena bryta vattenytan.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 25 JUNI 2010
VÄDER
Efternatten och morgonen helmulen. Vid 07‐tiden luckrades molntäcket upp och därefter molnfritt
fram till 17‐tiden och därefter växlande molnighet resten av dagen.. Något disigt under morgonen
med knapp sikt in till fastlandet, under em dock god sikt.
01:00: S 3 m/s, byvindar 4 m/s, +15,9° C, vattenstånd ‐7 cm.
04:00: VNV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +15,7° C, vattenstånd ‐2 cm.
07:00: V 6 m/s, byvindar 7 m/s, +15,2° C, vattenstånd +10 cm.
10:00: V 6 m/s, byvindar 7 m/s, +15,8° C, vattenstånd +12 cm.
13:00: VNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +17,2° C, vattenstånd +5 cm.
16:00: VNV 9 m/s, byvindar 10 m/s, +17,4° C, vattenstånd +4 cm.
19:00: VNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +17,2° C, vattenstånd +12 cm.
22:00: V 9 m/s, byvindar 13 m/s, +14,5° C, vattenstånd +13 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta och Hanna Berg, Katarina och Carl Bremsjö samt Anette, Malin och Uno Unger.
VERKSAMHET
Nätfångst med 22 nät 04:30‐12:00. Burfångst med 19 burar vid Lilla bryggan och 22 burar i Kausan
07:15‐19:15.
OBSERVATIONER
SMÅSPOV 2 ex på ön under morgonen. GLUTTSNÄPPA 4 ex rastade kort på Playan under fm.
SMÅTÄRNA 2 ex sågs vid ett par tillfällen, bl.a. blev honan uppvaktad med fisk.
RINGMÄRKNING
55 ex av 6 arter.
Gråtrut 1 pull, fisktärna 4 pull, tobisgrissla 28 (27 pull), kärrsångare 1, törnsångare 1 och stare 20.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 710 ex och i år 4848 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal (7 personer) besöktes Nidingen av Patrik med familj och vänner för
en midsommarsillunch (10 personer). Dessutom körde Johan (Nidingens vänner) ut ett sällskap på 4
personer som skall fira midsommar här fram till söndag. Vidare besök av en privat båt med 2
personer. Totalt besöktes alltså ön av 24 personer.
ÖVRIGT
Idag på midsommarafton tog Malin och Hanna sina årspremiärdopp på Nidingen i 16‐gradigt vatten
vid Stora bryggan. Ingen övrig i personalen har ännu vågat sig i Kattegatts salta böljor, men det är ju
inte för sent ännu.
Malin tog vidare upp en gammal tradition på ön och under hennes ledning tillverkades en vacker
midsommarstång som restes på planen mellan de gamla fyrarna dagen till ära.
Traditionsenligt åt vi även sill och färsk potatis med gräslök. Potatisen tog vi upp från vårt eget land
i trädgårdsfållan och det räckte i alla fall till en liten potatis per person. Till efterrätt kunde vi även
gotta oss med jordgubbar som Malin hade med sig till ön igår. Jordgubbarna avnjöts naturligtvis med
vispad grädde.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 26 JUNI 2010
VÄDER
Molnfri morgon men en molnbank inne över land. Under dagen fortsatt solsken från en helt molnfri
himmel bortsett från en del Cumulus‐moln inne över fastlandet. Sikten allt bättre under dagens lopp
och till kvällen mycket god.
01:00: V 10 m/s, byvindar 13 m/s, +13,8° C, vattenstånd +6 cm.
04:00: V 11 m/s, byvindar 14 m/s, +13,8° C, vattenstånd +7 cm.
07:00: VNV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +14,3° C, vattenstånd +12 cm.
10:00: VNV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +15,5° C, vattenstånd +12 cm.
13:00: VNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +16,7° C, vattenstånd +2 cm.
16:00: VNV 4 m/s, byvindar 6m/s, +17,8° C, vattenstånd ‐3 cm.
19:00: VSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +17,8° C, vattenstånd ‐1 cm.
22:00: VNV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +16,1° C, vattenstånd ‐1 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta och Hanna Berg, Katarina och Carl Bremsjö samt Anette, Malin och Uno Unger.
VERKSAMHET
Nätfångst med 14 nät 06:45‐12:45. Burfångst med 19 burar vid Lilla bryggan och 22 burar i Kausan
06:30‐19:30. Lagning av ett par nät.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 25 ex (8 + 3 + 14) sträckte mot S väster om ön under morgonen. HAVSSULA 1 till synes ad
flög utåt långt i V under morgonen. MYRSPOV Två outfärgade fåglar, lyfte från Kausan och drog mot
SV under morgonen. SMÅSPOV 2 ex på SV‐udden under morgonen. KUSTLABB 1 ad i mörk fas
jagade en trut långt ut V om ön 06:50. SMÅTÄRNA 2 ex sågs vid ett par tillfällen. SILLGRISSLA 1 ex
sträckte mot S väster om ön under morgonen. TORDMULE 1 ex sträckte mot S väster om ön under
morgonen. OB. SILLGRISSLA/TORDMULE 1 ex sträckte mot S väster om ön 07:19.
RINGMÄRKNING
31 ex av 2 arter.
Tobisgrissla 23 (varav 22 pull) och stare 8.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 741 ex och i år 4879 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal på 7 personer var de 4 gästerna hos Nidingens vänner kvar. Vidare
var Patrik Grönvall här ett par timmar och klippte gräsmattor. Idag alltså 12 personer totalt.
ÖVRIGT
En underbart vacker midsommardag, först visserligen lite blåsig, men det blev nästan vindstilla till
kvällen. Vi passade därför på att denna sista kväll för detta besök inta middagen utomhus.
Under eftersök av tobisgrisslebon kunde undertecknad utöka öns växtlista genom att hitta en tuva
av ormbunken träjon i kanten av den slånröjda ängen mellan Fotogenboden och Kruthuset.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 27 JUNI 2010
VÄDER
Efter en klar natt var det mulet från gryningen och fram till 13‐tiden, även om mindre gluggar
uppstod i molntäcket då och då. God sikt.
01:00: VNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +14,0° C, vattenstånd ‐8 cm.
04:00: V 2 m/s, byvindar 5 m/s, +13,1° C, vattenstånd ‐11 cm.
07:00: SV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +14,1° C, vattenstånd ‐6 cm.
10:00: SV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +14,1° C, vattenstånd +3 cm
13:00: S 5 m/s, byvindar 7 m/s, +14,2. ° C,
17:00 SSV 4 m/s. byvindar 5 m/s. 15.6 ° C, vattenstånd ‐5 cm
21:00: S 4 m/s, byvindar 4 m/s, 16,1 ° C, vattenstånd +2 cm
22:00: S 4 m/s, byvindar 5 m/s, +16,2° C, vattenstånd +1 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta och Hanna Berg, Katarina och Carl Bremsjö samt Anette, Malin och Uno Unger avlöstes vid
12:30‐tiden av Tommy Järås, Åsa Rydén, Tina Näslund, Joakim Rydén‐Järås samt Oliver Orderud.
Tommy Järås skötte personalbytet med stationens båt som blir kvar ute på Nidingen under veckan.
VERKSAMHET
Nätfångst med 22 nät 04:00‐12:00. Storstädning på ringmärkarlabbet.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 4 rastande öster om ostudden, SMÅSPOV 2 rastande, STORSPOV 1 rastande på kvällen,
GLUTTSNÄPPA 1 + 3 ex sträckande.
RINGMÄRKNING
11 ex av 4 arter.
Skärpiplärka 1, törnsångare 1, svarthätta 1 och stare 8.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 752 ex och i år 4890 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning av turisttoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Avgående och pågående personal på Fågelstationen utgjordes av 12 personer. De övernattande 4
gästerna hos Nidingens vänner hämtades av Johan vid 13‐tiden. Stefan och Annika kom ut för att bl.a.
leverera nya brandsläckare till alla hushållen. Patrik Grönvall kom ut för att klippa gräs och med sig
hade han 3 gäster. Idag alltså 26 personer totalt.
ÖVRIGT
Tog det lugnt efter tre timmar på havet och såg en härlig fotbollsmatch på tv mellan Tyskland och
England. 4‐1 till Tyskland.
VID DATORN
Uno Unger och Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 28 JUNI 2010
VÄDER
En fin natt med en fantastisk måne. Stor del av förmiddagen låg moln/dimma i väster, men
solen värmde bort det så småningom och resten av dagen var en underbar sommardag.
01:00: SSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +16,3 C,.
04:00: SSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +16,4 C,.
07:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +16,3 C, vattenstånd ‐8 cm.
10:00: SSO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +16,8 C,
13:00: SSO 4 m/s, byvindar 6 m/s, 18,3 C
16:00: SSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +19,1. C, vattenstånd ‐9 cm
19:00 :SSO 2 m/s. byvindar 4 m/s. 18,7 C, vattenstånd ‐8 cm
23:00: SSO 3 m/s, byvindar 3 m/s, +18,0 C, vattenstånd +‐0 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Tommy Järås, Åsa Rydén, Tina Näslund, Joakim Rydén‐Järås samt Oliver Orderud.

VERKSAMHET
Nätfångst med 22 nät 04:15‐11:45. Burar 12 st i Kausan 04:30‐ 15:30. Läst av tretåiga måsar
på rissastenen. Letat silltrutungar ost Rissastenen.
OBSERVATIONER
HÄGER 1 flög över ön. GRÖNBENA 2 rastande en kort stund i Kausan, STORSPOV 1 rastande
på Klockfotsrevet samt 13 ex sträckande mot SV kl:21:10, SVARTHÄTTA 1 sjungande i
buskarna norr fotogenboden.
RINGMÄRKNING
50 ex av 5 arter.
Silltrut 6 pull, tobisgrissla 2 pull, skärpiplärka 3, ärtsångare 1 och stare 38.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 802 ex och i år 4940 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Personal på Fågelstationen är 5 personer inklusive den yngre generationen. Patrik Grönvall
kom ut för att klippa gräs och med sig hade han 10 gäster. Dessutom tre enstaka båtar.
Idag totalt 27 personer.

ÖVRIGT
Det var väldigt glest mellan trutungarna i silltrutkolonin ost Rissastenen. Kanske ett dåligt år.
Såg ett par tumlare norr om ön på eftermiddagen när sjön började lägga sig.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 29 JUNI 2010
VÄDER
Fin sommardag igen. Morgonen var dock lite mulen och småblåsig. Fram på kvällen tonade svart
åskmoln upp sig i väster och det började knalla en del. Lätt regn under kvällen.
04:00: SSO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +17,7° C, vattenstånd ‐9 cm
09:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +18,1° C, vattenstånd ‐4 cm.
19:00 :SSO 5 m/s. byvindar 7m/s. 19,6 ° C, vattenstånd ‐2 cm
22:00: S 2 m/s, byvindar 11 m/s, +18,3° C, vattenstånd +6 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Tommy Järås, Åsa Rydén, Tina Näslund, Joakim Rydén‐Järås samt Oliver Orderud.
VERKSAMHET
Nätfångst med 22 nät 04:30‐11:30. Burar 12 st i Kausan 04:30‐ 20:00. samt 19 burar vid lilla bryggan
9:00‐ 20:00. Lagt några timmar på att uppdatera återfyndspärmarna.
OBSERVATIONER
GLUTTSNÄPPA 4 sträckande, 3 ex kl:07:30 och ett ex kl:09:00. STORSPOV 3 rastande på sydsidan,
troligen stack de iväg mitt på dagen. SVARTHÄTTA 1 sjungande i buskarna norr fotogenboden.
GRÅSISKA 1 ex på tillfälligt? Besök.
RINGMÄRKNING
13 ex av 4 arter.
Skärpiplärka 1, sädesärla 1 och stare 8 och hämpling 2
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 815 ex och i år 4953 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Personal på Fågelstationen är 5 personer. Inte en enda båt på besök idag, trots vackert väder nästan
hela dagen.
ÖVRIGT
Ett par havstrutar och några, kanske fem, gråtrutar sitter och vaktar kring tobisholkarna och
tärnkolonierna i väntan på någon godbit. Såg idag en av havstrutarna som försåg sig med en trolig
tärnunge.
Kontrollerade ytterligare en småskrake idag i nätet (5A) vid västra slånbusken norr brandskjulet.
Exakt samma dm av nätet togs en annan småskrakekontroll igår.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 30 JUNI 2010
VÄDER
Lätt regn under natten och morgonen var mulen, vinden vridet över på SV.
04:00: SV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +16,8° C, vattenstånd ‐1 cm
07:00: SV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +16,6° C, vattenstånd +2 cm
10:00: SV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +16,5° C,
14:00: VSV 10 m/s, byvindar 13 m/s. +16,8° C,
18:00 : V 9 m/s. byvindar 13 m/s. 16,6 ° C, vattenstånd +11 cm
22:00: VSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +14,8° C, vattenstånd +14 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Tommy Järås, Åsa Rydén, Tina Näslund, Joakim Rydén‐Järås samt Oliver Orderud.
VERKSAMHET
Nätfångst med 18 nät 04:30‐10:30. 19 burar vid lilla bryggan 4:45 – 19:45. Datalagt kontroller samt
kontrolläst majs märkningar.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 13+17 mot väster utmed nordstranden. Den senare flocken lyfte från vattnet öster om ön,
KÄRRSNÄPPA 3 ex rastande på SV‐udden och senare 1 ex SO‐udden (samma?), ”höstens” första,
SMÅSPOV 2 rastande på playan hela dagen och SVARTHÄTTA 1 sjungande i buskarna norr
fotogenboden.
RINGMÄRKNING
6 ex av 4 arter.
Småskrake 1, sädesärla 2 pull, törnsångare 1 och stare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 821 ex och i år 4959 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Personal på Fågelstationen är 5 personer. Stefan och personal kom ut med fyra dagsbesökare samt
12 från ett företag som skall övernatta. Totalt 24 personer.
ÖVRIGT
Hela kolonin med kentska tärnor är borta. Då det varit rätt tyst i kolonin några dagar gjordes ett
besök under morgonen. Endast en adult med fisk i näbben som troligen har någon unge i
vegetationen. Övriga drygt 30 bon var tomma och inte en enda adult.
I Kausan sågs en kråka sno en trolig rödbeneunge.
Fiskmåsarna har också endast enstaka ungar. Det är bara de adulta som står och bevakar sina platser.
Det är jobbigt för de häckande fåglarna.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 1 JULI 2010
VÄDER
Fin sommardag. Under morgonen dock rätt blåsigt och moln/dimma in över land.
04:00: V 10 m/s, byvindar 12 m/s, +14,5° C, vattenstånd +9 cm
07:00: V 6 m/s, byvindar 9 m/s, +15,1° C, vattenstånd +2 cm
10:00: V 5 m/s, byvindar 8 m/s, +17,2 C, vattenstånd +3 cm
14:00: VSV 6 m/s, byvindar 7 m/s. +18,9° C, vattenstånd +3 cm
18:00 : SV 4m/s. byvindar 5 m/s. 18,3 ° C,
22:00: SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +17,2° C, vattenstånd ‐8 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Tommy Järås, Åsa Rydén, Tina Näslund, Joakim Rydén‐Järås samt Oliver Orderud.
Tina Näslund kördes iland med båten för vidare färd till hemmet i Värmland.
VERKSAMHET
Nätfångst med 17 nät 04:30‐10:00. Burar 15 i Kausan mellan 04:45 – 20:45 samt 19 burar vid lilla
bryggan 4:45 – 20:45. Lagt in all märkning mellan 1980 och 1993 på stationens dator.
OBSERVATIONER
SMÅLOM 1 död hittades i driftranden i kausan nära stora bryggan, SJÖORRE 165 ex mot sydväst i
solnedgången, SVARTSNÄPPA 1 rastade en kort stund i Kausan under morgonen, SMÅSPOV 2
rastande hela dagen, SMÅTÄRNA paret är väldigt aktivt och ses nästan hela tiden och
SVARTHÄTTA 1 sjungande i buskarna norr fotogenboden även idag.
RINGMÄRKNING
10ex av 6 arter.
Större strandpipare 1, fiskmås 3 pull, skärpiplärka 3, sädesärla 1 pull, rörsångare 1 och stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 10 ex och i år 4969 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Personal på Fågelstationen är 5 personer. 14 övernattande från igår och 18 dagsbesökare.
Totalt 37 personer.
ÖVRIGT
Dagen är en historisk dag för stationen. Från och med idag finns all ringmärkning från stationens start
den 13 april 1980 fram till och med sista maj i år i stationens databurk. Summan är enligt datan
240.560 ex
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 2 JULI 2010
VÄDER
Lugn ljus riktigt fin sommarnatt. På morgonen en kraftig moln/dimfront i väster som dock tunnades
ut och försvann efter ett tag.
04:00: SO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +16° C, vattenstånd ‐6 cm
07:00: SO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +16,5° C, vattenstånd ‐11 cm
10:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +18,1 C, vattenstånd ‐10 cm
14:00: SSO 5 m/s, byvindar 6 m/s. +20,8° C, vattenstånd +2 cm
18:00 : SO 7 m/s. byvindar 8 m/s. 20,9 ° C,
22:00: SSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +19,8° C, vattenstånd ‐5 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Tommy Järås, Åsa Rydén, Joakim Rydén‐Järås samt Oliver Orderud.
VERKSAMHET
Nätfångst med 19 nät 04:30‐05:15 och 22 från 05:15 – 10:45. Burar 20 i Kausan mellan 04:45 – 20:45
samt 19 burar vid lilla bryggan 5:15 – 14:30. Letat silltrutungar och läst av tretåiga måsar.
OBSERVATIONER
TRETÅIG MÅS Efter att nu snart ha läst av alla häckande fåglar så är hittills de två äldsta i år 18 och
19 år. GRÖNBENA 1 sträckande syd, GLUTTSNÄPPA 1 rastande playan , SMÅSPOV 1 rastande hela
dagen, SMÅTÄRNA paret är kvar och SVARTHÄTTA 1 sjunger fortfarande från slånet norr om
fotogenboden
RINGMÄRKNING
28 ex av 5 arter.
Silltrut 14 pull, fiskmås 3 pull, skärpiplärka 1, sädesärla 1 och stare 9.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 38 ex och i år 4997 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Personal på Fågelstationen är 4 personer. Fembåtar med 15 personer på besök.
Totalt 19 personer.
ÖVRIGT
Patrik hade idag ute någon som synade alla byggnader och fotograferade dem.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 3 JULI 2010
VÄDER
Strålande solig dag med sydliga vindar.
03:00: SSO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +19,1° C, +7 cm
07:00: SSO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +18,8° C, ‐4 cm
10:00: SSO 10 m/s, byvindar 11 m/s, +19,8 C, ‐3 cm
15:00 SSO 9 m/s. Byvindar 10 m/s. 21.4 grader. +3 cm
19:00 SSO 10 m/s. Byvindar 11 m/s. 21.6 grader. +1 cm
21:00 SSO 11 m/s. Byvindar 13 m/s. 21.3 grader. 0 cm.
Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Tommy Järås, Åsa Rydén, Joakim Rydén‐Järås samt Oliver Orderud for hem kl 16.30 och ersattes av
Anders Melin
VERKSAMHET
Nätfångst med 14 nät 04:15‐08:45. Burar 20 i Kausan mellan 04:30 – 20:30 samt 19 burar vid lilla
bryggan 4:30 – 20:30.
OBSERVATIONER
TRETÅIG MÅS Första årsungen setts flygande. GRÖNBENA 1 sträckande syd, SMÅSPOV 2 rastande
hela dagen, SVARTHÄTTA 1 sjunger fortfarande från slånet norr om fotogenboden
RINGMÄRKNING
7 ex av 3 arter.
Tobisgrissla 2 (varav 1 ommärkning), skärpiplärka 2, och stare 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 45 ex och i år 5004 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning turisttoa, 1 timma, (tungt arbete eftersom en del inte respekterar urinsepareringen... )
BESÖKARE
Personal på Fågelstationen är 5 personer Anders Magnusson med familj kom ut en stund på kvällen .
Totalt 12 personer.
ÖVRIGT
Badade från stora bryggan ca 20 grader i vattnet.
VID DATORN
Tommy Järås och Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – söndag 4 juli 2010
VÄDER
Gråmulet på morgonen, en regnfront som försvann vid 10‐tiden, endast lätt duggregn kom in. Resten
av dagen mestadels solig.
03:00 SSO 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 19.1 grader., +16 cm
06:00 SO 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 18.5 grader. +11cm
09:00 SSO 4 m/s. Byvindar 7 m/s. 18.4 grader. +1 cm
12:00 SV 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 18.3 grader. 0 cm
15:00 NV 5 m/s. Byvindar 5 m/s. 19.8 grader. +6 cm
18:00 NNV 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 19.2 grader. ‐1 cm
20:00 NNV 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 18.5 grader. ‐4 cm
Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin, stationschef, ringmärkare, assistent, mm...
VERKSAMHET
Nätfångst med 15 nät 04:00‐12:00. Burar 22 i Kausan mellan 04:30 – 20:30 samt 19 burar vid lilla
bryggan 4:30 – 17:30. Trimmat under fyrnäten och köksnätet m.m. Justerat kontorsstolar.
OBSERVATIONER
KENTSK TÄRNA såg och hörde ca tio st på morgonen vid 4‐tiden. SKRATTMÅS drog förbi 8 + 10 st
TRETÅIG MÅS Flera årsungar setts flygande. SMÅSPOV 2 fortfarande rastande under dagen, en
ensam HÄGER flög förbi när jag satt upp näten, SVARTHÄTTA 1 sjunger fortfarande från slånet norr
om fotogenboden. Märkt 1/5‐10 inne på kontroll idag.
RINGMÄRKNING
17 ex av 4 arter.
Ejder (pull) 2, skärpiplärka 1, sädesärla 1 och stare 13.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 62 ex och i år 5021 ex.
UPPDRAGSARBETE
inget
BESÖKARE
Personal på Fågelstationen är 1 person. Patrik kom ut kl 9 och trimmade gräset i 2 timmar. En båt
med 4 personer lade till vid bryggan och fikade, for sedan vidare. Ytterligare 2 båtar kom in på
eftermiddagen med tot. tre personer ombord. Totalt 9 personer.
ÖVRIGT
Nästan tropisk natt, temperaturen var över 20 grader till kl 01,00 därefter sjönk den till ca 19 grader
vid 4‐tiden. Badade igen från stora bryggan ca 20 grader i vattnet.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – måndag 5 juli 2010
VÄDER
Solig morgon, till tio‐tiden sedan växlande soligt och mulet.
04:00 SSO 6 m/s. Byvindar 6 m/s. 17.9 grader. +7 cm
07:00 S 7 m/s. Byvindar 8 m/s. 18.3 grader. – 2 cm
11:00 SSV 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 18.6 grader. – 7 cm
15:00 SSV 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 19.5 grader. +7 cm
20:00 NNV 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 18.1 grader. +5 cm
Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin, stationschef, ringmärkare, assistent, mm...
VERKSAMHET
Nätfångst med 19 nät 04:30‐11:30. Burar 20 i Kausan mellan 04:30 – 20:30
OBSERVATIONER
KENTSK TÄRNA såg och hördes under dagen. SVART RÖDSTJÄRT 1K fångades och ringmärktes
SVARTHÄTTA 1 sjunger fortfarande från slånet norr om fotogenboden.
RINGMÄRKNING
17 ex av 6 arter.
Större strandpipare 2 (varav 1 pull), fiskmås 2 pull, skärpiplärka 2, sädesärla 1, svart rödstjärt 1 och
stare 9.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 79 ex och i år 5038 ex.
UPPDRAGSARBETE
inget
BESÖKARE
Personal på Fågelstationen är 1 person. En båt med 4 personer kom ut vid 11‐tiden, dom fick en liten
guidning. Totalt 5 personer.
ÖVRIGT
Kontrollerat hussvalebon, inget i holkarna på östra gaveln inte heller på norra sidan.
Fyra nykläckta ungar på gula huset västra boet.

VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – tisdag 6 juli 2010
VÄDER
Gråmulen morgon, blåsigt med lite solglimtar under dagen.
04:00
08:00
14:00
19:00

VNV 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 15.5 grader. +24
V 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 16.2 grader. +18
VNV 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 18.3 grader. +9
VNV 10 m/s. Byvindar 13 m/s. 17.5 grader. +4

Sista värdet avser vattenståndet vid Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin, stationschef, ringmärkare, assistent, mm...
VERKSAMHET
Nätfångst med 15 nät 04:00‐11:30. Burar 20 i Kausan mellan 04:30 – 20:30
OBSERVATIONER
KENTSK TÄRNA såg och hördes under dagen. SVARTHÄTTAN sjunger fortfarande från slånet norr
om fotogenboden.
RINGMÄRKNING
6 ex av 5 arter.
Ejder 1pull, skärpiplärka 1, sädesärla 1, stare 2 och en hämpling.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 85 ex och i år 5044 ex.
UPPDRAGSARBETE
inget
BESÖKARE
Personal på Fågelstationen är 1 person. Stefan kom ut med en grupp på 8 personer som skulle äta
middag och sedan åka iland igen. Totalt 10 personer.
ÖVRIGT
Lugn dag trots blåsten 

VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – onsdag 7 juli 2010
VÄDER
Solig och blåsig morgon och förmiddag.
På eftermiddagen lugnade det ner sig och vinden vände mot syd.
04:00
08:00
12:00
16:00
19:00

VNV 11 m/s. Byvindar 14 m/s. 15 grader. +13
V 9 m/s. Byvindar 12 m/s. 15.4 grader. +7
V 3 m/s. Byvindar 8 m/s. 18.1 grader. -7
SSV 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 18 grader. +2
S 7 m/s. Byvindar 8 m/s. 17.9 grader. +7

Sista värdet avser vattenståndet vid Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin, stationschef, ringmärkare, assistent, mm...
VERKSAMHET
Nätfångst med 5 nät 06:00‐12:00. Burar 20 i Kausan mellan 04:30 – 20:30
OBSERVATIONER
KENTSK TÄRNA såg och hördes under dagen. SVARTHÄTTAN sjunger fortfarande från slånet norr
om fotogenboden. DRILLSNÄPPA ringmärktes. Ytterligare en SVART RÖDSTJÄRT 1K fångades och
ringmärktes.
RINGMÄRKNING
11 ex av 6 arter.
Ejder 1 pull, fiskmås 3 pull, drillsnäppa 1, skärpiplärka 4, svart rödstjärt 1, stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 96 ex och i år 5055 ex.
UPPDRAGSARBETE
inget
BESÖKARE
Personal på Fågelstationen är 1 person. Stefan kom ut med en grupp på 8 personer på eftermiddagen
på en kvällstur och fika, dom for iland vid 6‐tiden. Totalt 10 personer.
ÖVRIGT
Slöa lata sommardagar gan man inte få för mycket av...
Nu är jag ensam på ön igen 

VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – torsdag 8 juli 2010
VÄDER
Gråmulen morgon och dag med sydliga vindar regn mitt på dagen.
04:00
08:00
12:00
16:00
19:00

S 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 18.5 grader. +10
S 9 m/s. Byvindar 10 m/s. 18.4 grader. +13
S 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 18.5 grader. +8
SV 7 m/s. Byvindar 12 m/s. 16.7 grader. +14
NV 1 m/s. Byvindar 3 m/s. 17.7 grader. +19

Sista värdet avser vattenståndet i cm vid Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin, stationschef, ringmärkare, assistent, mm...
VERKSAMHET
Nätfångst med 19 nät 04:30‐13:30. Burar 20 i Kausan mellan 04:30 – 20:30
OBSERVATIONER
SJÖORRE 50 st mot syd, GRÅHÄGER 2 st rastade på ön under förmiddagen. 4 Obestämda CALIDRIS‐
VADARE på playan, 3 SMÅSPOV rastade också på playan, SVARTHÄTTAN sjunger fortfarande, har
bytt plats till fläderbusken vid nät 5E. 2 TOFSVIPOR passerade under morgonen. SKRATTMÅS ett
par stora flockar drog mot väst.
RINGMÄRKNING
7 ex av 3 arter.
Ejder 2 pull, fiskmås 3 pull, skärpiplärka 4, hämpling 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 103 ex och i år 5062 ex.
UPPDRAGSARBETE
inget
BESÖKARE
Personal på Fågelstationen är 1 person. Totalt 1 person på ön
ÖVRIGT
Inga fåglar i näten på hela dagen förutom en hämpling, övriga fångade i burarna.
Ca 25 kanadagäss betade på plan mellan fyrarna under regnet.
Såg en kamp mellan en nyligen märkt ejderunge och en trut, ungen var på väg till sina föräldrar då
kom truten och svalde huvud och hals på ungen, men den vägde ca 700g så det var svårt att få in
hela. Truten drog då upp ungen på en sten och för en kort sekund tappade den taget om ungens hals.
Då öppnade ungen näbben och gick till attack mot truten som genast flydde. Föräldrarna kom genast
fram och tog hand om denne. Ungen kollades senare och hade inte tagit någon skada.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBO
OK NIDIN
NGENS FÅ
ÅGELSTA
ATION – fredag
f
9 jjuli 2010
0
VÄDER
Gråmulen morgon med lite re
egnstänk. Soolen tittade fram vid 8 tiden och vvar framme resten av dagen.
d
04:00
08:00
12:00
16:00
20:00

SS
SO 5 m/s. By
yvindar 6 m/s
s. 17.8 grade
er.+14
VS
SV 4 m/s. By
yvindar 7 m/s
s. 18.1 grade
er. +19
VN
NV 4 m/s. By
yvindar 4 m/s
s. 19.1 grade
er.+4
NV
V 3 m/s. Byv
vindar 4 m/s. 18.9 grader.. -2
SS
SO 1 m/s. By
yvindar 2 m/s
s. 18.3 grade
er.. +3

Sista värdet avser vattenstånd
v
det i cm vid Ringhals.
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Anders Melin, statiionschef, rin
ngmärkare,, assistent, mm...
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AMHET
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Nätfånggst med 15 nät 04:30‐1
12:30. Burarr 20 i Kausan mellan 04
4:30 – 20:300
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flockar d
drog mot vääst. Ytterligare en SVA
ART RÖDSTJÄRT fångad
des.

RKNING
RINGMÄR
5 ex av 3 arter.
a
Skärpiplärrka 2, hämppling 2 och svart
s
rödstjäärt 1.
Totala anttalet fåglar ringmärkta denna mån
nad
108 ex och
h i år 5067 eex.
UPPDRAG
GSARBETE
inget

BESÖKA
ARE
Personaal på Fågelsttationen är 1 person. G
Gunnar kom
m ut en stun
nd och fikadde. Även Jerrker och en
kompis besökte ön
n under dagen. Sedan kkom även Patrik med frru och sväggerska samt två båtar tiill
med 2 p
personer i varje.
v
Sent på
p kvällen koom tre båtaar till med totalt 8 perssoner varav en båt verkkar
stanna kkvar med 5 personer ombord
o
Totaalt 20 perso
oner på ön.
ÖVRIGTT
Lite fågeel i näten och i burarnaa. Strålandee väder ”tum
mlarväder” såg 4 st. Jeerker, Gunnar och jag
badade från stora bryggan
b
härligt i vattneet minst 20 grader.
VID DA
ATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDING
GENS FÅ
ÅGELSTAT
TION – lö
ördag 100 juli 2010
0
VÄDER
Gråmulen morgon,, solen sprack igenom vvid 10‐tiden
n, därefter solsken
s
helaa dagen.
04:00: OSSO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +18.3°
+
C, vatteenstånd ‐5 cm
m.
08:00: S 5 m/s, byvindaar 8 m/s, +19..5° C, vattensttånd +13 cm.
12:00: SV
V 3 m/s, byvindar 4 m/s, +21.2° C, vattennstånd +8 cm.
16:00: NV
V 4 m/s, byvin
ndar 4 m/s, +2
21.8° C, vattennstånd +2 cm.
19:00: NN
NV 3 m/s, byvvindar 4 m/s, +20.8°
+
C, vatteenstånd +10 cm.
c
22:00: NN
NO 2 m/s, byvvindar 4 m/s, +20.2°
+
C, vatteenstånd +4 cm
m.
Vattenstååndet avser Ringhals.

PERSON
NAL
Anders Melin (stationschef, ringmärkare,, assistent m.m.) avlösstes vid 13‐ttiden av fam
miljen Magn
nus
milla Unger med barnen Isabella (66 år) och Jo
osefin (4 år),, Malin Ungger, Anette Unger och Uno
U
och Cam
Unger. SSnickare Bo
o Bengtsson
n skötte båtttransporten
n.
VERKSA
AMHET
15 nät 004:30‐09:30
0. 20 burar i Kausan 04 :30‐21:30.
OBSERV
VATIONER
SJÖORR
RE 2 honor låg intill SO
O‐udden undder em. GRÅ
ÅHÄGER 1 ex mobbad es iväg av trutar och
måsar. M
MYRSPOV 3 ex rastand
de på Playa n under em
m. SMÅSPOV
V 2 ex rastaande på Playyan.
SVARTH
HÄTTA 1 hane sjunger fortfarandee vid nätplatts 6. TUMLA
ARE 1 ex såggs vid 22‐tiden.

RINGMÄ
ÄRKNING
13 ex avv 6 arter.
Kärrsnäppa 1, drillssnäppa 1, skkärpiplärka 5 (varav 2 pull), sädesärla 2, staree 2 och häm
mpling 2.
månad 121 ex
e och i år 5080 ex.
Totala aantalet fåglaar ringmärkkta denna m
UPPDRA
AGSARBETEE
Inget idag.

BESÖKARE
En båt med 5 personer låg kvar vid bryggan i natt och for vidare vid 10‐tiden mot Danmark. Under
dagen besöktes ön av 10 båtar med 53 personer samt 5 personer i var sin kajak. Med fågelstationens
personal var det totalt 72 personer på ön under dagen.

ÖVRIGT
Normalt mognar aldrig hallon på ön och jag kan inte erinra mig att jag någonsin har plockat några
tidigare. Idag har jag dock hittat några mogna och riktigt goda hallon i hallonsnåren närmast O om
Fotogenboden.
Nattfjärilsfångst med lampa och lakan påbörjades 22:20 på Fotogenbodens östra vägg samt
ringmärkarlabbets södra vägg. Ovanligt mycket nattfjärilar dök upp och mer om det i morgondagens
dagbok.
VID DATORN
Anders Melin och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – söndag 11 juli 2010
VÄDER
Molnfritt från gryningen, en del bymoln började uppträda vid 10‐tiden och därefter till och från en
del regn fram till kvällen dock ingen åska.
01:00: ONO 4 m/s, byvindar 4 m/s, +19.3° C, vattenstånd ‐5 cm.
04:00: ONO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +18.7° C, vattenstånd ‐3 cm.
07:00: ONO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +19.8° C, vattenstånd +6 cm.
10:00: OSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +23.0° C, vattenstånd +5 cm.
13:00: SSO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +22.0° C, vattenstånd ‐5 cm.
16:00: SV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +21.1° C, vattenstånd ‐6 cm.
19:00: SSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +19,9° C, vattenstånd +5 cm.
22:00: SSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +19,8° C, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI , vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Familjen Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (6 år) och Josefin (4 år), Malin Unger, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 06:00‐11:00. I Kausan 20 burar 06:30‐12:30 och därefter 22 burar fram till 19:30.
OBSERVATIONER
KNIPA 1 honfärgat ex låg en stund vid 08‐tiden tillsammans med ett 10‐tal tobisgrisslor utanför
Stora bryggan. Ej sedd sedan mitten av april, ovanlig gäst vid Nidingen sommartid. GRÅHÄGER 1 ex
flög österut längs nordstranden vid 08‐tiden. LJUNGPIPARE 1 1K‐fågel stöttes i Kausan under
morgonen. MYRSPOV 2 ex (1 2K och 1 3K+ hona) rastande på Playan under fm. SMÅSPOV 3 ex
rastande på bl.a. SV‐udden.
RINGMÄRKNING
5 ex av 2 arter.
Skärpiplärka 1 och stare 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 126 ex och i år 5085 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
En båt med 2 personer låg vid Lilla bryggan en stund under morgonen. Mitt på dagen var Patrik med
4 familjemedlemmar iland någon timma liksom en annan båt med 6 personer. Med fågelstationens
personal var det således totalt 20 personer på ön under dagen.
ÖVRIGT
Fjärilsfångsten under natten till idag gav 93 arter, vilket får ses som ett ovanligt gott resultat för
Nidingen. Bl.a. noterades flera mindre snabelsvärmare, en svansmätare och flera krusbärsmätare.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – måndag 12 juli 2010
VÄDER
Efter en molnfri natt, om än något disig, vällde dimma in över Nidingen i gryningen. Redan efter
någon timma lättade dimman och resten av dagen i huvudsak molnfri. Under kvällen tornade sig
bymoln upp och en regnskur med kraftiga vindbyar från väster drog in vid 22‐tiden.
01:00: SV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +19.7° C, vattenstånd ‐10 cm.
04:00: NV 1 m/s, byvindar 2 m/s, +18.8° C, vattenstånd ‐7 cm.
07:00: N 5 m/s, byvindar 7 m/s, +18.7° C, vattenstånd +2 cm.
10:00: NNV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +19.6° C, vattenstånd +4 cm.
13:00: N 3 m/s, byvindar 7 m/s, +21.4° C, vattenstånd ‐5 cm.
16:00: NV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +22.0° C, vattenstånd ‐6 cm.
19:00: N 5 m/s, byvindar 6 m/s, +21.1° C, vattenstånd ‐1 cm.
22:00: VSV 8 m/s, byvindar 14 m/s, +21.2° C, vattenstånd +5 cm.
Väderdata från SMHI , vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Familjen Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (6 år) och Josefin (4 år), Malin Unger, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 04:00‐12:00 och 22 burar i Kausan 04:30‐20:30.
OBSERVATIONER
KANADAGÅS Två kullar som vanligt med 5 resp. 6 årsungar. Den tredje kullen bestod endast av ett
par med en ringmärkt unge. Alltså hade 2 stora ungar försvunna sedan igår. Vad kan ha hänt?
GRÅHÄGER 2 ex slog till på Klockfotsrevet vid 12:00‐tiden. Efter 40 minuter drog de österut längs
öns sydsida. KUSTSNÄPPA 3 ad rastade en kort stund på SO‐udden under kvällen. MYRSPOV 2 2K‐
fåglar höll till på Playan större delen av dagen. SMÅSPOV 3 ex rastande på SV‐udden och Playan.
STORSPOV 1 ex rastade på Playan under em. ROSKARL 1 ad rastade på SO‐udden under kvällen.
RINGMÄRKNING
4 ex av 2 arter.
Skärpiplärka 2 och sädesärla 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 130 ex och i år 5089 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
5 båtar med 8 personer besökte ön under dagen, bl.a. var Patrik här och klippte gräs. Med
fågelstationens personal var det således totalt 15 personer på ön under dagen.
ÖVRIGT
För andra natten i rad fångades fjärilar med hjälp av kvicksilverlampa och lakan. Resutatet blev ännu
bättre än föregående natt och totalt 97 arter kunde registreras. Av nattens godbitar kan nämnas brun
björnspinnare, brunsprötad skymningsvärmare, grön pilspinnare, blekgult lavfly och
purpurgrundvecklare. Totalt har vi sett 141 fjärilsarter på ön sedan vi kom ut i lördags, därav bara 5
arter dagfjärilar.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – tisdag 13 juli 2010
VÄDER
Natten och gryningen huvudsakligen helmulen. Temperaturen låg hela natten på drygt +20 grader –
alltså en tropisk natt. Vid 05‐tiden tornade svarta bymoln upp sig väster om ön med en hel del åska
och strax därefter började det regna. Det regnade sedan fram till 12‐tiden. Resten av dagen mer eller
mindre mulen, men emellanåt värmde solen bra genom ett relativt tunt molntäcke. Åter en del regn
under kvällen.
01:00: SO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +21.7° C, vattenstånd ‐2 cm.
04:00: SSO 4 m/s, byvindar 9 m/s, +20.9° C, vattenstånd +‐ 0 cm.
07:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +20.2° C, vattenstånd +11 cm.
10:00: SO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +19.3° C, vattenstånd +16 cm.
13:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +19.9° C, vattenstånd +7 cm.
16:00: SSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +20.6° C, vattenstånd +7 cm.
19:00: V 5 m/s, byvindar 8 m/s, +19.6° C, vattenstånd +12 cm.
22:00: V 5 m/s, byvindar 9 m/s, +17,6° C, vattenstånd +13 cm.
Väderdata från SMHI , vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Familjen Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (6 år) och Josefin (4 år), Malin Unger, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
41 burar 04:45‐20:30 fördelade på 22 i Kausan och 19 vid Lilla bryggan. Ingen nätfångst beroende på
regnet.
OBSERVATIONER
KANADAGÅS En unge hittades ensam vid nya fyren. Den visade sig tillhöra den igår från tre till en
unge reducerade kullen och efter ringmärkning återfördes den till familjen. Den tredje ungen i
familjen har ännu inte återfunnits. Förutom de två andra kullarna fanns 5 + 10 ruggande fåglar.
SVÄRTA Minst 15 ex i en flock sträckte västerut längs nordstranden 11:55. SPOVSNÄPPA 3 ad
rastade under dagen på Playan. MYRSPOV 1 2K‐fågel kvar på ön. SMÅSPOV 5 ex rastade samtidigt
ute på Västudden. ROSKARL 1 ad, troligen hona, på Playan och i Kausan under dagen.
RINGMÄRKNING
10 ex av 7 arter.
Kanadagås 1 pull, brushane 1, drillsnäppa 2, fiskmås 1 pull, skärpiplärka 3, sädesärla 1 och stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 140 ex och i år 5099 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 7 personer har varit på ön idag.
ÖVRIGT
Under ett par årtionden har bara två bestånd av marrisp varit kända på ön. Idag hittades dock ett
nytt bestånd ca 10 m N om Dammens östligaste del. De övriga bestånden finns NV om Dammen resp.
ute på Västudden.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 14 JULI 2010
VÄDER
Mulet under natten och fram till 07‐tiden då molntäcket delvis sprack upp, men ingen sol att tala om
förrän under em, men då strålade solen från en molnfri himmel och det blev riktigt varmt trots
blåsten. God sikt hela dagen.
01:00: SV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +17,1° C, vattenstånd +6 cm.
04:00: VSV 4 m/s, byvindar 8 m/s, +16.7° C, vattenstånd ‐ 2 cm.
07:00: SV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +17.2° C, vattenstånd +1 cm.
10:00: SSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +18.5° C, vattenstånd +12 cm.
13:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +19.6° C, vattenstånd +1 cm.
16:00: SSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +21.6° C, vattenstånd ‐9 cm.
19:00: SSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +22.0° C, vattenstånd ‐6 cm.
22:00: SO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +21.9° C, vattenstånd +3 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Familjen Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (6 år) och Josefin (4 år), Malin Unger, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 05:00‐12:00. 41 burar 05:45‐22:45 fördelade på 22 i Kausan och 19 vid Lilla bryggan.
OBSERVATIONER
KANADAGÅS Den igår ringmärkta ungen har åter lämnat familjen och kunde inte återfinnas. De
övriga två kullarna med 5 resp. 6 ungar är fortfarande intakta. Dessutom sågs 10 adulta ex i en flock
för sig. VIGG 1 hona kom flygande längs sydstranden och landade vid SV‐udden 06:03. Strax
därefter försvann den västerut. SPOVSNÄPPA 9 ad rastade på Playan och i Kausan under dagen.
SMÅSPOV Minst 3 ex rastande på ön. ROSKARL 1 ad (troligen hona) i Kausan liksom igår, dessutom
sträckte 4 ad mot SV över ön 18:50.
RINGMÄRKNING
18 ex av 6 arter.
Kärrsnäppa 8, fiskmås 1 pull, skärpiplärka 3 (2 pull), sädesärla 3, stare 1 och hämpling 2.
Dessutom kontroll av en finskmärkt kärrsnäppa.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 158 ex och i år 5117 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens 7 personer hade Patrik med sig en guide och en journalist under någon
timma på fm och Patrik var dessutom tillbaka under em för gräsklippning. I övrigt ytterligare två båtar
med 4 + 2 personer på besök. Dessutom 2 vuxna och 3 barn i en båt som stannar över natten och bor
hos Nidingens vänner. Totalt under dagen alltså 21 personer.
ÖVRIGT
Tack vare det varma vädret på eftermiddagen vågade majoriteten av stationspersonalen ta sig ett
dopp i de salta böljorna vid Stora bryggan. T.o.m. undertecknad tog sig ett dopp, vilket var det första
på Nidingen i år. Det var 22 grader i vattnet.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 15 JULI 2010
VÄDER
Vi fick uppleva ytterligare en tropisk natt då temperaturen ej gick under +20° C natten till idag. Natten
molnfri men i gryningen mulnade det och under tiden 07:00‐14.00 regnade det nästan kontinuerligt.
Snabbt uppklarnande från väster 14:30 och därefter solsken resten av dagen.
01:00: OSO 6 m/s, byvindar 6 m/s, +20.8° C, vattenstånd ‐10 cm.
04:00: SO 10 m/s, byvindar 11 m/s, +21.2° C, vattenstånd ‐ 21 cm.
07:00: OSO 13 m/s, byvindar 15 m/s, +21.2° C, vattenstånd ‐15 cm.
10:00: SO 11 m/s, byvindar 14 m/s, +20.3° C, vattenstånd +8 cm.
13:00: SSV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +20.0° C, vattenstånd +4 cm.
16:00: S 8 m/s, byvindar 10 m/s, +20.5° C, vattenstånd +1 cm.
19:00: SSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +20.9° C, vattenstånd +9 cm.
22:00: SV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +20.1° C, vattenstånd +19 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Familjen Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (6 år) och Josefin (4 år), Malin Unger, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
41 burar 04:15‐22:15 fördelade på 22 i Kausan och 19 vid Lilla bryggan. Ingen nätfångst beroende på
blåst och regn hela fm.
OBSERVATIONER
KANADAGÅS De tre kullarna innehöll idag 5, 5 resp. 2 årsungar. Alltså har en unge i 6‐kullen
försvunnit sedan igår och en unge tillkommit i den kullen som igår hade reducerats till en unge.
Byter de ungar med varandra? I övrigt ytterligare 8 adulter LJUNGPIPARE 6 ex, både ad och juv,
kom sträckande och landade N om Strandoxeln 12:45. SPOVSNÄPPA 2 ad i sällskap med 74
kärrsnäppor på Ostudden under em. SMÅSPOV Minst 2 ex rastande på ön. GRÖNBENA 3 ex
rastande på ön under dagen. ROSKARL 2 ad födosökte på SO‐udden.
RINGMÄRKNING
6 ex av 3 arter.
Kärrsnäppa 3, tobisgrissla 2 pull och skärpiplärka 1 pull.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 164 ex och i år 5123 ex.
UPPDRAGSARBETE
Larmat Patrik om stopp i turistoans avlopp.
BESÖKARE
De 5 personerna som övernattade hos Nidingens vänner gav sig iväg redan vid 07‐tiden. Stefan och
Annika kom ut över dagen med 9 gäster varav 2 blir kvar tills i morgon. Patrik var ute och fixade
avloppet från turisttoan. Med fågelstationens personal alltså totalt 24 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Tack vare drygt 20 plusgrader hela natten kunde trots frisk sydostlig vind minst 109 fjärilsarter
noteras i samband med ljusfångst på NV‐sidorna av 1930 års hus resp. tvättstugan. Tallsvärmare,
mållmalmätare och rödpudrad lövmätare var några av många trevliga fynd.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 16 JULI 2010
VÄDER
Efter en molnfri natt följde en dag med sol från helt klar himmel, dock en del moln vid 10‐11‐tiden.
Mycket god sikt.
01:00: SSV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +19.7° C, vattenstånd +5 cm.
04:00: SSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +19.4° C, vattenstånd ‐ 6 cm.
07:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +20.0° C, vattenstånd ‐8 cm.
10:00: SO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +20.6° C, vattenstånd ‐4 cm.
13:00: SSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +21.6° C, vattenstånd ‐6 cm.
16:00: SSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +22.2° C, vattenstånd ‐11 cm.
19:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +22.4° C, vattenstånd ‐2 cm.
22:00: SSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +21.8° C, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Familjen Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (6 år) och Josefin (4 år), Malin Unger, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
14 nät 06:00‐13:00. 41 burar 04:15‐22:15 fördelade på 22 i Kausan och 19 vid Lilla bryggan.
OBSERVATIONER
KANADAGÅS De tre kullarna innehöll idag 6, 5 resp. 2 årsungar. I övrigt 10 ej häckande adulter.
SPOVSNÄPPA 4 ad i sällskap med kärrsnäppor i Kausan och på Playan. SMÅSPOV 1 ex hördes på
kvällen. ROSKARL 2 ad födosökte på Playan under fm.
RINGMÄRKNING
28 ex av 6 arter.
Spovsnäppa 2, kärrsnäppa 19, drillsnäppa 2, skärpiplärka 2, sädesärla 1 och stare 2.
Dessutom en kontroll av en 3K+ kärrsnäppa märkt med brittisk ring.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 192 ex och i år 5151 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning på Ostudden (4 tim).
BESÖKARE
Stefan kom ut mitt på dagen med 11 gäster varav 9 kommer att stanna över natten. De två
dagsbesökarna och de två som kom igår kördes iland vid 15‐tiden. Patrik var ute och körde med
grästrimmern under fm och kom tillbaka på em med 6 personer, däribland skärpiplärkeforskaren
Thorsten Elfström. Vidare var två privatbåtar med 2 resp. 5 personer iland under em. Med
fågelstationens personal alltså totalt 35 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Tillträdesförbudet på fågelskyddsområdet upphörde idag och den kvinnliga delen av personalen
passade då på att göra en kombinerad sightseeing, picknick och strandstädning på Ostudden.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 17 JULI 2010
VÄDER
Efter en i stort sett molnfri natt mulnade det i gryningen och åskmoln drog upp runt Nidingen.
Regn under tiden 08:30‐11:00. Därefter växlande molnighet resten av dagen.
01:00: SSV 4 m/s, byvindar 8 m/s, +21.3° C, vattenstånd +3 cm.
04:00: N 4 m/s, byvindar 7 m/s, +19.2° C, vattenstånd ‐ 4 cm.
07:00: NNO 3 m/s, byvindar 6 m/s, +19.6° C, vattenstånd ‐10 cm.
10:00: ONO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +18.2° C, vattenstånd ‐10 cm.
13:00: O 2 m/s, byvindar 5 m/s, +20.5° C, vattenstånd ‐2 cm.
16:00: VSV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +20.0° C, vattenstånd ‐11 cm.
19:00: SV 4 m/s, byvindar 5m/s, +20.0° C, vattenstånd ‐5 cm.
22:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +20.0° C, vattenstånd +6 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Familjen Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (6 år) och Josefin (4 år), Malin Unger, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst. 41 burar 04:15‐22:15 fördelade på 22 i Kausan och 19 vid Lilla bryggan. Reparation
av en vadarbur, så från och med i morgon kan 42 burar användas.
OBSERVATIONER
SMÅSPOV 3 ex rastande på Västudden under kvällen. HÄMPLING Något överraskande så här mitt i
sommaren dök det upp en flock på 32 ex på Västudden under morgonen.
RINGMÄRKNING
19 ex av 7 arter.
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 2, rödbena 3, drillsnäppa 2, hussvala 8 pull, skärpiplärka 2 och
stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 211 ex och i år 5170 ex.
UPPDRAGSARBETE
Rengöring och tömning av turisttoan (1 tim). Dessutom larmades Patrik om att det läckt in vatten från
östra takfönstret på 1832 års hus vid de två tillfällen som rejält regn fallit under senaste veckan.
BESÖKARE
Stefan kom ut mitt på dagen med 6 personer som skulle övernatta och körde iland sina 9 gäster som
övernattat sedan igår. Patrik kom ut för ett par timmars gräsklippning vid 12:30‐tiden. Bosse snickare
var här på kort besök på färd från Väderöarna via Marstrand innan han åkte in till sin hemmahamn
vid Tjolöholm. I övrigt endast en privatbåt med 4 personer på dagsbesök. Med fågelstationens
personal alltså totalt 29 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Eftersom kaffet tagit slut kom Patrik som en räddande ängel med nytt kaffe i form av en burk
Nescafé. Tur var det eftersom delar av personalen hade börjat lida av kaffeabstinens.
Till lunch åt vi 2 sorters nybakade bullar som hade tillagats av Anette, Josefin och Isabella.

Hittills under denna vecka har Magnus och undertecknad kört ljusfångst av nattfjärilar under 5
nätter. Det är inte utan att tröttheten tar ut sin rätt. Man känner sig som en zombie under dagarna.
Men det har varit givande och många intressanta fynd har gjorts. Under natten som gick
kompletterades den redan oväntat artrika svärmarelistan med en poppelsvärmare och dessutom
kunde vi notera Hallands andra fynd av tallhängemott enligt Artportalen.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 18 JULI 2010
VÄDER
Växlande molnighet under natten, morgonen och middagen.
01:00: VSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +18.2° C, vattenstånd +17 cm.
04:00: VSV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +16.2° C, vattenstånd +12 cm.
07:00: V 9 m/s, byvindar 11 m/s, +16.2° C, vattenstånd +3 cm.
10:00: VSV 5 m/s, byvindar 9 m/s, +17.9° C, vattenstånd +1 cm.
13:00: V 6 m/s, byvindar 9 m/s, +19.9 C,
22:00: V 4 m/s, byvindar 7m/s, +17.7° C, vattenstånd ‐6 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Familjen Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (6 år) och Josefin (4 år), Malin Unger, Anette
Unger och Uno Unger avlöstes vid 13‐tiden av Calle Hagman, Karin Esaiasson, Kåre Ström och Ia Alin‐
Ström. Personalbytet sköttes av Mikael Hake med stationsbåten.
VERKSAMHET
14 nät 04:45‐11:45. 42 burar 04:15‐21:15 fördelade på 22 i Kausan och 20 vid Lilla bryggan.
OBSERVATIONER
KUSTPIPARE 2 ad rastade kort på SV‐udden 09:25. KUSTSNÄPPOR 3 ad på Västudden under em.
MYRSPOV 1‐2 ex förbiflygande under morgonen/fm. SMÅSPOV 2 ex rastande. ROSKARL 3 ad
rastande under dagen. RÖDVINGETRAST 1 2K (troligen hane) nätfångades vid Fotogenboden. Ett
mycket oväntat fynd så här års och tidigare finns ingen obs under juni‐augusti de föregående 30
säsongerna på fågelstationen. GRANSÅNGARE En tidig årsunge fångades i en bur i Kausan.
RINGMÄRKNING
34 ex av 8 arter.
Kärrsnäppa 23, större strandpipare 2, myrspov 1, skärpiplärka 3 (1 pull), sädesärla 2,
RÖDVINGETRAST 1, gransångare 1 och stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 245 ex och i år 5204 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan kom ut vid 15‐tiden och hämtade sina 6 övernattande gäster. Ett sällskap med 23 personer +
båtförare i två vändor med ribbåt. Patrik kom med 6 personer. Med fågelstationens personal blir det
alltså totalt 33 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Efter observationer dagtid och ljusfångst nattetid av fjärilar denna vecka har Magnus kunnat
dokumentera förekomsten av minst 196 olika fjärilsarter på Nidingen. Vem kunde ana att
artdiversiteten av fjärilsfaunan var så stor här på ön.
VID DATORN
Uno Unger och Calle Hagman/Kåre Ström.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 19 JULI 2010
VÄDER
Växlande molnighet under natten, morgonen och middagen.
13:00:SV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +19.1 C, v
20:00:SS V 6 m/s, byvindar 8 m/s, +20.1° C, vattenstånd ‐11 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Calle Hagman, Karin Esaiasson, Kåre Ström och Ia Alin‐ Ström.
VERKSAMHET
21nät 04:45‐12:45. 42 burar 07.30‐ 20.30 fördelade på 22 i Kausan och 20 vid Lilla bryggan.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 20 sträckande mot söder 14:00. KUSTSNÄPPA 1 ad på Västudden. STORSPOV 1 ex
förbiflygande. SMÅSPOV 2 ex rastande. SPOVSNÄPPA 1 ad rastande under dagen. Vidare KRÅKA 2,
SVART RÖDSTJÄRT, 2 rastande som även ringmärktes.
RINGMÄRKNING
6 ex av 3 arter.
Kärrsnäppa 3, Drillsnäppa 1 och Svart rödstjärt 2. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 251
ex och i år 5210 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Johan kom ut vid 10‐tiden och med 6 gäster. Vid 11‐tiden kom Stefan med 4 gäster som skall stanna i
två nätter.
ÖVRIGT
VID DATORN
Calle Hagman/Kåre Ström.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 20 JULI 2010
VÄDER
Växlande molnighet under natten, morgonen och middagen.
20:00: SSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +21.3° C, vattenstånd ‐4 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Calle Hagman, Karin Esaiasson, Kåre Ström och Ia Alin‐ Ström.
VERKSAMHET
19 nät 06:30‐13:30. 20 burar 08.00‐ 20.00 på playan och 22 burar i Kausan 09:00 och 19:00.
OBSERVATIONER
SMÅSPOV 2 rastande 14:00 och SVART RÖDSTJÄRT, 2 rastande, varav en som även ringmärktes.
RINGMÄRKNING
6 ex av 4 arter.
Drillsnäppa 2, Skärpiplärka 2, Sädesärla 1 och Svart rödstjärt 1. Totala antalet fåglar ringmärkta denna
månad 257 ex och i år 5216 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Patrik kom ut vid 10‐tiden och med dottern. Vid 17‐tiden kom en katamaran med 6 båtgäster, som
fikade och vandrade runt på fyrplatsen.
ÖVRIGT
Försök under natten att fånga stormsvala. 2 nät vid fyren mellan kl. 23:45 – 01:30. Ingen stormsvala
noterades. Vid 19:00 kom Mikael Hake och Johan Truvé efter en lång dags inventeringsarbete av
storskarv. De skall övernatta på stationen.
Samtlig personal anser att det datoriserade inmatningsarbetet är besvärligt och tidsödande och
kanske borde ske vid senare tillfälle. Det är roligare att skriva för hand som vanligt i dagboken.
VID DATORN
Calle Hagman/Kåre Ström.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 21 JULI 2010
VÄDER
Mulet, uppsprickande, sol vid 12‐tiden.
14.00: SSO 5m/s, byvindar 6m/s, 23,1°
20:00: S 75m/s, byvindar 6 m/s, +22° C, vattenstånd +4 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Calle Hagman, Karin Esaiasson, Kåre Ström och Ia Alin‐ Ström som åkte iland vid 12‐tiden.
VERKSAMHET
22 nät 04:30‐13:00. 20 burar 05.00‐ 15.00 på Playan och 22 burar i Kausan 08.30 och 20:30.
OBSERVATIONER
KRÅKA 4, GRÖNBENA 1, GRÄSHOPPSÅNGARE 1, ROSKARL 4, SMÅSPOV 1, MYRSPOV 1 och SVART
RÖDSTJÄRT 4.
RINGMÄRKNING
3ex av 2 arter.
Drillsnäppa 2, gräshoppsångare 1.Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 260ex och i år 5219
ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
50 personer var på ön efter kl. 12. En familj övernattar i hörnlägenheten.
ÖVRIGT
VID DATORN
Calle Hagman/Kåre Ström.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 22 JULI 2010
VÄDER
Kraftigt regn på morgonen, därefter vid 10‐ tiden uppsprickande och sol på dagen. Åter mulnande vid
17‐00 tiden.
1900: SSV 5m/s, byvindar 6 m/s, +20,7° C, vattenstånd +12 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Calle Hagman, Karin Esaiasson, Kåre Ström och Ia Alin‐ Ström som åkte iland vid 12‐tiden.
VERKSAMHET
22 nät 10:00‐15:00. 20 burar 010.30 ‐ 14.30 på Playan och 22 burar i Kausan 10:30 och 20:30.
OBSERVATIONER
GRÅGÅS 6, KRÅKA 4, GRÖNBENA 1, HÄRMSÅNGARE 1, ROSKARL 3 och SMÅSPOV 2.
RINGMÄRKNING
2 ex av 2 arter.
Skärpiplärka 1moch härmsångare 1.Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 262ex och i år
1521 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
35 personer var på ön efter kl. 12. En familj övernattar i hörnlägenheten.
ÖVRIGT
Stormsvalefångstförsök mellan kl. 23:00 – 03:00. 3 nät väster om fyren
VID DATORN
Calle Hagman/Kåre Ström.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 22 JULI 2010
VÄDER
Kraftigt regn på morgonen, därefter vid 10‐ tiden uppsprickande och sol på dagen. Åter mulnande vid
17‐00 tiden.
20. 00: N 3m/s, byvindar 5 m/s, +21,47° C, vattenstånd +12 cm.0
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Calle Hagman, Karin Esaiasson och Kåre Ström.
VERKSAMHET
22 nät 05.30‐13:00. 20 burar06.00 ‐ 20.00 på Playan och 22 burar i Kausan 06:00 och 20:00.
OBSERVATIONER
GRÅGÅS 18, KRÅKA 4, GRÖNBENA 2, MYRSPOV 1, SMÅSPOV 2 OCH SVART RÖDSTJÄRT!.
RINGMÄRKNING
3 ex av 3 arter.
Skärpiplärka 1, drillsnäppa 1 och sädesärla 1. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 265 ex
och i år 5224 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
32 personer var på ön efter kl. 12.
ÖVRIGT
VID DATORN
Calle Hagman/Kåre Ström.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Lördag 24 JULI 2010
VÄDER
Mestadels soligt under hela dagen. Molnbankar i öster.
N 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 17.5 grader. .
PERSONAL
Calle Hagman, Karin Esaiasson och Kåre Ström åkte hem. Patrik & Leif Jonasson med familjer tog
över.
VERKSAMHET
22 nät 05.30‐13:00. 20 burar06.00 ‐ 20.00 på Playan och 22 burar i Kausan 06:00 och 20:00.
OBSERVATIONER
Småspov 1 Storspov 1 1 Drillsnäppa 25 Grönbena 1 Kärrsnäppa 4 Rödbena 7 Hämpling 15
Grå häger 7
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art.
Härmsångare 1. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 266 ex och i år 5225 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
ca 20 personer var på ön efter kl. 12.
ÖVRIGT
VID DATORN
Patrik & Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 25 JULI 2010
VÄDER
Hård N vind medelvind ca 14 m/s i byarna 18‐19 m/s,regn ca 2 h mitt på dagen annars
uppehåll.Tunga moln inöver land men lättande mot V och mot kvällen
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familj
VERKSAMHET
Nät upp 5:00 till 8:30.Burar i Kausan 6:00 till 14:00
OBSERVATIONER
Småspov 3,drillsnäppa 5,Kärrsnäppa 5,Tornseglare mer än 120,kentsk tärna 5
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art.
Sädesärla 1. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 267 ex och i år 5226 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
ca 4 personer inkl personal o 1 övernattande.
ÖVRIGT
Tyvärr lite med fågel på ön pga. den hårda nordliga vinden samt regnskurarna. Hoppas dock det blir
en förändring imorgon. Hade ju varit kul med lite vadare i burarna. Slutade dagen med en vacker
solnedgång från ena fyren.
VID DATORN
Patrik & Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 26 JULI 2010
VÄDER
Morgonen frisk V vind ca 10 m/s snabbt avtagande och vridande mot SV mot em.Mot middagstid
klart och stundtals nästan molnfritt.Stigande temp under dagen med ett ca 19 grader som mest.Klar
fin kväll med en svag vind från SV/S
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familj
VERKSAMHET
Nät upp 5:00 till 9:30.Burar i Kausan 6:00 till 12:00
OBSERVATIONER
Småspov 3,drillsnäppa 1,Kärrsnäppa 1, kentsk tärna 3,Myrspov 1,Roskarl 2,Svart rödstjärt 1
Roskarl 3.
RINGMÄRKNING
8 ex av 3 art.
Silltrut 5,svart rödstjärt 1,tobisgrissla 2. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 275 ex och i år
5234 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
ca 11 personer inkl personal o 4 övernattande.
ÖVRIGT
Fortfarande för lite fågel,väntar fortfarande på fler vadare.Tyvärr ser de torra tångbankarna på
Playan för”fattiga” ut.
Tråkigt att inte se och höra några vattenrallar eller någon koltrast på ön även pilfinkarna har
försvunnit.
VID DATORN
Patrik & Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 27 JULI 2010
VÄDER
Sol och klart hela dagen endast svaga molnbankar,varmt ca 21 grader.Svag V‐SV vind endast några få
sekundmeter.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familj
VERKSAMHET
Nät upp 5:00 till 16.Burar i Kausan 6:00 till 9:30
OBSERVATIONER
Småspov 3,drillsnäppa 5,Kärrsnäppa 14, kentsk tärna 5,Myrspov 3,Roskarl 2,Svart rödstjärt 2
Gärdsmyg 1,grönbena 2,gluttsnäppa 1, sjöorre 10, tornfalk 1
RINGMÄRKNING
6 ex av 3 art.
Svart rödstjärt 1,hussvala1,skärpiplärka 4. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 281 ex och i
år 5240 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
ca 40 personer inkl personal o 4 övernattande.Som mest 6 båtar vid stora bryggan,även en kajak
kom till ön idag. Hade även besök av den legendariske Reino ”svartis* experten” Andersson med frun
Anette. Trevligt att få en svart rödstjärt i nätet när han var på besök. Fick en utförlig beskriving av
svarta rödstjärtars nordflyttning och varför dessa gör detta. Detta är något unikt för just
”svartisarna”. Han gav oss också ett tips på hur man åldersbestämmer dem, det ser man på hur mkt
svart de har på yttre stjärtpennorna samt spolen. Mycket intressant. Ju mindre svart desto äldre kan
man säga.
ÖVRIGT
Ön var stundtals full med badande och picknickande semestermänniskor,ett flertal mycket
intresserade av vår verksamhet.Guidandet upptog ett icke oväsäntlig tid i anspråk. Tog oss även tid
idag att låna stefans kajaker och paddla runt ön för första gången. Provade lite fiske på vägen men
inget napp. Annars en underbar sommardag på Nidingen. Det är detta som får en att komma tillbaka
till Nidingen år efter år.

VID DATORN
Patrik & Leif Jonasson
*Svart rödstjärt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN 28 JULI 2010
VÄDER
Sol o så gott som helklart hela dagen,svag N vind på morgonen under dagen vridande mot SV mot
kvällen. Varmt och gott väder Ca 23 grader i lugten och ca 19 grader i vattnet.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familj
VERKSAMHET
Nät upp 5:30 till 10:00.Burar i Kausan 6:00 till 9:30
OBSERVATIONER
Småspov 3,Drillsnäppa 5,Kustsnäppa 6,Kustpipare 1,Myrspov 5,Tornfalk 1,Storspov 1,Tordmule 1
Roskarl 3,Kärrsnäppa 10,Grönbena 5,Skogssnäppa 1,Gluttsnäppa 1,Ljungpipare .
Gråhakedopping 1 ,Spovsnäppa 1 Knubbsäl 12
RINGMÄRKNING
0 ex av 0 art.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 281 ex och i år 5240 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
ca 50 personer inkl personal vandringshemmet helt fullbelagt. Som mest 13 båtar vid stora bryggan
troligtsvis upp till 20 båtar. Under dagen upplevdes det som hela ön var täckt av människor.
ÖVRIGT
En fantastisk högsommardag tyvärr fri från fågel förutom en del arktiska vadare som kom under
eftermiddagen till Ostudden. Tyvärr så prioriterar de stranden på ostudden där vi inte för tillfället har
några burar. Men imorgon blir det ändring på detta. Blir det en triss i arktiskt rött mån tro? Spov, kust
och myrspov i handen. Vi får väl hoppas på detta!
Annars blev det mycket bad och krabbfiske från bryggan. Än står sig måndagens rekord på 21 krabbor
i burken. Snorklade en del i kausan. Vattnet var så klart att man stundtals trodde man var längre
söderut.
VID DATORN
Patrik & Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN 29 JULI 2010
VÄDER
VNV vind ökande fram på dagen med över 10 m/s. Ihållande regn från 9‐tiden. Helmulet hela dagen.
17‐18 grader i luften och 19 i vattnet. På kvällen upp till 15 m/s i byarna.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familj
VERKSAMHET
Nät upp 6:00 till 9:00. Burar på Ostudden 7:00 till 18:00
OBSERVATIONER
Småspov 3,Drillsnäppa 5,Kustsnäppa 6,Kustpipare 2,Myrspov 5,Storspov 1,
Roskarl 3,Kärrsnäppa 10,Grönbena 5,Gluttsnäppa 1,Ljungpipare 1 .
RINGMÄRKNING
4 ex av 4 art. Kustsnäppa, Myrspov, Kustpipare samt större strandpipare.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 285 ex och i år 5244 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömde turisttoa efter gårdagens anstormning av ön.
BESÖKARE
Stefan kom och hämtade de övernattande vid 15‐tiden, inga nya tillkom på ön.
ÖVRIGT
Efter en solig sommardag kom en regnig och blåsig dag. Lite artiska vadare håller till på Ostudden.
8 stycken burar är därför flyttade ditut. Och det blev som vi önskade Kustsnäppa Myrspov och
Kustpipare, alla i underbart vackra sommardräkter. Bättre på ringmärkningsdag kan man inte önska
sig på en kulen och gråmulen Nidingen. Förgyllde verkligen tillvaron på ön.
Den vackra kustpiparen gladde också de få turisterna som var på ön. En spontan applåd ljöd över
Nidingen när Kustpiparen tog till vingar från min hand. Sålde därefter några t‐shirtar till de lyriska
åskådarna från Örebro. Tack herr Kustpipare för bidraget till Nidingens fågelstation.
VID DATORN
Patrik & Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 30 JULI 2010
VÄDER
SV hård vind 16‐18 m/s med max 22 m /s. Ihållande regn på fm och lättare regn under hela em, ngt
uppehåll på kvällskvisten. Mycket dålig sikt under större delen av dagen.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familj
VERKSAMHET
Burar i Kausan 17:30:00 till 22:00
OBSERVATIONER
Mindre Lira 1,Havssula 60,Stormfågel 100,sandlöpare 2,myrspov 5,ljungpipare 100
Kärrsnäppa 10,
RINGMÄRKNING
12 ex av 6 art. Kärrsnäppa 7, större strandpipare 1, drillsnäppa 1, skärpiplärka 1, rödbena 1 och
Kanadagås 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 297 ex och i år 5256 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE

ÖVRIGT
Hård SV vind omöjliggjorde allt normalt fågelstationsarbete idag, istället havsfågelspanade vi lite
okontinuerligt hela dagen.På em märktes en ökning av stormfågel och havssula och det troliga
antalet som passerade ön var betydligt mer. Hade sikten varit bättre hade även det påverkat antalet.
En ökning av anländande vadare noterades under sena em o kvällen.
Tack vare stormen så kom tången till våra stränder och därmed också mängden med vadare som
frossar i sig det smaskiga som erbjöds. Imorgon blir det vadarpotpurri i ringmärkarboden  (Hoppas
vi på).
På kvällen blev det smaskig pizza a la Malin och en härlig äppel/persikopaj som efterrätt.
Den STORA frågan som diskuteras i huset för tillfället är om vi kommer hem eller inte imorgon!!! Jag
tror på att det blir en xtradag på nidingen. Mig gör det inget. Nidingen är charmig på sitt sätt under
dessa rådande blåsiga dagar.
VID DATORN
Patrik & Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN 31 JULI 2010
VÄDER
Frisk SV vind hela dagen max 10‐12 m/s på morgonen och dagen avtagande mot kvällen.
Mestadels sol och halvklart mulnande mot kvällen och ett lätt ihållande regn.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familj
VERKSAMHET
Burar i Kausan 7:00 till 21:00
OBSERVATIONER
Gluttsnäppa 5,Kustsnäppa 10,Kustlabb 1,Havssula 80,Storlabb 1,Kärrsnäppa 50,Roskarl 4,
Drillsnäppa 10,Grönbena 5,sandlöpare 4,Ljungpipare 30,Backsvala 2,Ladusvala 4,Myrspov
5,Småspov 5.
RINGMÄRKNING
31 ex av 6 arter;
Kärrsnäppa 24, Grönbena 1, Roskarl 1, Drillsnäppa 1, Skärpiplärka 3, Myrspov 1
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
2 besökare med barn som övernattat i vandrarhemmet.
ÖVRIGT
Idag har tången lagt sig ordentligt runt ön. Mycket vadare på ön som frossar i vad tångbankerna har
att erbjuda. Årsrekordet för antal ringmärkta kärrsnäppor på en dag togs idag med 1 kärrsnäppa.
Rekordet är hittills på 24 individer. Få se om nån slår det! Tror dock att det slås när de unga
kärrsnäpporna anländer.....
Annars är resten av landkrabborna i huset sugna på att åka hem. Tommy kommer vara efterlängtad
imorgon. Samt så börjar det sina i kylskåpet. Årets vistelse på Nidingen börjar närma sig sitt slut.
Alltid lite vemodigt att lämna ön. Men som ni alla vet, en gång Nidingen alltid Nidingen. Ses nästa år
med nya fåglar och annat smått och gott.
VID DATORN
Patrik & Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 1 AUGUSTI

VÄDER: 08,00‐11,00. Därefter uppsprickande molntäcke och sol. SV vind 3 m/s.
PERSONAL: Åkeflo/Wangdell har kommit till ön idag.
VERKSAMHET: 10 Nät från kl 13‐20. Burar i alla aktuella lokaler från kl 10‐20.
OBSERVATIONER: 1 Spovsnäppa, 30 Rödbena, 5 Gluttsnäppa, 30 Storskarv, 5
Myrspov, 1 Drillsnäppa, 3 Roskarl, 40 Kärrsnäppa, 1 Kustpipare. Övrig
observation: 3 st tumlare på vägen ut till Nidingen.
RINGMÄRKNING: 10 st individer av 2 arter. Lövsångare och Skärpiplärka.
UPPDRAGSARBETE: Stopp i avloppet i köket. Avhjälptes med idogt arbete med
högtryckstvätt och wire. 4 manstimmar tog det.
BESÖKARE: 21 besökare som kommit med egna båtar.
ÖVRIGT: Det är toppen att vara här igen! Bad och fantastisk omgivning njuter vi
av!
VID DATORN: Linda och Per Åkeflo, Stefan och Johanna Wangdell

Dagbok Nidingens Fågelstation – 2 Augusti 2010
Väder: Förmiddag: Vind 0‐2 m/s SV. Eftermiddag bris, sedan åter 0‐2 m/s.
Klart till halvklart väder.

Personal: Wangdell/Åkeflo 9 personer
Verksamhet: Nätfångst mellan 05:00 – 20:00. Burar 05:00 – 22.00
Observationer: Myrspov 8 st, Kustsnäppa 4 st, Spovsnäppa 3 st, Kärrsnäppa 40
st, Småspov 2 st, Grönbena 2 st, Roskarl 5 st,
Ringmärkning: 11 individer av 3 arter: Gräshoppssångare, återfynd, ringmärkt
för 2 v. sedan.
Uppdragsarbete: Turistguidning i 2 timmar.
Övrigt: 9 turistbåtar har idag besökt ön i magiskt vackert och stilla väder. 42
turister. 2 st tumlare siktades! Simtur i tidig morgontimma i
spegelblankt hav. Övernattande konferensgäster kom från Gottskärs
event och kom ut med ribb‐båten med Stefan.
Vid datorn: Linda Åkeflo
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Dagbok Nidingens Fågelstation – 3 Augusti 2010
Väder: Västlig vind 5‐8 m/s. Klart till halvklart väder.
Personal: Åkeflo/Wangdell 9 personer.
Verksamhet: Nätfångst mellan 05:00 – 21:00. Burar 05:00 – 21.00
Observationer: Ljungpipare 10 st, Kustpipare 2 st, Kustsnäppa 6 st, Spovsnäppa
1 st, Kärrsnäppa 40 st, Brushane 1 st, Myrspov 8 st, Småspov 2 st,
Gluttsnäppa 1 st, Roskarl 3 st.
Ringmärkning: 4 individer av 3 arter: Rödbena 1 st, Drillsnäppa 2 st,
Skärpiplärka 1 st.
Uppdragsarbete: Strandstädning 2 h. Gräsklippning 1 h.
Övrigt: 30 besökare under dagen. Flertalet visar stort intresse kring
ringmärkningen. Det ter sig även som om återväxten inom familjen är
säkrad då intresset för fågelskådning och ringmärkning inte vet några
gränser.
Vid datorn: Linda och Per Åkeflo

NIDINGENS FÅGELSTATION DAGBOK 4 AUGUSTI 2010
Väder: Västlig vind vridande till syd, 8‐10 m/s. Mest klart väder.
Personal: Åkeflo/Wangdell 9 personer.
Verksamhet: Nätfångst mellan 05:00 – 22:00. Burar 05:00 – 22.00
Observationer: Myrspov 3 st, Småspov 2 st, Gluttsnäppa 10 st, Tornseglare 3 st,
Sånglärka 2 st, Ljungpipare, Kustpipare 1 st, Kustsnäppa 4 st, Svart
rödstjärt 1 st.
Ringmärkning: 13 individer av 9 arter: Lövsångare 1 st, Svart Rödstjärt 1 st,
Skärpiplärka 1 st, Ärtsångare 1 st, Hussvala 1 st, Drillsnäppa 2 st,
Större strandpipare 4 st, Kustsnäppa 1 st, Rödbena 1 st.
Uppdragsarbete: Inget idag.
Övrigt: Idag har vi firat en kommande ringmärkares 11‐årsdag med frukost på
sängen samt tårtkalas i fyren. Hurra! Bland en del annat fick han även
en fågelatlas i present. 2 turister kom för att övernatta i
vandrarhemmet. Ytterligare 4 turister var ute på dagstur med Stefans
rib‐båt och guidning på ön. Behagligt långsamt tempo präglar vår
tillvaro och denna natursköna miljö ger stressade själar behövlig
rekreation...!
Vid datorn: Linda och Per Åkeflo

Dagbok Nidingens Fågelstation – 5 Augusti 2010
Väder: Sydlig frisk vind på fm, avtagtagande på kvällen. Växlande molnighet,
17‐19 grader.
Personal: Åkeflo/Wangdell 9 personer
Verksamhet: Nätfångst mellan 06.00‐22.00. Burar 06:00 – 22.00
Observationer: Brun kärrhök 1 st ad hane, Större strandpipare 60 st, Myrspov 3
st, Småspov 2 st, Kustpipare 1 st, Kustsnäppa 2 st, Småsnäppa 2 st.
Ringmärkning: individer av arter: Skärpiplärka 2st, Drillsnäppa 2 st, Större
strandpipare 3 st, Rödbena 1 st.
Uppdragsarbete: Inget idag.
Övrigt: Turister har besökt ön; 4 tjejer som firade sin 40‐åriga kamrat med en
rib‐båttur till Nidingen med Stefan. Wangdells hund badade i tång‐
gyttja. Turligt att duschen kom till användning. Annars en fin dag
härute, många pocket‐böcker blir det. På kvällen bjöds det på
spexshow i köket: Talang 2010 Nidingen, då samtlig personal fick visa
sina mer eller mindre dolda talanger  . Pimp my plumber gick ut
som värdig vinnare i denna tävling.
Vid datorn: Linda och Per Åkeflo

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – 6 Augusti 2010
Väder: Regn på fm, NV vind, uppklarnande och på kvällen klart och
vindstilla. 18‐22 gr.
Personal: Åkeflo/Wangdell

Verksamhet:Nätfångst mellan 06:00 – 21:00. Burar 06:00 – 21.00
Observationer: Småspov 2 st, Myrspov 5 st, Stare 2 st, Småsnäppa 10
st, Kustpipare 2 st, Sparvhök 1 st, Gråhäger 1 st, Grönbena 1
st, Kustsnäppa 3 st, Drillsnäppa 5 st, Hussvala, Ladusvala,
Svartvit flugsnäppare, Lövsångare.
Ringmärkning: 11 individer av 9 arter: Ladusvala 1 st, Lövsångare 1 st,
Svartvit flugsnappare 1 st, Skärpiplärka 1 st, Hussvala 1 st,
Drillsnäppa 2 st, Kustsnäppa 1 st, Grönbena 1 st, Stare 2
st.
Uppdragsarbete: Gräsklippning kring näten 2 h.
Övrigt: 25 turister på ön idag.
Vid datorn: Per och Linda Åkeflo

Sida 1

Dagbok Nidingens Fågelstation – lördag 7 Augusti 2010
Väder: Kalasfin sommardag. Spegelblankt hav på förmiddag och mitt på dagen. Dystra
molnhängde över land men på Nidingen lyste solen hela tiden.
04:00: NO 5 m/s, byvindar 5 m/s, +16,6° C,
08:00: NO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +16,8° C,
12:00: ONO 1 m/s, byvindar 2 m/s, +21,7° C,
17:00: NV 5 m/s, byvindar 7 m/s. +21,1° C, vattenstånd +1 cm
20:00 : NNV 6 m/s. byvindar 7 m/s. 20,1 ° C, vattenstånd medelvatten
22:00: NNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +19,9° C, vattenstånd ‐11 cm
Vattenståndet avser Ringhals.
Personal:
Familjerna Åkeflo/Wangdell åkte hem och ut kom familjerna Levin, Forsman
och Ryden‐Järås med medlemmarna Magnus och Olof Levin, Catarina Mikael och Niklas
Forsman och Kajsa ...... samt Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås och Tommy Järås.
Verksamhet:

Nätfångst med 15 nät mellan 05:00 – 13:00. 34 burar 05:00 – 15.00 och 42
burar 15.00‐21.00. Städning och övrigt i samband med personalbyte.

Observationer: Sparvhök 3, Pilgrimsfalk 1 mot norr, Småspov 1 , Myrspov 6, Storspov 4,
Brushane 7, Småsnäppa 1, Kustpipare 3, Kustsnäppa 6 , Drillsnäppa 10 och Tumlare 2 öster
om Lilleland.
Ringmärkning: 21 individer av 5 arter: Större strandpipare 1, Rödbena 3, Fiskmås 1, Svart
rödstjärt och Lövsångare 15.
Uppdragsarbete: Inget
BESÖKARE: Många båtar. Ca 20 båtar med i snitt fem personer per båt, summa ca 100
personer. Fyra är kvar för övernattning förutom vi nio på stationen
Övrigt:.
Vid datorn: Tommy Järås
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Dagbok Nidingens Fågelstation – Söndag 8 Augusti 2010
Väder: Mulen morgon och svag nordlig vind, varmt. Riktigt skönt ute.
Mulet även resten av dagen och konstant nordanvind. Sporadiskt regn från tidig eftermiddag,
dock endast 4 mm
05:00: NNV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +19,0° C,
09:00: NNV 6 m/s, byvindar 6 m/s, +18,7° C, vattenstånd +4 cm
12:00: NNV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +19° C, vattenstånd – 5 cm
16:00: NNV 8 m/s, byvindar 9 m/s. +19° C,
20:00 : NV 9m/s. byvindar 12 m/s. 20,0 ° C, vattenstånd + 6 cm
Vattenståndet avser Ringhals.
Personal: Magnus och Olof Levin, Catarina Mikael och Niklas Forsman och Kajsa Niklasson
samt Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås och Tommy Järås.
Verksamhet:
Nätfångst med 22 nät mellan 05:00 –11.15 . 40 burar 05:30 – 15.30.
Datorläggning av märkningar från juni/juli.
Observationer: Sparvhök 4, Tornfalk 2 mot söder, Brun kärrhök 1 1K mot syd men efter en
liten stund kom den åter o flög mot norr, Småspov 2 , Myrspov 7, Storspov 1, Spovsnäppa
5, Kustpipare 1, Kustsnäppa 8 , Grönbena 4, Drillsnäppa 15, Roskarl 2, Rosenfink 2
Höstens första obsar av buskskvätta (minst 3), trädpiplärka och gulärla.
Ringmärkning: 42 individer av 7 arter: Sparvhök 1, Större strandpipare 1, Kustsnäppa 1,
Kärrsnäppa 1, Drillsnäppa 1, Lövsångare 35 och Rosenfink 2.
Totalt denna månad 120 ex och totalt i år 5407 ex.
Uppdragsarbete: Inget
Besökare: Ca 10 båtar. Ca 35 personer på besök plus vi själva nio pers. Två är kvar för
övernattning i Nidingens vänners rum, själva är vi nio på stationen.
Övrigt: Celebert besök på ön. Sven Mathiasson med söner var på besök. Han konstaterade
att det är 43 år sedan han såg det första paret av tretåig mås på ön. Ytterligare några
skådare var på besök idag.
Vid datorn: Tommy Järås
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Dagbok Nidingens Fågelstation – Måndag 9 Augusti 2010
Väder: Mulet hela dagen. Lätt regn till o från hela morgonen och förmiddagen. Friska vindar
från väst.
05:00: VNV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +18,0° C,
09:00: V 9 m/s, byvindar 12 m/s, +17,6° C,
12:00: V 10m/s, byvindar 13 m/s, +17,6° C,
16:00: VSV 10 m/s, byvindar 12 m/s. +18,6° C,
19:00 : V 8m/s. byvindar 11 m/s. 17,2 ° C, vattenstånd + 14 cm
22:00: V 7 m/s, byvindar 11 m/s, 16,4° C, vattenstånd + 7 cm
Vattenståndet avser Ringhals.
Personal: Magnus och Olof Levin, Catarina Mikael och Niklas Forsman och Kajsa Niklasson
samt Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås och Tommy Järås.
Verksamhet: Nätfångst med 5 nät mellan 5:30 ‐ 6:30. 10 nät mellan 05:30 –11.15 . 18
burar 05:30 – 11:00 samt 28 burar 11:00 – 21:00 . Röjning av vresrosor och
iordningställande av nätplatsen i vresrosbusken.
Observationer: Sjöorre 1 mot öster, Havssula 2 mot, Toppskarv 1 både på ostudden och
Klockfotsrevet, Sparvhök 2, Större strandpipare minst 35, Ljungpipare 25 nästan alla mot
syd, enstaka rastade tillfälligt, Småspov 2 , Storspov 2, Myrspov 7, Sandlöpare 1,
Småsnäppa 1, Kustpipare 5 varav 1 1K, Kustsnäppa minst 16 , Kärrsnäppa 75, Grönbena 4,
Drillsnäppa 15 och Roskarl 6.
Höstens första obsar av sandlöpare och grå flug (3 ex).
Ringmärkning: 49 individer av 10 arter: Kustsnäppa 1, Kärrsnäppa 22, Rödbena 2,
Drillsnäppa 4, Roskarl 1, Skärpiplärka 3, Sädesärla 1, Lövsångare 12 och Grå
flugsnappare 2
Totalt denna månad 169 ex och totalt i år 5456 ex.
Uppdragsarbete: Inget
Besökare: Inte en enda båt på hela dagen. Endast två övernattare hos Nidingens Vänner
samt vi nio på stationen.
Övrigt: Vi är något rädda för båten i blåsten. Fastighetsverket vägrar oss av någon anledning
att ta upp båten på slipen.
Vid datorn: Tommy Järås
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DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Tisdag 10 Augusti 2010
Väder: Mulet och blåsig morgon o förmiddag. Senare uppklarnande med vridande vind från
väst till syd. Skön sommardag resten av dagen.
05:00: VSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +16,9° C,
09:00: SV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +17,8° C,
11:00: SSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +18,2° C,
16:00: S 7 m/s, byvindar 9 m/s. +19° C, vattenstånd ‐ 3 cm
22:00: SSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, 19,4° C, vattenstånd – 1 cm
Vattenståndet avser Ringhals.
Personal: Magnus och Olof Levin, Catarina Mikael och Niklas Forsman och Kajsa Niklasson
samt Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås och Tommy Järås.
Verksamhet: Nätfångst med 22 nät mellan 5:00 ‐ 13:30. 28 burar 05:30 – 21:00 .
Dataläggning av ringmärkning.
Observationer: Havssula 4 mot SV ( ad+3K+ 2 st 2K), Sparvhök 1, Småspov >1 , Myrspov 6,
Sandlöpare 2, Spovsnäppa 1, Kustpipare 2, Kustsnäppa 20 , Kärrsnäppa >50, Brushane 5,
Svartsnäppa 1, Gluttsnäppa 3, Grönbena 2, Drillsnäppa 10 och Roskarl 5.
Höstens första obsar av backsvala, rödstjärt, stenskvätta och törnskata.
Ringmärkning: 56 individer av 10 arter: Kustsnäppa 5, Kärrsnäppa 17, Brushane 1,
Drillsnäppa 3, Myrspov 1, Skärpiplärka 2, Rödstjärt 1,Härmsångare 1,
Lövsångare 24 och Törnskata 1
Totalt denna månad 225 ex och totalt i år 5512 ex.
Uppdragsarbete: Inget
Besökare: En dag utan några extra besökare. Inte en enda båt på hela dagen i dag heller.
Endast två övernattare hos Nidingens Vänner samt vi nio på stationen.
Övrigt: Många turer till sydostudden där i stort sett alla vadare håller till.
Vid datorn: Tommy Järås
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DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Onsdag 11 Augusti 2010
Väder: Mulet , blåsigt och lätt regn morgon o förmiddag. Vid 14:30 svängde vinden hastigt
från SO till NV inom mindre än en timma när lågtrycket hade passserat. Vid 17 tiden dog
vinden ut helt och det blev alldeles lugnt. Regnskvättet fortsatte då o då hela dagen.
12:00: SO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +18,5° C,
16:00: VNV 3 m/s. byvindar 8 m/s. 16.9 grader. vattenstånd + 9 cm
20:00: ONO 1 m/s, byvindar 2 m/s, 16,6° C, vattenstånd + 20 cm
Vattenståndet avser Ringhals.
Personal: Magnus och Olof Levin, Catarina Mikael och Niklas Forsman och Kajsa Niklasson
samt Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås och Tommy Järås. Personalen kompletterades med
Anton Wahlberg under kvällen.
Verksamhet: Nätfångst med 22 nät mellan 5:00 ‐ 07:30 och 2 nät 10:15 – 12:15. 28 burar
05:15 – 09:00 och 35 burar 09:00 ‐21:00 . Dataläggning av ringmärkning.
Högtryckstvättning och renovering av diverse misshandlade vadarburar.
Observationer: Havssula 1 mot S, Toppskarv 1, Småspov 1 , Storspov 7 mot söder,
Myrspov 4, Sandlöpare 2, Småsnäppa 1, Kustpipare 2, Kustsnäppa 20 , Kärrsnäppa >50,
Brushane 5, Svartsnäppa 1, Skogssnäppa 2, Grönbena 2, Skogssnäppa ,Drillsnäppa 15 och
Roskarl 15 och Törnskata 1
Ringmärkning: 23 individer av 11 arter: Större strandpipare 1,Kustsnäppa 1, Kärrsnäppa 5,
Grönbena 1, Rödbena 3, Drillsnäppa 3, Roskarl 1, Sädesärla 3, Skärpiplärka
3, Rörsångare 1 och Lövsångare 1.
Totalt denna månad 248 ex och totalt i år 5535 ex.
Uppdragsarbete: Tömt turisttoan, 0,5 tim.
Besökare: Nu är det bara stationspersonalen kvar. De två övernattarna hos Nidingens
Vänner blev hämtade på eftermiddagen av två personer. Stefan kom under kvällen o grejade
en stund. Anton blev utkörd av sin far. Summa 16 personer idag.
Övrigt: ”Burparken” är mycket illa åtgången sedan länge och uppenbart är det länge sedan
någon gjorde renoveringar. Mikael har lagt många timmar på uppfräschning av några burar
idag. Några burar måste också kasseras. En uppmaning, var rädd om burar o nät. Det är dyrt
och arbetskrävande att skaffa nytt.
Tömt urintank och egen toalett.
Vid datorn: Tommy Järås
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DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Torsdag 12 Augusti 2010
Väder: En fin sommardag. Morgonen var idealisk med nästan helt lugnt och lite dimma/moln
in över land. Lätt regn från kvällen och ökande vind.
05:00: N 2 m/s, byvindar 3 m/s, +16,9° C
09:00: OSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +17,8 ° C
14:00: S 4 m/s, byvindar 5 m/s, +19,1° C, vattenstånd ‐ 5 cm
17:00: SSO 1 m/s. byvindar 2 m/s. 19.4 ° C.
22:00: NNO 3 m/s, byvindar 8 m/s, 18,3° C, vattenstånd + 2 cm
Vattenståndet avser Ringhals.
Personal: Magnus och Olof Levin, Anton Wahlberg, Catarina Mikael och Niklas Forsman
och Kajsa Niklasson samt Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås och Tommy Järås.
Verksamhet: Nätfångst med 22 nät mellan 5:00 – 06:00 och 18 nät 06:00‐07:30 , 21 nät
07:30 ‐. 38 burar 05:15 –20:45. Dataläggning av ringmärkning.
Observationer: Toppskarv 2, Brun kärrhök 1 juv mot öster, Sparvhök 2 hane o hona,
Kustpipare 1, Småspov 2 , Storspov 1, Myrspov 3, , Småsnäppa 1, Kustsnäppa 15 ,
Kärrsnäppa >75, Brushane 2, Drillsnäppa 10 ,och Roskarl 15 , Tretåig mås 1K den sista
årsungen från bo 13 kom åter idag efter att ha varit borta sedan den 7:e, Fisktärna 35 och
Grönsångare 1
Ringmärkning: 253 individer av 11 arter: Sparvhök 1, Kustsnäppa 5, Spovsnäppa 1,
Kärrsnäppa 31, Rödbena 11 (näst högsta dagssiffran genom tiderna),
Roskarl 3, Skärpiplärka 1, Härmsångare 1, Ärtsångare 2, Törnsångare 1,
Trädgårdssångare 3, Grönsångare 1 och Lövsångare 189.
Totalt denna månad 501 ex och totalt i år 5788 ex.
Uppdragsarbete: Guidning 0,5 tim
Besökare: Sex båtar med 15 personer + att Stefan hade en grupp ute på kvällen med 10 pers.
Summa 35 personer idag.
Övrigt: Bra tryck i näten under ett par morgontimmar. Dessutom kom många nya vadare
idag som var mer villiga att gå in i burarna. En finsk gammal kärrsnäppa kontrollerades.
Vid datorn: Tommy Järås
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DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Fredag 13 Augusti 2010
Väder: Regn hela natten och upphörde först kl 7.30. Växlande moln resten av dagen men
mest soligt. Vinden mojnade ut helt under eftermiddagen och kvällen blev fantastiskt fin.
05:00: NO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +18,0° C
08:00: SSO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +18,8 ° C
12:00: SSO 5 m/s, byvindar 9 m/s, +19,5° C,
16:00: VSV 3 m/s. byvindar 5 m/s. 19.8 ° C. vattenstånd ‐ 7 cm
22:00: SV 2 m/s, byvindar 3 m/s, 18 ° C, vattenstånd + 9 cm
Vattenståndet avser Ringhals.
Personal: Magnus och Olof Levin, Anton Wahlberg, Catarina Mikael och Niklas Forsman
och Kajsa Niklasson samt Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås och Tommy Järås.
Verksamhet: Nätfångst med 20 nät mellan 7:15 – 20:30 38 burar 07:45 –20:45.
Dataläggning av ringmärkning. Gräsklippning under näten och ansning av buskar.
Observationer: Toppskarv 2, , Sparvhök 1‐3 , Kustpipare 3, Kustsnäppa 20 , Sandlöpare 3
(2ad +1 juv), Spovsnäppa 4 (3 ad + 1 juv), Enkelbeckasin 1, Småspov 1 , Storspov 5 (1 rastare+
4 SV‐sträckare), Myrspov 3, Svartsnäppa 1, Skogssnäppa 2 ena rastade i dammen,
Grönbena 1, Gluttsnäppa 1, Kärrsnäppa >125, Fisk/Silvertärna 17 mot SV och Fisktärna 4
samt Törnskata 1.
Ringmärkning: 89 individer av 14 arter: Kustsnäppa 2, Kärrsnäppa 26, Rödbena 4,
Drillsnäppa 2, Roskarl 4, Fiskmås 1, Hussvala 4, Buskskvätta 1, Rörsångare 1,
Trädgårdssångare 4, Lövsångare 27, Grå flugsnappare 7, Svartvit
flugsnappare 5 och Törnskata 1.
Totalt denna månad 590 ex och totalt i år 5877 ex.
Uppdragsarbete: Guidning 0,5 tim
Besökare: Endast Stefan med en mindre grupp och tre från Sjöfartsverket som bytte
träskjulet på västra sidan av fyrhuset. Summa 18 personer idag.
Övrigt: En svidande otrevlig stank spred sig plötsligt över ön. Det visade sig då att gänget
från Sjöfartsverket hade satt eld på gamla träskjulet och en massa tjärpapp strax utanför
fyrnätet.
Idag har vi firat 365 års jubileet av att Nidingen blev svenskt. Freden i Brömsbro var den 13
augusti 1645. Vi firade med en liten skål i champagne.
En gammal engelsk kärrsnäppa kontrollerades, ringen var tunn och byttes.
Vid datorn: Tommy Järås

Sida 1

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Fredag 13 Augusti 2010

Sida 2

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 14 AUGUSTI 2010
VÄDER
Efter en nästan molnfri förmiddag mulnade det på under em. Några lätta reggnstänk kom under
em/kväll. Efter viss uppklarning i NV under kvällen kunde vi uppleva en vacker solnedgång.
01:00: V 3 m/s, byvindar 4 m/s, +18.6° C, vattenstånd ‐1 cm.
04:00: N 5 m/s, byvindar 7 m/s, +17.8° C, vattenstånd ‐11 cm.
07:00: N 5 m/s, byvindar 6 m/s, +16.5° C, vattenstånd ‐7 cm.
10:00: N 5 m/s, byvindar 7 m/s, +18.1° C, vattenstånd +1 cm.
13:00: NNV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +19.4° C, vattenstånd ‐6 cm.
16:00: NNV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +20.2° C, vattenstånd ‐13 cm.
19:00: NNV 10m/s, byvindar 13 m/s, +19.2° C, vattenstånd ‐7 cm.
22:00: NNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +19.0° C, vattenstånd +1 cm.
Väderdata från Stefans väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser SMHI:s mätningar vid Ringhals.

PERSONAL
Magnus och Olof Levin, Anton Wahlberg, Catarina, Mikael och Niklas Forsman och Kajsa Niklasson
samt Åsa Ryden, Joakim Ryden‐Järås och Tommy Järås avlöstes mitt på dagen av Martin Oomen
Maria Dillström, Linda Carlberg, Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
Tommy Järås skötte transporten med stationens båt.
VERKSAMHET
20 nät 05:00‐07:00, 21 nät 07:00‐08:00 och 20 nät 08:00‐15:00. 21 burar 05:15‐20:15 fördelade med
14 på Playan och 7 på SO‐udden.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 2 ex (1 2K och 1 3K+) stod bland storskarvar på Ostudden under sen em. KUSTPIPARE 1
ex hördes förbisträckande under em. KUSTSNÄPPA Ca 20 ex, både ad och juv, rastade på Playan
och SO‐udden. SPOVSNÄPPA 1 ad + 1 juv rastade i sällskap med kärrsnäppor på Playan. MYRSPOV 4
ex varav en ad hane och 3 årsungar rastade på Playan/Ostudden under em. SMÅSPOV 2 ex rastade
på ön under em. ROSKARL Minst 14 ex rastande på Playan/Ostudden. Åtminstone en ad hane,
annars övervägande juv. SVART RÖDSTJÄRT 1 ex rastade på ön under fm.
RINGMÄRKNING
104 ex av 11 arter.
Kustsnäppa 6, kärrsnäppa 40, rödbena 1, roskarl 2, fiskmås 1, trädpiplärka 4, rörsångare 1,
härmsångare 4, törnsångare 1, trädgåtrdssångare 5, lövsångare 35 och svartvit flugsnappare 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 694 ex och i år 5981 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidning om fågelstationens verksamhet (0,5 tim).
BESÖKARE
Stefan kom ut mitt på dagen med 2 gäster som skulle övernatta, dessutom var han och Annika iland
med 11 personer en stund på kvällen. Patrik var iland och klippte gräs. Johan från Nidingens vänner
ledde ett sällskap på 11 personer varav några tyskar som stannar över natten. Tre personer från
Sjöfartsverket. I övrigt 2 privatbåtar med 1 + 3 personer. Med fågelstationens två olika
personalstyrkor (10 + 7) alltså totalt 52 personer på ön idag.

ÖVRIGT
Tre personer från Sjöfartsverket var iland idag också för fortsatt ombyggnad av oljecisternskjulet på
utsidan av nya fyren.
Minst 5 tistelfjärilar, ett påfågelöga samt ett flertal kålfjärilar utgjorde de dagfjärilar som sågs på ön
under dagen.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 15 AUGUSTI 2010
VÄDER
Varmt och delvis soligt men också en del bymoln som tornade upp sig framåt em, då även någon lätt
regnskur berörde Nidingen. Även åskan hördes ett par gånger. Mitt på dagen någon timma med
bleke på havet, men därefter en ökande vid från NO.
01:00: N 8 m/s, byvindar 11 m/s, +18.7° C, vattenstånd ‐2 cm.
04:00: N 7 m/s, byvindar 8 m/s, +18.7° C, vattenstånd ‐7 cm.
07:00: N 6 m/s, byvindar 7 m/s, +18.8° C, vattenstånd ‐5 cm.
10:00: NNO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +20.5° C, vattenstånd ‐3 cm.
13:00: SO 1 m/s, byvindar 4 m/s, +23.4° C, vattenstånd +/‐0 cm.
16:00: ONO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +22.8° C, vattenstånd ‐8 cm.
19:00: NO 8m/s, byvindar 10 m/s, +21.4° C, vattenstånd ‐9 cm.
22:00: NO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +20.4° C, vattenstånd ‐4 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Martin Oomen, Maria Dillström, Linda Carlberg, Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander
och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 05:00‐10:00 och 20 nät 10:00‐13:00. 21 burar 05:15‐12:15 fördelade med 14 på Playan och 7
på SO‐udden. Under tiden 12:15‐20:15 ytterligare 9 burar på Playan.
OBSERVATIONER
BLÄSAND 1 ex låg först vid SV‐udden men flyttade senare över till SO‐udden. SJÖORRE 4 + 4
sträckande mot S väster om ön under morgonen. HAVSSULA 1 ad sträckte västerut långt ut i SV vid
07‐tiden. TOPPSKARV 2 ex (1 2K och 1 3K+) stod på Ostudden under dagen. SPARVHÖK Minst 3 ex
rastade eller sträckte över ön under dagen. TORNFALK 2 ex rastade eller sträckte över ön under
dagen. KUSTSNÄPPA Ca 20 ex, övervägande juv men åtminstone 1 adult kvar, rastade på Playan och
SO‐udden. SANDLÖPARE 1 juv bland de rastande kärrsnäpporna på Playan. SPOVSNÄPPA 1 juv
rastade i sällskap med kärrsnäppor på Playan. BRUSHANE 1 juv hane på SO‐udden under dagen.
MYRSPOV 5 ex (en ad hane och 4 juv) rastade på Playan/Ostudden under dagen. SMÅSPOV 1 ex
rastade på ön under em. SVARTSNÄPPA 1 juv på SO‐udden under dagen. ROSKARL 20‐25 ex
rastande på Playan/Ostudden, övervägande juv men åtminstone 2 ad. STORLABB 1 ex sträckte mot
S långt ut i väster 06:48. HÄRMSÅNGARE Höstens 13:de ex ringmärktes. GRÖNSÅNGARE Höstens
andra ex ringmärktes.
RINGMÄRKNING
180 ex av 17 arter.
Större strandpipare 1, kustsnäppa 9, sandlöpare 1, kärrsnäppa 43, myrspov 3, rödbena 2, roskarl 2,
trädpiplärka 1, rödstjärt 2, buskskvätta 1, härmsångare 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 2,
grönsångare 1, lövsångare 102, grå flugsnappare 4 och svartvit flugsnappare 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 874 ex och i år 6161 ex.
UPPDRAGSARBETE
Rengöring och tömning av turisttoan (0,5 tim) samt uppbyggnad av nedrasad stengärdsgård (0,5 tim).
BESÖKARE
Förutom de 5 båtar som låg kvar vid bryggan över natten med bl.a. Nidingens vänner kom ytterligare
5 privatbåtar under dagen. Stefan var ute med 3 dagsturister och hämtade sina 2 nattgäster. Vidare
var Sjöfartsverket iland även idag för ombyggnad av oljecisternskjulet vid nya fyren. Med
fågelstationens personal var totalt 59 personer på Nidingen idag.

ÖVRIGT
I det nästan vindstilla och varma vädret flög hundratals kålfjärilar omkring över ön liksom många
trollsländor. Totalt sågs 10 arter dagfjärilar och det trevligaste var en makaonfjäril som Martin
fotograferade vid Prästens grav under em.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 16 AUGUSTI 2010
VÄDER
Regn under morgonen som upphörde först vid 10‐tiden. Därefter uppehåll och delvis frambrytande
sol fram till 16:00, sedan en hel del regnskurar fram till 19:00.
01:00: ONO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +20.1° C, vattenstånd +1 cm.
04:00: ONO 8m/s, byvindar 11 m/s, +19.8° C, vattenstånd ‐7 cm.
07:00: NO 12 m/s, byvindar 15 m/s, +18.5° C, vattenstånd ‐12 cm.
10:00: NNO 6 m/s, byvindar 12 m/s, +17.9° C, vattenstånd ‐12 cm.
13:00: ONO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +17.5° C, vattenstånd ‐3 cm.
16:00: ONO 6 m/s, byvindar 12 m/s, +19.8° C, vattenstånd ‐8 cm.
19:00: NO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +19.5° C, vattenstånd ‐14 cm.
22:00: ONO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +19.6° C, vattenstånd ‐7 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Martin Oomen, Maria Dillström, Linda Carlberg, Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander
och Uno Unger.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst förrän 10:00 pga. regn och blåst, dock 7 nät 10:00‐11:30 och 11 nät 11:30‐18:00.
30 burar 05:00‐19:00 fördelade med 23 på Playan och 7 på SO‐udden. Vi bar in en hel del prima virke
i Pramskjulet av det som blev över när Sjöfartsverket byggt färdigt utbyggnaden vid nya fyren.
Händiga Linda tog sig an de lösa hyllorna i kastrullskåpet så de nu sitter fast ordentligt.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 3 ex varav en stod på Ostudden och två på Klockfotsrevet. SPARVHÖK Minst 2 juv
(hane + hona) rastade eller sträckte över ön under dagen. FISKGJUSE Höstens första på Nidingen
passerade mot SV 14:33. KUSTSNÄPPA Ca 20 ex, övervägande juv men åtminstone 3 adulta, rastade
på Playan och SO‐udden. SANDLÖPARE 2 juv upptäcktes på SV‐udden, sågs senare även på SO‐
udden. SPOVSNÄPPA 1 juv rastade även idag på Playan. BRUSHANE 4 juv (1 hane + 3 honor)
rastade under dagen. MYRSPOV 3 ex (en ad hane och 2 juv) rastade på Playan/SV‐udden under
dagen. SMÅSPOV 2 ex rastade på ön. SVARTSNÄPPA 3 juv på Playan under dagen. ROSKARL Minst
20 ex rastande på ön, övervägande juv men även 1 ad hane sågs. GÖKTYTA Höstens första, en 1K‐
fågel, fångades i nät 5E vid 11‐tiden. NÄKTERGAL 1 ex höll till i en vresrosbuske på västra delen av
Svacken vid 10‐tiden. HÖKSÅNGARE En 1K‐fågel nätfångades i det långa nätet vid Grindoxeln vid
15‐tiden. GRÖNSÅNGARE Höstens tredje ex ringmärktes.
RINGMÄRKNING
54 ex av 17 arter.
Större strandpipare 1, kustsnäppa 4, kärrsnäppa 27, brushane 1, enkelbeckasin 2, rödbena 1,
drillsnäppa 2, roskarl 1, skrattmås 1, GÖKTYTA 1, skärpiplärka 1, gulärla 1, HÖKSÅNGARE 1,
grönsångare 1, lövsångare 3, grå flugsnappare 1 och svartvit flugsnappare 5.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 919 ex och i år 6206 ex.
UPPDRAGSARBETE
Uppbyggnad av nedrasad stengärdsgård äve idag (0,5 tim).
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal på 7 personer var endast Sjöfartsverket iland med 3 personer ett
par timmar på fm för slutförande av sitt bygge vid fyren, alltså totalt 10 personer på Nidingen idag.

ÖVRIGT
Synd att det regnade under morgonen då de relativt varma vindarna från ONO‐NO hade drivit ut en
hel del fågel till ön. Men med begränsad nätfångst senare på dagen fick vi i alla fall höstens första
göktyta och årets första höksångare. Sistnämnda var en årsunge och stationens 16:de av arten, alltså
i snitt ett ex vartannat år sedan fågelstationsstarten 1980. Fältobsen av näktergal var inte heller fy
skam.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 17 AUGUSTI 2010
VÄDER
Mestadels mulet under dagen men delvis lättande molntäcke en stund på em. Även någon lätt skur
under em. Konstant 8‐14 m/s från NO‐ONO under dagen, på kvällen dock vridande till SO och ökande
till 12‐17 m/s.
01:00: ONO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +19.2° C, vattenstånd +8 cm.
04:00: ONO 7m/s, byvindar 9 m/s, +19.6° C, vattenstånd +4 cm.
07:00: ONO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +18.3° C, vattenstånd ‐6 cm.
10:00: NO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +18.1° C, vattenstånd ‐9 cm.
13:00: NO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +18.8° C, vattenstånd +2 cm.
16:00: ONO 10 m/s, byvindar 14 m/s, +20.8° C, vattenstånd +2 cm.
19:00: ONO 8 m/s, byvindar 12 m/s, +20.9° C, vattenstånd +4 cm.
22:00: SO 12 m/s, byvindar 17 m/s, +17.3° C, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Linda Carlberg, Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger hela dagen samt
Martin Oomen och Maria Dillström fram till 14:00, då de åkte iland med Stefan.
VERKSAMHET
22 nät 05:30‐13:30 och 30 burar 05:30‐20:30, de senare fördelade med 23 på Playan och 7 på SO‐
udden.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 2 ex stod på Klockfotsrevet vid 14‐tiden, senare såg troligen en av dessa på Ostudden.
BRUN KÄRRHÖK 8 ex passerade över ön med 3 + 1 + 4 ex under tiden 06:20‐10:17. Högsta
dagsnotering på Nidingen någonsin. SPARVHÖK 1 juv hane rastade på ön, ev. samma som igår.
FISKGJUSE Höstens andra ex på Nidingen passerade mot O lågt över fyrområdet 14:22.
KUSTSNÄPPA Ca 20 ex, övervägande juv men åtminstone 1 adult, rastade på Playan och SO‐udden.
SANDLÖPARE 1 juv på Playan. SPOVSNÄPPA 1 juv rastade även idag på Playan. BRUSHANE 5 juv (3
hanar + 2 honor) rastade under dagen. MYRSPOV 5 ex (en ad hane och 4 juv) rastade på Playan/SV‐
udden under dagen. SMÅSPOV 2 ex stod på Ostudden under kvällen. SVARTSNÄPPA 1 juv på SO‐
udden under dagen. ROSKARL Minst 20 ex rastande på ön, övervägande juv men även 1 ad hane
sågs. STORLABB 1 ex sträckte mot N långt ut i väster 12:12. BJÖRKTRAST 1 ex sträckte österut över
fyrområdet 09:51, något oväntat så här års. GRÖNSÅNGARE Höstens fjärde ex ringmärktes.
RINGMÄRKNING
75 ex av 12 arter.
Kustsnäppa 2, kärrsnäppa 27, rödbena 3, grönbena 1, drillsnäppa 1, skärpiplärka 1, rörsångare 1,
trädgårdssångare 2, grönsångare 1, lövsångare 34, grå flugsnappare 1 och svartvit flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1003 ex och i år 6290 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal på 7 personer var endast Stefan med två anhöriga iland ett par
timmar mitt på dagen, alltså totalt 10 personer på Nidingen idag.

ÖVRIGT
Dagboksskrivande och daglig artlista tar sin tid och nu är klockan 01:30 natten till onsdag.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 18 AUGUSTI 2010
VÄDER
Busväder på natten med regn och kraftig blåst från SO. Vid 07‐tiden lättade molntäcket något och vi
fick en hyggligt solig förmiddag. Vid 14‐tiden mulnade det åter.
01:00: SSO 13 m/s, byvindar 16 m/s, +17.7° C, vattenstånd +22 cm.
07:00: OSO 9 m/s, byvindar 10 m/s, +16.6° C, vattenstånd +4 cm.
13:00: OSO 6 m/s, byvindar 11 m/s, +20.6° C, vattenstånd +8 cm.
16:00: S 7 m/s, byvindar 9 m/s, +19.4° C, vattenstånd +14 cm.
19:00: ONO 8 m/s, byvindar 12 m/s, +20.9° C, vattenstånd +4 cm.
22:00: SO 12 m/s, byvindar 17 m/s, +17.3° C, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Linda Carlberg, Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 08:15‐14:45 och 38 burar fördelade på 8 i Kausan 08:00‐
, 23 på Playan 09:30‐ och 7 på
SO‐udden 12:30‐ .Rengöring av burar som blivit översköljda med tång under nattens oväder.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 1 1K stod på Ostudden vid 12‐tiden. SPARVHÖK 1 ex, troligen ad hona, rastade på ön,
under fm. TORNFALK 1 ex ryttlade över ön vid 12‐tiden. KUSTSNÄPPA Ca 15 ex, övervägande juv
men åtminstone 2 ad. SANDLÖPARE Under fm 1 juv på Playan, senare 2 juv tillsammans på olika
ställen. BRUSHANE 3 juv (2 hanar + 1 hona) rastande under dagen. MYRSPOV 2 ex (en ad hane och
1 juv) rastande. SMÅSPOV 2 ex stod på Ostudden under kvällen. SVARTSNÄPPA 1 juv på SO‐udden
under dagen. ROSKARL 10‐15 ex rastande på ön, övervägande juv men även 1 ad hane sågs.
RINGMÄRKNING
20 ex av 8 arter.
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 5, rödbena 4, roskarl 1, skärpiplärka 2, törnsångare 1,
trädgårdssångare 2 och lövsångare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1023 ex och i år 6310 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan med två anhöriga var iland ett par timmar och lade bl.a. ut en förankringsboj utanför Lilla
bryggan. Med fågelstationspersonalen alltså totalt 8 personer på Nidingen idag.
ÖVRIGT

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 19 AUGUSTI 2010
VÄDER
Från gryning och fram till 10‐tiden helmulet men ingen nederbörd, därefter successivt lättande
molntäcke och en hel del sol under em/kvällen
01:00: SV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +16.6° C, vattenstånd +20 cm.
04:00: SV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +16.0° C, vattenstånd +23 cm.
07:00: SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +16.3° C, vattenstånd +20 cm.
10:00: SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +16.5° C, vattenstånd +17 cm.
13:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +18.8° C, vattenstånd +19 cm.
16:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +19.4° C, vattenstånd +28 cm.
19:00: V 8 m/s, byvindar 11 m/s, +18.9° C, vattenstånd +25 cm.
22:00: VSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +17.6° C, vattenstånd +19 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Linda Carlberg, Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst pga blåsten. 37 burar fördelade på 7 i Kausan 07:00‐10:00 och därefter 20 10:00‐
21:00, 10 på Playan 09:00‐21:00 och 7 på SO‐udden 09:00‐21:00.
OBSERVATIONER
SKEDAND 1 honfärgad (troligen 1K) sträckte mot S tillsammans med 3 honfärgade ejdrar utanför
Västudden 16:22. PILGRIMSFALK 1 ex, troligen ad hane, jagade över Västudden och Klockfotsrevet
07:43. LJUNGPIPARE 3 ad sträckte mot SV söder om ön 16:22. Dessutom rastade 2 ad + 1 juv under
dagen där den sistnämnda ringmärktes efter burfångst på SO‐udden. KUSTSNÄPPA Ca 20 ex
rastade, mest juv men 4 ad sågs även. SANDLÖPARE 3 juv födosökande i Kausan under dagen.
SMÅSNÄPPA 1 juv födosökande tillsammans med kärrsnäppor i Kausan hela dagen. BRUSHANE
Minst 1 juv hane rastade under dagen. MYRSPOV 6 ex (2 ad hanar och 4 juv) rastande. ROSKARL Ca
15 ex rastande på ön, förutom en ad hane enbart juv. TORNSEGLARE 1 juv hittades på fyrplan vid
ringmärkarboden. Efter att ha matat den med lite köttfärs, som svaldes med god aptit, verkade den
pigg efter en timma. Efter ringmärkning kastades den upp i luften och till vår ohöljda glädje tog den
höjd och försvann ur sikte för oss någostans i närheten av Lilleland.
RINGMÄRKNING
65 ex av 14 arter.
Strandskata 1, större strandpipare 2, LJUNGPIPARE 1, kustsnäppa 6, sandlöpare 1, kärrsnäppa 38,
brushane 1, myrspov 2, rödbena 4, drillsnäppa 3, roskarl 2, TORNSEGLARE 1, skärpiplärka 2 och
gulärla 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1106 ex och i år 6393 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan och Annika kom ut vid 14‐tiden med 11 konferensgäster som skall vara kvar tills imorgon. Med
fågelstationspersonalen var vi alltså totalt 18 personer på Nidingen idag.

ÖVRIGT
Nattens blåsande från SV resulterade i noll nedfall av nattflyttande tättingar, ack så vanligt på
Nidingen. Det relativt höga vattenståndet hjälpte dock till med en koncentration av vadare i Kausan.
Efter omplacering av 13 burar från Playan till Kausan ökade fångsten markant på sistnämnda ställe
jämfört med de senaste veckorna. Det hela resulterade i 61 vadare av 11 arter. Sistnämna 11 arter
torde vara dagsrekord för Nidingen.
De senaste dagarnas blåst slet idag av flagglinan varvid flaggan störtade till marken. För att få upp
den krävs nu fällning av flaggstången och ny flagglina.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDDAG 20 AUGUSTI 2010
VÄDER
Efter en klar natt växlande molnighet under morgonen/fm. På em ökade molnigheten och från 14‐
tiden var det helmulet. På kvällen började det regna.
01:00: VSV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +16.7° C, vattenstånd +20 cm.
04:00: VSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +16.1° C, vattenstånd +34 cm.
07:00: V 6 m/s, byvindar 10 m/s, +16.4° C, vattenstånd +30 cm.
10:00: SV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +17.6° C, vattenstånd +16 cm.
13:00: SSV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +17.7° C, vattenstånd +11 cm.
16:00: SSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +18.3° C, vattenstånd +20 cm.
19:00: SSV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +16.6° C, vattenstånd +12 cm.
22:00: S 10 m/s, byvindar 12 m/s, +18.8° C, vattenstånd ‐1 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Linda Carlberg, Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
Fångst med 15 nät från 05:00 vilket ökades till 18 från 06:00 och 22 under tiden 08:30‐12:00. 37
burar i bruk 05:30‐20:30 fördelade på 20 i Kausan, 10 på Playan och 7 på SO‐udden.
OBSERVATIONER
KUSTSNÄPPA Minst 20 ex varav 3 ad och resten juv. SANDLÖPARE 4 juv födosökande i Kausan under
dagen. SMÅSNÄPPA 1 juv födosökande i Kausan hela dagen. SPOVSNÄPPA 1 juv i Kausan.
BRUSHANE 1 juv hane rastade under dagen. MYRSPOV Minst 4 ex (2 ad hanar och 2 juv) rastande.
SMÅSPOV 2 ex rastade på Västudden under em/kvällen. SVARTSNÄPPA 1 juv rastade på Västudden
under em/kvällen. ROSKARL 20‐25 ex varav 3 ad och resten juv.
RINGMÄRKNING
123 ex av 18 arter.
Ejder 2, strandskata 1, större strandpipare 2, kustsnäppa 8, sandlöpare 1, spovsnäppa 1, kärrsnäppa
31, rödbena 10, drillsnäppa 1, silltrut 1, skärpiplärka 1, gulärla 3, rödstjärt 1, kärrsångare 2,
ärtsångare 2, lövsångare 52, grå flugsnappare 2 och törnskata 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1229 ex och i år 6516 ex.
UPPDRAGSARBETE
Marianne strandstädade på sträckan Västudden‐Rissastenen (1,5 tim).
BESÖKARE
Stefan och Annika åkte vid middagstid iland med sina 11 konferensgäster som varit på ön sedan igår.
På em kom Stefan samt Vågbrytarna (2 personer) i var sin ribbåt med 14 konferensgäster som efter
ett par timmar återvände till fastlandet. Med fågelstationspersonalen var vi alltså totalt 34 personer
på Nidingen idag.
ÖVRIGT
Fortsatt god vadartillgång i Kausan resulterade i 55 ringmärkta vadare av 8 arter. Det gäller dock att
påpassligt flytta burarna allt efter det varierande vattenståndet för att få maximal utdelning.
Rödbenan har den senaste veckan gått till som aldrig förr och idag ringmärktes 10 ex, vilket
resulterade i en tredjeplats på Nidingens 5‐i‐topp‐lista. Trots den västliga vinden blev det dessutom
ett litet nedfall av lövsångare.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 21 AUGUSTI 2010
VÄDER
I gryningen mulet och regn. Regnet upphörde 06:30. God sikt därefter hela dagen. Tillfälligt
uppklarnande under em, då även vattenståndet steg hastigt. Åter mulet kl 16‐18 men sedan en
vacker kväll!
01:00: S 10 m/s, byvindar 12 m/s, +18,5° C, vattenstånd ‐6 cm.
04:00: SV 9 m/s, byvindar 13 m/s, +19,0° C, vattenstånd +11 cm.
07:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +19,1° C, vattenstånd +17 cm.
10:00: SV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +18,9° C, vattenstånd +15 cm.
13:00: SV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +19,8° C, vattenstånd +17 cm.
16:00: SV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +20,2° C, vattenstånd +24 cm.
19:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +19,2° C, vattenstånd +33 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Linda Carlberg, Kerstin Hirmas, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger avlöstes vid 13‐
tiden av Göran Andersson, Per Arne Lindgren, Marianne Bäckwall, Ann‐Charlotte Jönsson och Karin
Ottosson. Mikael Hake skötte personalbytet med stationens båt, som han i grov sjö, förde så mjukt
över vågbergen kl 12:15‐13:25 att ingen behövde mata Sjöberg.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst p g a otjänligt väder. 20 burar i Kausan 07:00‐16:00 samt 8 burar kl 16:00‐19:30.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV ett ex kom flygande söder om Nidingen på em och landade på Ostudden.
KUSTSNÄPPA ca 25 ex varav fem 2K+ och resten 1K.
SANDLÖPARE tre 1K födosökande i Kausan och längs ön sydsida under dagen.
SMÅSNÄPPA en 1K födosökande i Kausan.
SPOVSNÄPPA en 1K i Kausan.
BRUSHANE två 1K (hane + hona) rastade under dagen.
MYRSPOV minst 4 ex (en 2K+ hanne och tre 1K) rastande.
SVARTSNÄPPA en 1K gäckade oss i Kausan, trots våra strategiskt utplacerade burar.
ROSKARL ca 20 ex varav tre 2K+ och resten 1K.
RINGMÄRKNING
25 ex av 5 arter.
Ejder 1, större strandpipare 5, KUSTSNÄPPA 1, kärrsnäppa 17 och rödbena 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1254 ex och i år 6541 ex.
UPPDRAGSARBETE
Städning och tömning av turisttoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast personer knutna till fågelstationens verksamhet, har varit på Nidingen idag ‐ totalt 11
personer.
ÖVRIGT
Under sin första vadarrunda för säsongen på Nidingen, lyckades Göran få högerstöveln att suga fast
så ordentlig i den jäsande dyn att fot med nyinköpt socka (naturvit!) gled ur och placerades med
eftertryck ner i den stinkande ävjan! Smeten steg även upp utmed hans ljusa byxor till knäet, varför
ringmärkningen av kärrsnäpporna avrundades med stortvätt . . . sockan kommer dock (för alltid?) att
vara ljusbrun med lila rödalgsinslag. Kitschigt!

VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 22 AUGUSTI 2010
VÄDER
Under efternatten mulet, tidvis duggregn men god sikt. Lätt nederbörd då och då från kl 07:30
men mer ihållande kl 08:45‐09:30. Uppklarnande från kl 11:30 och mycket god sikt. Tillfällig
regnskur med ökande vind vid 16‐tiden. Slutligen en mycket vacker kväll!
Under sena kvällen och natten till måndagen friskade vinden i. Vattnet sjönk och var normalt
en stund kring midnatt.
02:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +17,8° C, vattenstånd +26 cm.
06:00: V 6 m/s, byvindar 7 m/s, +17,2° C, vattenstånd +38 cm.
09:00: V 7 m/s, byvindar 9 m/s, +16,6° C, vattenstånd +33 cm.
12:00: V 6 m/s, byvindar 9 m/s, +18,5° C, vattenstånd +21 cm.
15:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +18,6° C, vattenstånd +16 cm.
18:00: SV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +19,0° C, vattenstånd +21 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall, Ann‐Charlotte Jönsson, Per Arne Lindgren
och Karin Ottosson.
VERKSAMHET
11 nät kl 05:00‐09:00
5 vadarburar i Kausan kl 06:15‐06:45, 9 burar 06:45‐08:45, 20 burar 08:45‐17:45.
7 vadarburar sydsidan av Ostudden kl 06:45‐18:15.
11 vadarburar på Playan kl 09:45‐18:15.
OBSERVATIONER
GRAVAND en flock på sju ex sträckte SV.
SJÖORRE en hanne förbiflygande. Drog in mot kusten.
OB. SMÅ‐/STORLOM ett ex sträckande.
KUSTSNÄPPA ca 50 ex.
SANDLÖPARE fyra 1K födosökande i Kausan och längs ön sydsida under dagen.
SMÅSNÄPPA en 1K födosökande i Kausan. Fångades 08:30!
BRUSHANE två 1K (hanne + hona) rastade under dagen.
MYRSPOV minst 5 ex rastande.
SMÅSPOV ett ex på norrsidan av Ostudden.
ROSKARL ca 25 ex.
KENTSK TÄRNA ett ex fiskade en stund Ostudden.
RINGMÄRKNING
84 ex av 14 arter.
Större strandpipare 4, KUSTSNÄPPA 19, SMÅSNÄPPA 1, kärrsnäppa 20, brushane 1,
MYRSPOV 2, rödbena 2, drillsnäppa 1, roskarl 2, gulärla 3, rödstjärt 3, törnsångare 2,
lövsångare 22 och grå flugsnappare 2.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1338 ex och i år 6625 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Några representanter för Nidingens Vänner var här och klippte gräset, guidade tillresta gäster
samt tittade till de gamla dubbelfyrarna med anledning av Fyrens dag i Sverige. Dessutom var
Stefan på besök med en liten grupp. Summa 33 personer på ön. Alltså 28 gästande personer,
som kom i sex olika flytetyg.
ÖVRIGT
A‐C fixade till en fin äppelkaka med gräddig vaniljsås till!
Vilken personal jag har! När vadarfångsten avslutats med storfångst vid 18‐tiden och alla
fällorna ställts upp för kväll och natt, satte de igång med att putsa alla fönster, även MELLAN
glasrutorna, samt rengöra ugn, mikro med mera i drygt två timmar!
Tre femtedelar av personalen avslutade dagen med bad i havet.
Göran gjorde en favorit i repris genom att åter glida ur högerstöveln mitt i
steget i vadargyttjan och trycka ner strumpfoten i densamma 
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 23 AUGUSTI 2010
VÄDER
Under sena gårdagskvällen och småtimmarna friskade vinden i. Vattnet sjönk och var normalt
en stund kring midnatt.
Morgonen grydde med halvklart väder. En röd fullmåne vilade en stund på västra horisonten
medan stjärnorna bleknade och Jupiter fortfarande lyste klart, högt i söder. Mycket god sikt
under natten och morgonen.
Solig morgon och förmiddag, men lite mer moln framåt lunch.
Vinden svängde från V till O och ökade sakta under eftermiddagen, då även en grå rullgardin
drog in från sydväst. Regnet nådde Nidingen kl 17:30.
03:00: V 10 m/s, byvindar 12 m/s, +15,8° C, vattenstånd +4 cm.
07:00: V 7 m/s, byvindar 9 m/s, +15,4° C, vattenstånd +11 cm.
10:00: SV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +16,6° C, vattenstånd +10 cm.
13:00: S 4 m/s, byvindar 5 m/s, +17,0° C, vattenstånd +6 cm.
16:00: SO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +17,1° C, vattenstånd +8 cm.
19:00: O 10 m/s, byvindar 12 m/s, +16,5° C, vattenstånd +17 cm, regn.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall, Ann‐Charlotte Jönsson, Per Arne Lindgren
och Karin Ottosson.

VERKSAMHET
15 nät kl 07:45‐13:45
10 vadarburar i Kausan kl 10:00‐17:30
7 vadarburar sydsidan av Ostudden kl 07:45‐15:45
11 vadarburar på Playan kl 07:30‐17:30

OBSERVATIONER
SJÖORRE 13 ex sträckande söderut.
SVÄRTA 1 ex sträckande västerut.
TOPPSKARV två yngre individer under eftermiddagen ute vid Ostudden.
FISKGJUSE sträckte SV i fyrtornshöjd över Nidingen kl 12:18‐12:20.
PILGRIMSFALK en 3K+, trolig hanne, jagade kring ön och söderut över havet kl 06:45‐07:15.
Återkom sen överraskande kl 08:03 och tog en ung och RINGMÄRKT kustsnäppa vid södra
delen av Västudden.
KUSTSNÄPPA ca 50 ex.
SANDLÖPARE tre 1K födosökande hela dagen, mestadels på Playan.
SMÅSNÄPPA en rastande Playan.
SPOVSNÄPPA två stationära – båda blev ringmärkta.
MYRSPOV – en ringmärktes.

SMÅSPOV 3 ex rastande.
ROSKARL minst 40 ex.
STORLABB 3 ex sträckte söderut kl 05:51, 06:38 och 16:15 väster om Nidingen.
KENTSK TÄRNA minst 3 ex rastande och 5 ex på sträck.
PILFINK 5 ex kom nerdimpande från skyn kl 08:57 och försvann in i Strandoxeln! Denna
karaktärsfågel för Nidingen, i modern tid, frös ihjäl på Nidingen under den tuffa vintern 2009‐
2010. När personalen städade holkarna i våras fann man elva döda pilfinkar i en av dem.
Ett ex sågs dock den 30.3 och 9.4 i våras. Vi hann inte se om pilfinkarna var ringmärkta, att
det skulle röra sig om återvändare alltså, men förmodligen är det inte så. Konstigt nog kunde
vi inte hitta pilfinkarna igen under dagens lopp.
STRÄCKOBSERVATIONER
Nya fyren kl 05:40‐07:40. Därefter sporadiskt från gårdstunet kl 08‐12 och kl 16‐17.
RINGMÄRKNING
Strandskata 1, kustsnäppa 6, spovsnäppa 2, kärrsnäppa 25, myrspov 1, rödbena 4,
drillsnäppa 3, ROSKARL 14, hussvala 1, gulärla 3, rödstjärt 2, buskskvätta 1, lövsångare 7,
svartvit flugsnappare 1, och törnskata 1.
72 ex av 15 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1410 ex och i år 6697 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Tolv utifrån har besökt ön i dag, bl.a. hade Stefan en mindre grupp och kock med sig ut och de
äntrade alla västra fyren. Summa besökare: 17.

ÖVRIGT
I dag bakades äpple‐/björnbärspaj av Marianne. Björnbären plockades givetvis utanför
ringmärkarlabbet!
Vi kontrollerade en del kärrsnäppor i dag, bl.a. en från 15.8. Den vägde då 40,4 gram . . . i dag
62,4 gram! Den hade dock INTE ätit av Mariannes smarriga paj med vaniljvisp 

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 24 AUGUSTI 2010
Solens uppgång: kl 05:56
Solens nedgång: kl 20:31
EXTRA VÄDERKOMMENTAR
Stefans väderstation på Nidingen, med webbkamera i den östra fyren, fungerar igen:
http://www.elji.se/tjornvader/nidingen/
VÄDER
Kring midnatt, natten till i dag, hade regnet släppt sitt grepp kring Nidingen. I stället började
den friska sydostliga vinden öka till hård och vrida mot SSV. Överraskande varm natt, +19,1° C
kl 00:00, med måttlig vindkylning. Under dagen lättare regnskurar men kraftigare regn drog
förbi i norr.
01:00: SSV 16 m/s, byvindar 20 m/s, +18,1° C, vattenstånd +36 cm.
02:00: SSV 18 m/s, byvindar 22 m/s, +17,9° C, +43 cm, 987 hPa.
04:00: SV 18 m/s, byvindar 22 m/s, +17,1° C, +49 cm.
08:00: SSV 16 m/s, byvindar 22 m/s, +16,3° C, +45 cm.
11:00: SV 16 m/s, byvindar 21 m/s, +16,4° C, +45 cm, 988 hPa.
14:00: SV 16 m/s, byvindar 19 m/s, +17,3° C, +41 cm, 991 hPa.
16:00: SV 17 m/s, byvindar 20 m/s, +17,0° C, +50 cm, 993 hPa.
19:00: SV 17 m/s, byvindar 20 m/s, +16,2° C, +67 cm.
Dagens hårdaste medelvind noterades kl 19:40 med 19,2 m/s då även den starkaste vindbyn
uppmättes till 23,7 m/s kl 19:40.
Svagaste medelvind var 13,9 m/s kl 18:40.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals, lufttrycket Göteborg.

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall, Ann‐Charlotte Jönsson, Per Arne Lindgren
och Karin Ottosson.

VERKSAMHET
Ingen fångstverksamhet i dag beroende på den hårda blåsten, kraftiga bränningar mot
vadarsträndernas tångvallar samt hög vattennivå i havet.

OBSERVATIONER
STJÄRTAND – raritet på Nidingen! Tio ex 1K+ honfärgade, 3+7, sträckte SV.
SJÖORRE 7 hannar sträckande samt en hanne rastande.
STORMFÅGEL 2 ex sträckande kl 13:01 och 13:50.
HAVSSULA 2 ex sträckande, en söderut och en västerut.

PILGRIMSFALK samma individ, 3K+ trolig hanne, som i går. Jagade under fm.
KUSTPIPARE 72 sträckande – samtliga, utom en 1K, var 2K+.
KUSTSNÄPPA 40 sträckande – de flesta 2K+. Fyra 1K och en 2K+ rastade i Kausan.
SANDLÖPARE fem 1K och en 2K+ stationära.
SMÅSNÄPPA en omärkt 1K rastade i Kausan.
BRUSHANE en ung hanne rastade i Kausan.
MYRSPOV 60 sträckande – de flesta 2K+. En flock på 30 utfärgade tvärade över ön strax norr
om Kruthuset. Sex rastande i Kausan.
SMÅSPOV 1 ex rastande.
ROSKARL svårräknade p g a storm 
OB KUST‐/FJÄLLABB två ljus fas sträckande.
STORLABB 6 ex sträckande: kl 06:27, 07:59, 08:32, 09:25, 09:45 och 15:58. En obs strax efter
kl 16 kan ha varit en sjunde individ.
TRETÅIG MÅS en 3K+ sträckande söderut.
KENTSK TÄRNA minst 40 ex på sträck.
SILVERTÄRNA 18 ex 3K+ på sträck söderut.
TORNSEGLARE en sträckande SO.
FOTNOT STJÄRTAND: av omkring 30 fynd genom åren (1981‐2009) har hälften gjorts i
september. Större delen av fynden (20) har noterats 2006‐09. Endast en gång tidigare har
stjärtand setts i augusti.

STRÄCKOBSERVATIONER
Första passet, mestadels i lä av nordvästra stationsknuten, kl 06:00‐12:00.
Andra och tredje passet i lä av nya fyren kl 12:45‐14:15 respektive 14:45‐15:45.
Endast sträcket norr och väster om Nidingen bevakades.
RINGMÄRKNING
Ingen fångst och ringmärkning i dag p g a det tuffa vädret.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1410 ex och i år 6697 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Inga besökare utifrån denna dag . . . av förståeliga skäl. Summa fem personer på ön.

ÖVRIGT
Ann‐Charlotte fixade middag åt hela personalen. Hon bjöd på utsökta och
mumsiga ENCHILADAS!
Per Arne lagade inte mat men väl dörren upp till övervåningen. Nedre
gångjärnet hade brutits loss. 1h arbete.
När platschefen bad personalen att se till att vila ögonen kommande natt

inför onsdagens havsfågelskådning av blåsfåglar, menade de att de borde
sitta uppe eller ligga vakna för läsa in sig på just dessa!
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 25 AUGUSTI 2010
Solen upp: kl 05:58
Solen ned: kl 20:29
VÄDER
Ett sammanhängande regnområde drog in över västra Götaland lite efter midnatt, men
släppte småningom sitt blöta grepp under morgonen. Under resten av dagen passerade
regnskurar. Molnen började skingras under sena eftermiddagen.
Sikten var i praktiken endast 2‐4 km för tubspaning efter fåglar på grund av vattendimman,
som yrde av de brytande vågbergen.
04:00: SV 16 m/s, byvindar 21 m/s, +14,4 ° C, vattenstånd +47 cm.
05:00: VSV 19 m/s, byvindar 26 m/s, +14,4° C, +51 cm, 991 hPa.
08:00: V 17 m/s, byvindar 22 m/s, +15,0° C, +56 cm.
11:00: V 18 m/s, byvindar 23 m/s, +15,3° C, +54 cm.
12:00: V 18 m/s, byvindar 25 m/s, +15,1° C, +55 cm.
14:00: V 18 m/s, byvindar 23 m/s, +16,3° C, +56 cm.
17:00: V 19 m/s, byvindar 24 m/s, +16,6° C, +64 cm, 999 hPa.
19:00: V 17 m/s, byvindar 22 m/s, +16,2° C, +63 cm.
Dagens hårdaste medelvind noterades kl 05:30 med SV 19,7 m/s. Den starkaste vindbyn, VSV
25,9 m/s, uppmättes kl 04:50 men även vid lunchtid vindbyar på 25 m/s från väst.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals, lufttrycket Göteborg.

EXTRA VÄDERKOMMENTAR
Stefans väderstation på Nidingen, med webbkamera i den östra fyren, fungerar igen:
http://www.elji.se/tjornvader/nidingen/

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall, Ann‐Charlotte Jönsson, Per Arne Lindgren
och Karin Ottosson.

VERKSAMHET
Ingen fångstverksamhet i dag beroende på den hårda blåsten, kraftiga bränningar mot
vadarsträndernas tångvallar samt hög vattennivå i havet.
OBSERVATIONER
‐
‐
‐
‐

GRAVAND ett par 1K‐individer sträckförsök mot väster kl 12:56‐13:03.
KRICKA en flock på 8 ex sträckte S.
SJÖORRE 12 hannar och en hona sträckande.
SVÄRTA 3 ex sträckande.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

SMÅLOM två 3K+ rundade Västudden kl 07:18 mot söder.
STORMFÅGEL 3 ex sträckande.
GRÅLIRA 2 ex sträckande: kl 06:51 mot söder och 12:04 mot norr.
MINDRE LIRA 3 ex sträckande: kl 10:50 N, 11:04 N och 11:53 S.
OB. LIRA 4 ex, varav tre troligen mindre liror, kl 10:40‐10:50 mot norr. Dessutom en liten
obestämd lira, som sträckte söderut i korta och grunda bågar kl 09:27.
OB. LIRA 1 ex, troligen gulnäbbad lira, sträckte mot söder kl 09:38‐09:40.
OB. LIRA 1 ex sträckte norrut kl 13:26.
HAVSSULA – tre 2K och en 3K sträckande.
STRANDSKATA en flock på tio ex trotsade den hårda vinden och sträckte SV.
KUSTSNÄPPA 20 sträckande och 15 rastande.
SANDLÖPARE två 1K stationära.
OB. CALIDRISVADARE ca 40 på sträck, troliga kustsnäppor.
MYRSPOV sju sträckande och åtta rastande.
SVARTSNÄPPA en insträckande från norr kl 09:58, ev fortsatte den söderut.
OB. KUST‐/BREDSTJÄRTAD LABB 3 ex sträckte S kl 10:55, 11:12 och 13:57.
STORLABB 23 ex sträckande. Kl 06:15‐08: 4 ex, kl 08‐12: 3 ex, kl 12‐13: 5 ex och kl 13‐
14:15: 10 ex (1+2+2+1+2+2) samt ett ex kl 16:18. Under eftermiddagen en storlabb
stationär runt Ostudden och söder om Playan.
TRETÅIG MÅS 15 sträckande: elva 3K+ och fyra1K. Under eftermiddagen rastade tre 3K+
söder om Playan.
KENTSK TÄRNA minst 16 ex på sträck.
TORDMULE 1 ex sträckande söderut.
HUSSVALA – ingen observation! Vart tog de vägen?
TÄTTINGAR – endast fyra arter i dag! Skärpiplärka, gul‐ och sädesärla samt stenskvätta.

STRÄCKOBSERVATIONER
Kl 06:15‐14:15, mestadels utanför stationen samt i lä av röda huset. Flera långa pass
assisterades Göran av Karin och Per Arne. I dag, liksom igår, bevakades sträcket endast norr
och väster om Nidingen.
RINGMÄRKNING
Ingen fångst och ringmärkning i dag p g a storm, regnskurar och högvatten.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1410 ex och i år 6697 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Inga besökare utifrån denna stormiga dag. Summa fem personer på ön.

ÖVRIGT

Marianne och Ann‐Charlotte storstädade kök och tambur i dag. Det skurades, putsades och
fejades även bland hyllor och skåp, städades bakom spisen osv. Kökssoffans överdrag och
dynvar tvättades också. Ett jättejobb! Arbetade timmar: 4h x 2!
Med anledning av detta mottog tjejerna Nidingens förtjänstmedalj, av tredje storleken, i form
av en tretåig mås‐pins.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 26 AUGUSTI 2010
Solen upp: kl 06:00
Solen ned: kl 20:26
VÄDER
Vid fyratiden lyste fullmånen som en strålkastare i väster över bortilande molntrasor. Sikten
var 10 km i gryningen, något bättre senare. Solig dag, stigande temperatur och avtagande
västanvind. Eftermiddagen och kvällen var riktigt skön!
03:00: V 15 m/s, byvindar 20 m/s, +15,0 ° C, vattenstånd +43 cm.
05:00: V 14 m/s, byvindar 16 m/s, +14,5° C, +40 cm, 1003 hPa.
07:00: V 13 m/s, byvindar 17 m/s, +14,5° C, +33 cm.
09:00: VNV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +15,0° C, +31 cm.
11:00: V 9 m/s, byvindar 12 m/s, +15,9° C, +24 cm.
14:00: V 8 m/s, byvindar 9 m/s, +17,6° C, +18 cm, 1005 hPa.
17:00: V 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,9° C, +19 cm.
19:00: V 7 m/s, byvindar 9 m/s, +16,4° C, +16 cm.
Nattens hårdaste medelvind noterades kl 00:50 med V 17,0 m/s och samtidigt starkaste
vindby V 20,1 m/s.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals, lufttrycket Göteborg.

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall, Ann‐Charlotte Jönsson, Per Arne Lindgren
och Karin Ottosson.

VERKSAMHET
Playan: 7 vadarfällor kl 08:30‐11:30, 15 vadarfällor 11:30‐18:30.
Ostudden: 7 vadarfällor kl 10:30‐18:30.
Fångstnäten, som tvinnats hårt av stormen, gjordes i ordning för morgondagens fångst genom
att reda ut, dra isär och åter dra ihop dem. Då blir jobbet lättare i gryningen 

OBSERVATIONER
SJÖORRE 20 sträckande.
*** S T Ö R R E L I R A ***
Senast det begav sig med större lira på Nidingen, var 29.7 och 28.8 1984. Nu kom ett ex
utefter norrstranden västerut (precis som den mindre liran igår under lunchen!) och Göran
ropade från sin obsplats i lä av röda huset till Karin, som sträckobsade vid fågelstationen.
Storliran svepte fram och tillbaka, rakt utanför Strandoxeln, i flera minuter, så att även Per

Arne hann med att studera den. Småningom drog storliran utåt Västudden och tappades
bland vågbergen.
Ob. lira två ex sträckte norrut, långt i väster, kl 06:40‐06:42
HAVSSULA tre 5K+ förbiflygande.
BRUN KÄRRHÖK en 1K försökte sträcka västerut, men drev av mot NV och sen N.
KUSTSNÄPPA tre 1K rastande och minst 30 sträckande.
SANDLÖPARE sex 1K stationära.
SMÅSNÄPPA 2 ex i Kausan.
KÄRRSNÄPPA minst 300 på ön. Vi ringmärkte exakt 100 i dag!
Ob. calidris minst 200 sträckande långt norr om Nidingen – trol kärrsnäppor.
BRUSHANE en hanne rastande.
ENKELBECKASIN 1 ex flög lockande över fyrbyn.
MYRSPOV tre 1K rastande.
SVARTSNÄPPA 1 ex rastande.
STORLABB 1 ex sträckte norrut tidigt på morgonen.
SKRATTMÅS 170 ex sträckte SV fördelat på fem flockar.
TRETÅIG MÅS elva 3K+ sträckande.
HUSSVALA ett par adulter återvände efter två dagars storm för att mata sina ungar. Senare
sågs tre hussvalor flyga omkring bland husen och fyrarna.

STRÄCKOBSERVATIONER
Kl 05:45‐10:45, mestadels utanför stationen samt i lä av röda huset. Ett tag assisterades Göran
av Karin och Per Arne . . . det var då den STÖRRE LIRAN kom!
I dag, liksom igår, bevakades sträcket i princip endast i norr och väster om Nidingen.
RINGMÄRKNING
108 ex av 5 arter: 100 kärrsnäppor, 1 spovsnäppa, 5 roskarlar, 1 gulärla och 1 sädesärla.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1518 ex och i år 6805 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Kl 17:30 anlände Stefan med två båtar och 25 deltagare för guidning och en öl eller två.
Sammanlagt 32 personer på ön alltså.

ÖVRIGT
HUSSVALORNA (15 ex ännu den 23.8) verkade lämna Nidingen i samband med att de två
djupa lågtrycken passerade de två föregående dagarna 24‐25.8. När solen började värma igen
i dag under fm och vinden avtog, var ett par hussvalor plötsligt tillbaka (?) och fortsatte mata
två ungar i ett av bona (hussvaleholkar) på stationens östra gavel. Eller . . . hade de adulta
också ridit ut stormen inne i en av de artificiella boskålarna i väntan på bättre väder?

Härligt var det i alla fall att de åter visade sig och hela personalen gladde sig på gårdstunet.
TÅNGBANKARNA i Kausan och på Playan har senaste stormen helt förändrat till det sämre.
Vi fick göra en hel del omdisponeringar under fm med lyckat resultat!
UTEBORDET vid köksfönstret säckade ihop häromdagen, men Göran visade att han är
Nidingens svar på Alfons Åberg:
‐ Hammare och spik och tång/vad har Alfons nu på gång?

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 27 AUGUSTI 2010
Solen upp: kl 06:02
Solen ned: kl 20:23
VÄDER
Från i går kväll till gryningen i dag har planeten Jupiter följt månen som en trogen drabant.
Spektakulärt och spännande, speciellt att även se Jupiters månar genom handjagare och
tubkikare.
Värmande sol under förmiddagen i stiltje – tumlarväder – jodå, minst sju djur sågs norr om
Nidingen.
03:00: V 3 m/s, byvindar 5 m/s, +13,8 ° C, vattenstånd +14 cm.
05:00: SSV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +14,0° C, +11 cm, 1005 hPa.
07:00: SO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +14,0° C, +6 cm.
11:00: SO 1 m/s, byvindar 3 m/s, +15,5° C, +7 cm.
13:00: V 1 m/s, byvindar 3 m/s, +16,3° C, +7 cm.
16:00: VNV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +16,5° C, +5 cm, 1004 hPa.
19:00: NNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +16,9° C, +12 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals, lufttrycket Göteborg.

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall, Ann‐Charlotte Jönsson, Per Arne Lindgren
och Karin Ottosson.

VERKSAMHET
Näten: 16 nät kl 05:00‐06:30, 10 nät 06:30‐07:00, 9 nät 07:00‐07:30, 14 nät 07:30‐14:00.
Playan: 5 vadarfällor kl 06:00‐15:30.
Kausan: 12 vadarfällor kl 06:30‐11:00, 19 vadarfällor kl 11:00‐15:30.
Ostudden: 7 vadarfällor kl 08:00‐11:00.

OBSERVATIONER
BRUN KÄRRHÖK en 1K cirklade söder om Playan.
SPARVHÖK en rastande på ön och två sträckande.
TORNFALK en rastade en kort stund – satt på en av nätstolparna.
PILGRIMSFALK samma 3K+ kom ut på jakt igen.
KUSTSNÄPPA en utfärgad 2K+ rastande.
SANDLÖPARE två 1K stationära.
SMÅSNÄPPA 1 ex sträckande.
SMÅSPOV en sträckande.
TORNSEGLARE 2 ex sträckande.

HUSSVALA hela flocken på 15 ex är tillbaka igen på ön efter stormdagarna.
TUMLARE minst sju djur noterades norr om Nidingen mitt på dagen då det var vindstilla ett
par timmar – tumlarväder med andra ord!

STRÄCKOBSERVATIONER
Bevakning av sträcket skedde sporadiskt under dagens lopp mellan ringmärkningsrundorna.
RINGMÄRKNING
84 ex av 12 arter:
33 kärrsnäppor, 4 roskarlar,
2 trädpiplärkor, 1 skärpiplärka, 2 gulärlor, 1 sädesärla,
3 RÖDHAKAR, 5 rödstjärtar, 1 buskskvätta,
1 rörsångare, 30 lövsångare och 1 svartvit flugsnappare.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1602 ex och i år 6889 ex.

UPPDRAGSARBETE
Per Arne har klippt gräs i en timme och Marianne har haft ett par improviserade guidningar på
sammanlagt en halvtimme.

BESÖKARE
Kl 15 anlände Stefan med en större grupp för övernattning. Tidigare på dagen fem båtar med
1+1+2+4+1 besökare. Summa 22 gäster + personal gör summa 27 besökare totalt.

ÖVRIGT
Under första nätrundan kl 05:30 infångades höstens första rödhakar, 3 ex. Mitt i den sköna
sensommardagen fick vi en bitterljuv påminnelse om den annalkande hösten!
En koll i dagboken 2009 visade att även det året den 27.8 noterades de första rödhakarna för
hösten.
Under sena eftermiddagen städade vi stationen och ringmärkarlabbet.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 28 AUGUSTI 2010
Solen upp: kl 06:01
Solen ned: kl 20:21
VÄDER
Efternatten halvmulen och kl 04 tidvis lätt DUGGREGN med ökande vind från norr (vxl NV‐
NO). ÅSKA inne över land kl 04:40. Från femtiden stadig NV‐vind, senare V och halvklart. En
lättare regnskur på fm men mycket regn i norr och öster. Från middagstid till kvällen
mestadels solsken men med en del Cumulus‐moln.
03:00: Växlande SO‐NO 1 m/s, byvindar 2 m/s, +14,8° C, vattenstånd +16 cm.
05:00: NV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +14,9° C, vattenstånd +16 cm, 1005 hPa.
07:00: V 6 m/s, byvindar 8 m/s, +14,4° C, vattenstånd +17 cm.
10:00: V 4 m/s, byvindar 5 m/s, +15,3° C, vattenstånd +19 cm.
13:00: V 5 m/s, byvindar 7 m/s, +16,4° C, vattenstånd +16 cm.
16:00: VNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,9° C, vattenstånd +13 cm.
19:00: V 9 m/s, byvindar 12 m/s, +15,8° C, vattenstånd +15 cm.
22:00: V 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,2° C, vattenstånd +20 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals, lufttrycket Göteborg.
PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall, Ann‐Charlotte Jönsson, Per Arne Lindgren
och Karin Ottosson. Vid lunchtid avlöstes kvintetten av Uno Unger och Stina Andreasson.
Tommy Järås skötte personalbytet med stationens båt. Morgan Johansson och Hugo Krantz
var med under transporten t.o.r. för att lära sig köra båten.
VERKSAMHET
10 nät 05:00‐09:00 och 17 burar 06:00‐19:00 varav 5 på Playan och 14 i Kausan. Under em
dessutom 7 burar på SO‐udden 15:30‐19:30. Bevakning av sträcket skedde sporadiskt under
morgonen och förmiddagen mellan ringmärkningsrundorna.
OBSERVATIONER
BLÄSAND Tre hannar och två honfärgade fällde vid Västudden på fm tillsammans med en
honfärgad stjärtand (GAN). STJÄRTAND En honfärgad fällde vid Västudden på fm tillsammans
med fem bläsänder (GAN). TOPPSKARV 2 äldre och 2 årsungar stod tillsammans med några
storskarvar på Ostudden. SPOVSNÄPPA 1 juv i Kausan under kvällen. MYRSPOV 1 ad hane
tidigare ringmärkt på ön höll till på Ostudden under em. SMÅSPOV 1 ex rastade på
Västudden. SMÅSNÄPPA 1 ex stationär under morgonen/fm (GAN, PAL). SILLTRUT Ca 210 ex
varav minst 185 ad och 20‐25 juv var kvar i öns två delkolonier. SKÄRPIPLÄRKA I dag verkade
många omärkta skärpiplärkor anlända till Nidingen, eftersom vi plötsligt ringmärkte fler än
noll och 1! TRÄDGÅRDSSÅNGARE Veckans första rastade och ringmärktes (GAN, PAL).

RINGMÄRKNING
59 ex av 7 arter.
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 37, roskarl 9, skärpiplärka 9, trädgårdssångare 1 och
lövsångare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1661 ex och i år 6948 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gästtoaletten nere vid hamnen fixades tidigt på morgonen (0,5 tim).
BESÖKARE
Med Stefan och Annikas nattgäster från igår samt 12 nya nattgäster, vidare Patrik med två
dagsturister och en privatbåt med 2 personer samt alla med anknytning till fågelstationen
besöktes ön av totalt 38 personer idag.
ÖVRIGT
Patrik passade på och klippa gräsmattorna i fyrområdet under sitt besök idag. Stationen
städades igen. Bl.a. skurades golven. Göran ringmärkningsguidade Stefans grupp (tandläkare
på konferens) i två omgångar under morgonen och fm.
VID DATORN
Göran Andersson till 12:00 och Uno Unger därefter.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 29 AUGUSTI 2010
VÄDER
I gryningen nästan molnfritt. Växlande molnighet under dagen men mestadels mycket sol över
Nidingen medan bymoln med regnskurar tornade upp sig både i norr, öster och söder. Först
strax efter 19:00 kom den första regnskuren över Nidingen, men då regnade det rejält under
en halvtimma.
01:00: V 8 m/s, byvindar 11 m/s, +13,4° C, vattenstånd +16 cm.
04:00: V 9 m/s, byvindar 11 m/s, +13,1° C, vattenstånd +10 cm.
07:00: VSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +13,0° C, +8 cm.
10:00: SV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +14,3° C, +11 cm.
13:00: SV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +15,4° C, +7 cm.
16:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +14,5° C, +4 cm.
19:00: N 0 m/s, byvindar 2 m/s, +14,3° C, +6 cm.
22:00: ONO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +12,4° C, +9 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Uno Unger och Stina Andreasson.
VERKSAMHET
17 nät 05:30‐06:30 och 22 nät 06:30‐12:30, dessutom 2 nät 15:45‐16:45 vid Strandoxeln. 30
burar 06:30‐20:00 varav 10 på Playan/Lilla bryggan och 20 i Kausan. Dessutom 7 burar på
SO‐udden 15:30‐19:30. Uppsättning av nät på höstmärkplatserna vid Strandoxeln och i
vresrosbuskaget på Västudden.
OBSERVATIONER
SVÄRTA 3 ex sträckte västerut från Klockfotsrevet 06:50. Strax därefter landade en ad hane
vid Klockfotsrevet, men den lyfte efter en stund och flög österut längs nordstranden.
TOPPSKARV 2 äldre och en årsunge stod tillsammans med några storskarvar på Ostudden.
KUSTPIPARE 1 ex sträckte mot V över Klockfotsrevet. KUSTSNÄPPA 2 juv rastade under
morgonen. SPOVSNÄPPA 1 juv i Kausan under morgonen. SMÅSPOV 1 ex höll till på
Västudden. ROSKARL Ca 15 1K under dagen, speciellt borta på SO‐udden. TORDMULE 1 ad i
sommardräkt låg nära stranden N om Västudden. TÖRNSKATA 1 juv höll till vid Strandoxeln
under dagen. TUMLARE 1 ex sågs N om ön.
RINGMÄRKNING
38 ex av 9 arter.
Kärrsnäppa 28, roskarl 2, skärpiplärka 1, sädesärla 2, rödhake 1, rödstjärt 1, stenskvätta 1,
lövsångare 1 och törnskata 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1699 ex och i år 6986 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Med Stefans 12 nattgäster från igår och en privatbåt med 4 personer samt
fågelstationspersonalen besöktes ön av totalt 19 personer idag.
ÖVRIGT
Kvartärgeologen Fredrik Klingberg från SGU, som firat sin 60‐årsdag på Nidingen med vänner
och bekanta sedan igår, berättade en hel del intressant om sin forskning i dessa farvatten.
Bl.a. är det möjligt att Nidingen omgärdas av sedimentära bergarter i form av östliga utlöpare
av den i Danmark och Kattegatt förhärskande berggrunden, visserligen överlagrade av marina
avlagringar. Sådant fast men överlagrat berg av sedimentär typ har påvisats till havs någon
kilometer utanför Getterön samt i Laholmsbukten.
Fredrik delar även andra geologers uppfattning att Nidingen är den övre delen av en
drumlin. Undertecknad visade honom en häll som vi fann för några år sedan när vi tog upp
den nya nätgatan öster om Fotogenboden. Han menade att det mycket väl skulle kunna vara
toppen av bergknallen som bidragit till drumlinens tillkomst. För att säkert avgöra detta bör
en närmare undersökning av hällen göras för att utröna om den utgörs av fast berg av en typ
som kan förväntas på denna plats eller om det trots allt är ett stort och till större delen
överlagrat flyttblock.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 30 AUGUSTI 2010
VÄDER
En gnistrande klar och förhållandevis kall gryning med en frisk vind från NO. Under fm fortsatt
molnfritt över Nidingen men cumulusmoln började bildas inne över land. Vid middagstid
spred sig molnen ut mot Nidingen, där dock solskenet dominerade över molnskuggorna
resten av em. Vid 16:30‐tiden kom det ändå några regndroppar från ett moln som passerade
söderut över Nidingen. Sena em och kvällen blev åter molnfri med mycket god sikt.
01:00: ONO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +13,0° C, vattenstånd +3 cm.
04:00: NO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +11,8° C, vattenstånd ‐3 cm.
07:00: NO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +11,6° C, vattenstånd ‐2 cm.
10:00: NNO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +12,7° C, vattenstånd +2 cm.
13:00: NO 7 m/s, byvindar 11 m/s, +15,4° C, vattenstånd +4 cm.
16:00: NNV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +16,0° C, vattenstånd +7 cm.
19:00: N 7 m/s, byvindar 9 m/s, +16,2° C, vattenstånd +12 cm.
22:00: NNO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +14,3° C, vattenstånd +15 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Uno Unger och Stina Andreasson.
VERKSAMHET
17 nät 05:30‐07:00 och 25 nät 07:00‐12:30. 30 burar 06:00‐21:00 varav 10 på Playan/Lilla
bryggan och 20 i Kausan.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 2 äldre och en årsunge stod tillsammans mes storskarvar på Klockfotsrevet under
fm. SPARVHÖK 3‐5 ex jagade/rastade/sträckte under dagen. TORNFALK 1 ex (troligen
ungfågel) rastade kort på SV‐udden 11:37 innan den sträckte vidare österut. STENFALK En
honfärgad jagade/rastade en stund på Ostudden innan den sträckte vidare österut 11:50.
KUSTSNÄPPA 1 juv sträckte över ön vid middagstid. SPOVSNÄPPA 2 juv rastade på SO‐udden
vid middagstid och därefter även på SV‐udden och i Kausan. SMÅSPOV 1 ex höll till på
nordstranden under em. ROSKARL 8 juv under dagen, födosökte både på SO‐udden och SV‐
udden. KENTSK TÄRNA 12 ex stod på Klockfotsrevet under em. PILFINK 1 1K fångades och
ringmärktes – den första som ringmärkts i höst. I våras blev endast 2 ringmärkta och i övrigt
har bara 5 ex setts tidigare i höst, nämligen den 23/8. Verkligen en kontrast mot tidigare års
häckande population och stationära flock med 25‐30 ex året runt. GRÖNSISKA 2 ex sträckte
mot SO över fyrområdet 09:30 – första för hösten.
RINGMÄRKNING
27 ex av 11 arter.
Kärrsnäppa 1, roskarl 1, skärpiplärka 2, rödhake 2, rödstjärt 3, buskskvätta 1,
trädgårdssångare 4, lövsångare 8, grå flugsnappare 2, svartvit flugsnappare 2 och pilfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1726 ex och i år 7013 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal besöktes Nidingen av en båt med en person, alltså totalt 3
besökare.
ÖVRIGT
Idag kom vi upp i över 1700 ringmärkta fåglar i augusti, vilket är ett av de bättre
augustivärderna (5:e plats) i fågelstationens 31‐åriga historia. Rekordet är från 1988 då 2217
fåglar försågs med ring nämda månad. Dessutom ringmärktes idag den 7000:de fågeln för i år.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 31 AUGUSTI 2010
VÄDER
En molnfri natt med mycket god sikt följdes av flödande solsken hela morgonen och
förmiddagen. Markdimmor låg i sänkor på flera ställen på fastlandet under morgonen. Från
middagstid och framåt drog en del cirrusmoln upp från V, men det var ändå ganska soligt hela
em. Till kvällen klarnade det åter.
01:00: NO 2 m/s, byvindar 4 m/s, +12,8° C, vattenstånd +19 cm.
04:00: O 3 m/s, byvindar 3 m/s, +11,8° C, vattenstånd +12 cm.
07:00: OSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +12,9° C, vattenstånd +5 cm.
10:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +14,6° C, vattenstånd +3 cm.
13:00: SSV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +16,0° C, vattenstånd +6 cm.
16:00: SV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +16,3° C, vattenstånd +3 cm.
19:00: NV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +16,3° C, vattenstånd +2 cm.
22:00: NV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +15,2° C, vattenstånd +2 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Uno Unger och Stina Andreasson.
VERKSAMHET
17 nät 05:30‐06:30 och 25 nät 06:30‐12:30. 31 burar 05:00‐10:00 varav 11 på Playan/Lilla
bryggan och 20 i Kausan. Ytterligare en bur vardera vid Lilla bryggan resp. Kausan från 10:00,
så totalt 33 burar 10:00‐18:00. Dataläggning av ringmärkningsuppgifter.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV En årsunge stod ensam på en sten vid Ostudden 17:15. SPARVHÖK 1 ex
jagade/rastade på ön under middagstid och sågs med byte i klorna. PILGRIMSFALK 1 ex
(troligen adult hane) jagade vadare utefter öns sydsida bort till och förbi Ostudden 08:25.
SANDLÖPARE 5 juv rastade vid 09:20‐tiden på SO‐udden, men drog vidare mot SV efter en
stund. SMÅSNÄPPA 1 ex sågs som hastigast i sällskap med en kärrsnäppa och en större
strandpipare på SO‐udden vid 17:30‐tiden. SMÅSPOV 1 ex höll till på nordstranden under
morgonen. ROSKARL 5 juv under dagen, höll mestadels till på sydstranden från SO‐udden och
österut. KENTSK TÄRNA 1 ex flög västerut längs nordstranden vid middagstid.
RINGMÄRKNING
29 ex av 10 arter.
Större strandpipare 2, kärrsnäppa 2, trädpiplärka 1, gulärla 1, sädesärla 3, rödhake 5, rödstjärt
2, stenskvätta 1, lövsångare 11 och grå flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1755 ex och i år 7042 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal besöktes Nidingen av 3 båtar med 4 personer, alltså totalt 6
besökare.
ÖVRIGT
Natten till idag ägnades åt ljusfångst av nattfjärilar. Kvicksilverlampa och lakan sattes upp på
tvättstugans SV‐sida. Nattens höjdpunkt utgjordes av en ligustersvärmare som satte sig på
lakanet vid midnatt. Inte nog med det, även dagens solsken lockade fram en del fjärilar och
förutom några amiraler och tistelfjärilar besöktes ön även av en fräsch makaonfjäril av den
ovanligare höstgenerationen.
En av båtbesökarna, Potatis‐Gunnar, tog upp en del potatis och grönsaker och påbörjade
höstgrävningen av sitt land i trädgårdsfållan.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 1 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Efter en stjärnklar natt följde en solig dag med svaga vindar. Det kändes riktigt varmt under
em. Knappast någon molnighet alls ute till havs men inne över fastlandet var det gott om
bymoln med tillhörande regnskurar.
01:00: V 2 m/s, byvindar 3 m/s, +14,3° C, vattenstånd +8 cm.
04:00: SV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +14,2° C, vattenstånd +6 cm.
07:00: SSV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +14,8° C, vattenstånd +1 cm.
10:00: SV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +16,0° C, vattenstånd +1 cm.
13:00: SV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +17,0° C, vattenstånd +8 cm.
16:00: VNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +17,8° C, vattenstånd +6 cm.
19:00: NV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +16,3° C, vattenstånd +3 cm.
22:00: NO 4 m/s, byvindar 7 m/s, +15,1° C, vattenstånd +2 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Uno Unger och Stina Andreasson.
VERKSAMHET
17 nät 05:30‐06:30 och 25 nät 06:30‐12:30. 35 burar 06:00‐07:00 varav 12 på Playan/Lilla
bryggan och 23 i Kausan. Ytterligare 2 burar sattes ut i Kausan från 07:00, så totalt 37 burar
10:00‐20:00. Fortsatt dataläggning av ringmärkningsprotokoll för augusti månad.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 5 hanar sträckte söderut utanför Klockfotsrevet 07:30. TOPPSKARV En årsunge stod
ensam på en sten vid Ostudden 09:27. SPARVHÖK 1 ex jagade/rastade på ön under
middagstid. STENFALK 1 honfärgad jagade/rastade på ön under morgonen/förmiddagen.
SMÅSNÄPPA 1 ex i sällskap med andra småvadare på Ostudden under morgonen. SMÅSPOV
1 ex höll till på Västudden tidigt på em. ROSKARL 5 juv under dagen, höll mestadels till på
sydstranden från SO‐udden och österut. KENTSK TÄRNA 3 ex varav en årsunge höll till utanför
nordstranden.
RINGMÄRKNING
26 ex av 8 arter.
Kärrsnäppa 4, trädpiplärka 1, skärpiplärka 5, gulärla 1, sädesärla 1, rödhake 4, rödstjärt 3,
törnsångare 1, trädgårdssångare 1 och lövsångare 5.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 26 ex och i år 7068 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).
BESÖKARE
Annika och Stefan kom ut med 14 gäster som skall bli kvar över natten. I övrigt 4 båtar med
sammanlagt 12 personer. Totalt med fågelstationens personal alltså 30 personer på ön idag.

ÖVRIGT
Under morgonen kom en båt från Ringhals kärnkraftverk med 4 personer som bytte
dosimetrar på radioaktivetsmätaren som står strax N om nya fyren. Två gånger om året
kommer man för att byta ut dessa dosimetrar.
Vid middagstid kom 2 personer från Fiskeriverket i Bua för att samla in blåmusslor, som skall
användas för den årliga miljögiftsanalysen som Länsstyrelsen i Halmstad har beordrat.
På kvällen kom Anders ”Sångsparven” Magnusson med kompis i land på kort visit efter
misslyckat makrillfiske.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 2 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Mulet över havet i gryningen men över land var det molnfritt så solen sågs gå upp vid
horisonten i öster. Successivt uppklarnande från NO och från 07‐tiden var det solsken även på
Nidingen. Från middagstid drog en del cumulusmoln ut över Nidingen men till kvällen var det
åter molnfritt.
01:00: NO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +14,1° C, vattenstånd +13 cm.
04:00: NO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +12,5° C, vattenstånd +11 cm.
07:00: NO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +12,8° C, vattenstånd +3 cm.
10:00: NO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +14,3° C, vattenstånd ‐2 cm.
13:00: NNV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +14,9° C, vattenstånd +6 cm.
16:00: N 8 m/s, byvindar 12 m/s, +15,9° C, vattenstånd +6 cm.
19:00: N 5 m/s, byvindar 8 m/s, +15,4° C, vattenstånd ‐3 cm.
22:00: NNO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +13,8° C, vattenstånd ‐6 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Uno Unger och Stina Andreasson.
VERKSAMHET
17 nät 05:30‐06:30 och 25 nät 06:30‐12:30. 37 burar 06:00‐18:00 varav 12 på Playan/Lilla
bryggan och 25 i Kausan. Fortsatt dataläggning av ringmärkningsprotokoll för augusti månad.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 4 hanar låg tillsammans med ejdrar vid Lillelandsrevet vid middagstid. TOPPSKARV
En 2K+ stod ensam på en sten vid Ostudden vid 11‐tiden. SPARVHÖK En troligen hane lyfte
från Ostudden 11:15 och sträckte mot SO. Dessutom passerade en hona söderut över
fyrområdet 14:30. SANDLÖPARE 1 juv tillsammans med kärrsnäppor på SO‐udden vid
middagstid. SMÅSNÄPPA 1 juv i sällskap med kärrsnäppor på Ostudden vid middagstid.
SMÅSPOV 1 ex höll till på Västudden under morgonen, troligen samma ex som varit på ön
senaste veckan. ROSKARL Ej obsad på hela dagen men på kvällen stod plötsligt 2 ungfåglar på
Rävehalla utanför SV‐udden.
RINGMÄRKNING
26 ex av 9 arter.
Kärrsnäppa 1, trädpiplärka 2, skärpiplärka 1, gulärla 1, rödhake 7, rödstjärt 6, stenskvätta 5,
lövsångare 2 och pilfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 52 ex och i år 7094 ex.
UPPDRAGSARBETE
Städning och tömning av gästtoan (0,5 tim).

BESÖKARE
Annika och Stefan övernattade till idag liksom deras 14 gäster. På em kom ett sällskap på 15
personer i 3 båtar för ett timlångt besök. Under kvällen kom Stefan åter med sin och tre
inhyrda båtar med ett företag på 36 personer för en dryg timmas besök. Med alla besökare
inklusive båtförare och fågelstationens personal besöktes ön av totalt av 74 personer.
ÖVRIGT
Det är inte utan att vi längtar efter mer fåglar i näten och i burarna efter 4 dagar med endast
26‐29 ringmärkta fåglar trots hyfsat väder och alla nät och burar i bruk. Hoppas nu att nya
fåglar anländer till ön. När vi kom ut till Nidingen var det fortfarande god tillgång på vadare,
men under de två senaste dagarna har ön nästan fullständigt tömts på dessa och dagens
fångst stannade vid endast en ringmärkt kärrsnäppa.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 3 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Halvklart i gryningen och fram till 07:00, då en större regnby närmade sig norrifrån, vilken
dock drog vidare söderut V om Nidingen. Därefter växlande molnighet fram till 17‐tiden då det
mulnade på och var så gott som helmulet fram till kvällen.
01:00: N 4 m/s, byvindar 6 m/s, +13,2° C, vattenstånd +6 cm.
04:00: N 3 m/s, byvindar 5 m/s, +12,7° C, vattenstånd +11 cm.
07:00: N 2 m/s, byvindar 4 m/s, +13,6° C, vattenstånd +3 cm.
10:00: N 3 m/s, byvindar 6 m/s, +13,5° C, vattenstånd ‐6 cm.
13:00: N 0 m/s, byvindar 2 m/s, +14,4° C, vattenstånd +1 cm.
16:00: NV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +14,8° C, vattenstånd +4 cm.
19:00: NNV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +14,5° C, vattenstånd ‐4 cm.
22:00: ONO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +13,1° C, vattenstånd ‐12 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Uno Unger och Stina Andreasson.
VERKSAMHET
17 nät 05:30‐06:00 och 25 nät 06:00‐12:30. 37 burar 06:15‐18:15 varav 12 på Playan/Lilla
bryggan och 25 i Kausan. Fortsatt dataläggning av ringmärkningsprotokoll för augusti månad.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 5 hanar låg tillsammans med ejdrar vid Lillelandsrevet vid 10‐tiden. TOPPSKARV Två
årsungar höll till ute vid Ostudden, även fiskande vid 10‐tiden. Dessutom stod en 2K+ bland
storskarvar på Klockfotsrevet vid 11‐tiden. SPARVHÖK En jagade fåglar på västra delen av ön
under morgonen och den lyckades slå en skärpiplärka. Vid 13:30‐tiden sträckte 1 ex mot S
över Västudden. TORNFALK Passerade över Västudden 07:23. MYRSPOV En årsunge kom
flygande västerifrån, gjorde ett varv runt Nidingen och försvann i okänd riktning 07:20.
ROSKARL En ringmärkt årsunge höll till på Ostudden under kvällen. KENTSK TÄRNA Ett ex
hördes på avstånd under morgonen. HUSSVALA Minst 5 ex. En förälder matar två flygga ungar
som fortfarande tigger mat i eller utanför sin holk. Ungarna bytte emellanåt holk och
mattiggde under dagen totalt från 7 av 13 holkar på fågelstationens östra gavel. SVART
RÖDSTJÄRT En honfärgad fågel födosökte på gräsmattan SO om ringmärkarlabbet. TUMLARE
Ett ex sågs N om ön.
RINGMÄRKNING
28 ex av 9 arter.
Kärrnäppa 1, trädpiplärka 1, skärpiplärka 1, sädesärla 2, rödhake 4, rödstjärt 9, lövsångare 8,
grå flugsnappare 1 och svartvit flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 80 ex och i år 7122 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidning av Stefans gäster (0,5 tim).

BESÖKARE
Johan från Nidingens vänner var iland med en kompis vid 11‐tiden. Stefan kom ut med en
grupp på 7 personer som stannar tills i morgon. I övrigt 2 båtar med 8 personer samt 2
personer i var sin kajak. Med fågelstationens personal var vi alltså totalt 22 besökare på
Nidingen i dag.
ÖVRIGT
I samband med att undertecknad tog sig en tupplur under em i lä av vinden och i solen mellan
1855 års hus och tvättstugan hittades ett tidigare okänt endast 3 dm högt skott av en oxel
(Sorbus intermedia). Förutom de tre stora namngivna oxlarna på Nidingen, Grindoxeln,
Strandoxeln och Kruthusoxeln har under fågelstationens drygt 30‐åriga historia med dagens
fynd hittats ytterligare 4‐5 mindre oxlar som ännu inte uppnått någon mera omfattande
storlek.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 4 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Gryningen var i stort sett molnfri, dock en del molnslöjor i omgivningarna. I övrigt mest klart
under resten av dagen.
01:00: ONO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +12,3 C, vattenstånd ‐5 cm.
04:00: NO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +11,1 C, vattenstånd +4 cm.
07:00: ONO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +10,3 C, vattenstånd 0 cm.
10:00: O 3 m/s, byvindar 5 m/s, +12,4 C, vattenstånd ‐8 cm.
13:00: VNV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +14,0 C, vattenstånd ‐4 cm.
21:00: N 5 m/s, byvindar 9 m/s, +14,5 C, vattenstånd ‐5 cm.
PERSONAL
Uno Unger och Stina Andreasson avlöstes 14:00 av Mikael Hake, Jenni Frank, Helena Larsson
och filmaren Filip Lindstedt. Hake körde ut och Hugo Krantz satt bakom ratten när stationens
båt bogserades in av Patrik (se nedan)...
VERKSAMHET
17 nät 05:30‐06:00, 25 nät 06:00‐12:30 och 5 nät 17:00‐20:00. 37 burar 06:00‐20:00 varav 12
på Playan/Lilla bryggan och 25 i Kausan.
OBSERVATIONER
FISKGJUSE 1 ex. sträckte mot SV, STENFALK En juvenil hane jagade småfågel på ön under
morgonen och fastnade i ett av näten vid Kruthuset 10:20 varvid den ringmärktes.
KUSTSNÄPPA 1 ex. sträckte mot SV, SVARTSNÄPPA 1 ex. sträckte mot SO, KENTSK TÄRNA
Ett ex. hördes på avstånd under morgonen. BERGFINK Ett ex. satt och kväkte en liten stund
uppe på altanen till den västra gamla fyren 07:52, men blev bortjagad av en skärpiplärka.
RINGMÄRKNING
35 ex av 10 arter.
STENFALK 1, trädpiplärka 1, skärpiplärka 1, gulärla 1, rödhake 8, rödstjärt 9,
trädgårdssångare 2, lövsångare 9, grå flugsnappare 2 och grönsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 115 ex och i år 7 157 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan hämtade sina 7 övernattande gäster mitt på dagen och lämnade en grupp på 11
damer som stannar tills i morgon. I övrigt besöktes ön av 12 båtar med 38 personer samt 2
vattenskotrar med 2 herrar. Med samtliga personer anknutna till fågelstationen (9) var det
alltså totalt 67(!) besökare på Nidingen i dag. Ännasom kryllet för att vara i början av
september.
ÖVRIGT
Ja, jag säger då det, att en sådan badkruka som jag (MH) skall behöva hoppa i det kalla

havsvattnet tre gånger under en eftermiddag... Vattnet var i och för sig inte så vansinnigt
kallt (17,5 grader), men när man kom upp! Fy fagerlund sicken kyla som bet sig in i märgen
det tog flera timmar innan jag tinade upp och jag kände mig tvungen att sätta på värmen i
vardagsrummet. Dessutom såg man ut som ett sviskon när man hade tillbringat alltför lång
tid i vattnet, och en elak brännmanet delade med sig av en av sina tentakler. Detta något
avvikande beteende tarvar naturligtvis en rejäl förklaring. Under färden till Nidingen var allt
normalt. Båten startade som ett fickur och det var inga problem alls. Väl ute på ön fann vi
bryggan belamrad av en mängd båtar. Vi fick trixa oss in och kunde till slut lasta av den
tillträdande personalens pinaler och lasta på den avgåendes dito. När Hugo sedan skulle
styra båten mot land, så gick inte rodret att rubba. Efter ett första dopp kunde undertecknad
konstatera att rodret på något oförklarligt sätt hade vridit sig maximalt åt ena hållet och
lyckats komma förbi den stoppspärr som sitter där, Det blev till att hämta diverse verktyg
och hoppa i plurret igen. Jag lyckades få tillbaka rodret innanför spärren, men när Hugo, Uno
co. skulle ge sig av återupprepades samma scenario. De fick ta sig in till bryggan igen och
undertecknad fick hoppa i drickat ytterligare en gång för att rätta upp rodret. Sedan blev de
bogserade av Patrik in till Gottskär. Vi hoppas kunna fixa det hela under veckan som
kommer. I övrigt är det härligt som vanligt att vara här igen. Väderrapporterna för veckan
utlovar ostvindar, så det kan bli riktigt sköj. Hake, två praktikanter och Filip filmare, som
håller på med en dokumentärfilm om livet på våra fågelstationer (och som fick intressant
stoff till sin film idag...) ser nu fram emot en lugnare vecka, dock inte på fågelfronten. Ha det
så gott ni där på landbacken, så hörs vi i morgon igen!
VID DATORN

Uno Unger och Mikael Hake.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 5 SEPTEMBER 2010
VÄDER
En lugn och klar, underbar sensommardag. Dimbankar låg över land under morgonen.
05:00: O 2 m/s, byvindar 3 m/s, +10,6°C, vattenstånd +3 cm.
08:00: ONO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +10,8°C, vattenstånd 0 cm.
12:00: Lugnt, +16°C.
16:00: NV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +15,5°C.
21:00: NNV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +15°C, vattenstånd ‐10 cm.
PERSONAL
Mikael Hake, Jenni Frank, Helena Larsson och filmare Filip Lindstedt.
VERKSAMHET
14 nät 05:30‐07:00, 25 nät 07:00‐12:00. 37 burar 06:00‐20:00 varav 12 på Playan/Lilla
bryggan och 25 i Kausan. Klippte gräset i vår trädgård och röjde de totalt övervuxna
nätgatorna och stigarna mellan näten. Dock är det mycket arbete kvar att utföra innan
nätgator mm är befriade... Sålde souvenirer för drygt 200 spänn.
OBSERVATIONER
KUNGSFÅGEL Höstens första individ ringmärktes idag, BERGFINK 1 honfärgad rastande på ön
även idag. TUMLARE Minst 15 ex. i tre hjordar sågs norr och nordost om Nidingen. Annars har
det varit lugnt på obsfronten pga. trevligt ”tjöt” med turister, gräsklippning och röjande av
nätgator.
RINGMÄRKNING
18 ex. av 7 arter.
Skärpiplärka 1, Rödhake 5, Rödstjärt 4, Lövsångare 5, Kungsfågel 1, Stenskvätta 1 och Grå
flugsnappare 1.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad = 133 ex. och i år 7 175 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidning av dagsturister 1 timme.
BESÖKARE
Även idag var det kryllet med besökare. Båtar strömmade in till bryggan under dagen och det
fanns ingen möjlighet att räkna alla personer p.g.a. att vi var upptagna med annat arbete.
Minst 50 personer besökte dock ön denna dag, exklusive personalen på fågelstationen.
ÖVRIGT
En underbar sensommardag med ”go” temperatur och lätta vindar. Mitt på dagen blev det
”tumlarväder”, det vill säga stiltje och ett blankt hav. Jenni, Helena och Filip fick se sina första
tumlare som sig bör. Annars var det lugnt på fågelfronten och vi fick tid för lite annat.
Nätgatorna och stigarna mellan näten kan bäst beskrivas av Tarzan, som vid en ordväxling
med Jane när hon klagade över något myntade uttrycket ”It´s a jungle out there”...
Fantastiskt jobb av Filip och våra praktikanter. Stationschefen klippte gräs och trimmade mest

hela dagen. Filip klippte buskar och gick framför allt lös med sekatör och spade på
rosenbusken i Strandoxeln – en elak växt som stationschefen har försökt att exterminera
under de tio senaste åren utan större framgång. Jenni och Helena städade och krattade rent
efter allt röjande, och de höll dessutom koll på nät och burar hela dagen. Kvällen bjöd på en
solnedgång av sällan skådat slag. Solen färgade molnen i en nyans som inte ens Bengt Grive
skulle kunna beskriva. Nu på söndagskvällen är vi ensamma här på ön. Vi hoppas på mycket
mer sällskap i form av fjäderbeklädda vänner i morgon. Vi får se... Hörs i morrn!
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 6 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Mulet under morgonen. Vid middagstid klarnade det upp något och under resten av dagen var
det växlande molnighet.
05:00: NNO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +13,5°C (varmast i landet enl. SMHI!), vattenstånd ‐9 cm.
08:00: ONO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +13,4°C.
12:00: O 3 m/s, byvindar 6 m/s, +16,8°C.
16:00: SV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +16,3°C.
20:00: OSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +16,2°C, vattenstånd ‐11 cm.
PERSONAL
Mikael Hake, Jenni Frank, Helena Larsson och Filip Lindstedt.
VERKSAMHET
15 nät 05:30‐06:30, 25 nät 06:30‐12:00. 37 burar 06:00‐20:00 varav 12 på Playan/Lilla
bryggan och 25 i Kausan. Fortsatte röjandet ”in the jungle”. Höll på från 10:00 till 19:00(!).
Tyckte att jag hörde en tukan vid ett tillfälle, men jag är inte säker...
OBSERVATIONER
SJÖORRE 6 ex. rastade vid Klockfotsrevet, SPARVHÖK 3 ex. rastande tillfälligt på ön under
dagen, TORNFALK 1 juvenil jagade över Ostudden en kort stund under tidiga morgonen,
STENFALK 1 ex. jagade efter en nysläppt rödstjärt rakt in i Grindoxelnätet. Rödstjärten klarade
sig med nöd och näppe och falken smet innan vi hann fram...
RINGMÄRKNING
16 ex. av 7 arter.
Skärpiplärka 1, Rödhake 3, Rödstjärt 3, Stenskvätta 2, Lövsångare 3, Grå flugsnappare 2 och
Svartvit flugsnappare 2.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad = 149 ex. och i år 7 191 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Två båtar med 2+3 personer besökte ön under dagen. Tillsammans med stationspersonalen
var alltså sammanlagt 9 individer på Nidingen idag.
ÖVRIGT
Ytterligare en lugn dag men med lite mer moln på himlen än igår. Var är fåglarna? I det
närmaste perfekta förhållande för fåglar som vill flytta söderut, men väldigt tomt i näten.
Nåväl, även idag fick vi tid att trimma och röja nätgator. Undertecknad höll på ett närmast
oändligt antal timmar, och resten av personalen hängde på. Trots detta blev vi inte heller idag
färdigröjda, men nu ser de flesta nätgator ut som salsgolv som inte ens festkommittén för
nobelmiddagen skulle skämmas över. Tyvärr verkar ostvinden vara på gång att öka under de

närmaste dagarna. Det bådar inte så gott för nätfångsten, men vi får se vad som händer.
Härute vet man ju aldrig vad som kan hända... Ha det gott, vi hörs i morgon igen!
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 7 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Klar morgon. Senare under dagen seglade det först upp enstaka molngubbar, och under
eftermiddagen blev det omkring halvklart. På kvällen klarnade det upp igen. Mycket god sikt.
07:00: O 9 m/s, byvindar 12 m/s, +11,0°C, vattenstånd ‐4 cm.
13:00: O 9 m/s, byvindar 11 m/s, +17,8°C, vattenstånd ‐16 cm.
18:00: OSO 9 m/s, byvindar 13 m/s, 17.7°C, vattenstånd ‐16 cm.
PERSONAL
Mikael Hake, Jenni Frank, Helena Larsson och Filip Lindstedt.
VERKSAMHET
25 nät 06:00‐11:00, 24 nät 11:00‐13:30, 19 nät 13:30‐17:30. 37 burar 06:00‐17:30, varav 12
på Playan/Lilla bryggan och 25 i Kausan.
OBSERVATIONER
HUSSVALA 4 ex. fortfarande kvar idag. Igår vid åttatiden stod undertecknad och tittade på när
de fyra fåglarna helt plötsligt tog höjd. De stod och fladdrade i vinden och steg högre och
högre tills de inte var synliga längre vare sig för blotta ögat eller i handkikaren. Vart de sedan
tog vägen är en gåta. De var borta hela dagen, men återvände vid åttatiden på kvällen.
Intressant, med tanke på vad Göran Andersson noterade i dagboken under ”sketvädret”
förrförra veckan.
RINGMÄRKNING
18 ex. av 9 arter.
Trädpiplärka 1, Skärpiplärka 2, Sädesärla 1, Rödhake 1, Rödstjärt 5, Buskskvätta 1, Lövsångare
4, Grå flugsnappare 1 och Grönsiska 2.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 167 ex. och i år 7 209 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan kom ut med 7 dagsbesökare från ett byggföretag. Sammanlagt alltså 11 pers.
ÖVRIGT
Trots den friska ostvinden var det mer fåglar på ön idag än igår och förrgår. Tyvärr såg ju så
gott som samtliga nät ut som spärrballonger, så de flesta fåglar som försökte ta sig in i
nämnda nät studsade ut igen. Helena och Filip tog sovmorgon idag, så jag och Jenni fick sköta
”morgonshowen” själva. Helena har ett par elaka infektioner och går på antibiotika, så hon
fick en välbehövlig vila och känner sig bättre nu ikväll. Filip var nog mest slut efter att ha röjt
och rensat nätgator under de två senaste dagarna. Det hade han nog inte trott när han bara
skulle hänga med ut och filma lite... Nu verkar han ha blivit sugen på detta och har bestämt sig
för att stanna veckan ut. Nidingen har en magnetisk inverkan på folk som kommer ut hit för
första gången. Nu laddar vi upp inför EM‐kvalmatchen mot San Marino. Enligt den flerfaldige

nidingenbesökaren Henning Svendsen, som numera är näringsfysiologiskt ansvarig för
landslaget, är humöret på topp och han lovade nyss i ett SMS att våra blågula kämpar kommer
att köra hårt i 90 minuter. Inte så lätt, eftersom att alla förväntar sig en seger med ca 100‐0...
Håll flaggan högt, så hörs vi i morgon igen!
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 8 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Ett plagiat på gårdagen. Klar morgon och senare växlande molnighet. Mot kvällen åter
uppklarnande. Mycket god sikt.
06:00: O 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 12.9 grader, Vattenstånd ‐20 cm.
14:00: OSO 10 m/s. Byvindar 13 m/s. 17.9 grader, Vattenstånd: ‐37 cm.
20:00: O 10 m/s. Byvindar 13 m/s. 16.4 grader, Vattenstånd: ‐18 cm.
PERSONAL
Mikael Hake, Jenni Frank, Helena Larsson och Filip Lindstedt.
VERKSAMHET
25 nät 06:00‐12:30 och 17 nät 12:30‐14:30. 37 burar 06:00‐12:30 och 25 burar 12:30‐14:30,
varav 12 på Playan/Lilla bryggan och 25 i Kausan. Fortsatte röjandet av gräs och buskar i
nätgatorna och i vår trädgård (fullt i klass med ”The Rumble in the Jungle” som utspelade sig
i Kinshasa 1974...). Höll på endast 7 timmar idag, men nu är det så gott som klart. Inte
mycket att göra åt resten, eftersom trimmertråden tog slut...
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 4 ex. som mest på Klockfotsrevet (eller ”Dojjan” som vi brukar säga...) under
dagen, SPARVHÖK Minst 10 ex. rastade på ön under dagen. De flesta gjorde sträckförsök och
drog sedan tillbaka in mot land. De jagade lågt över ön i den hårda vinden, och flera av dem
studsade i näten. En juvenil hanne ringmärktes, FISKGJUSE 2 ex. mot SV under dagen,
JÄRNSPARV Höstens första individ fångades idag, BOFINK Höstens första individ även av
denna art fångades idag, GRÅSISKA Hördes flyga över fyrområdet under morgonen. Höstens
första.
RINGMÄRKNING
12 ex. av 8 arter.
Sparvhök 1, Sädesärla 1, Järnsparv 1, Rödhake 1, Rörsångare 1, Kungsfågel 1, Bofink 1,
Grönsiska 5.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 179 ex. och i år 7 221 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Janne Stenberg och en annan ”gubbe” kom ut med sjöräddningens lilla båt. Väderstationens
molnhöjdsmätare fungerade inte, så de kom hela vägen från Bua för att ”resetta” (som det
heter på ren svenska...) strömbrytaren. Som Janne mycket riktigt påpekade kunde vi gjort
detta till en mycket mindre kostnad efter ett telefonsamtal... Å andra sidan är det alltid gött
att träffa Janne – han e en go gubbe med ett stort hjärta och det var ett tag sedan sist. Nåväl,
sammanlagt i alla fall 6 personer på ön idag.
ÖVRIGT

En intressant dag på många olika sätt. Stationen liknar nu mest en sjukstuga. Förutom Helenas
infektioner i bihålor och trumhinnor, verkar nu även Jenni ha drabbats. Liksom igår, så skötte
jag och Jenni uppsättningen av nät och burar under morgonen. Redan på ett tidigt stadium
stod det dock klart att Jenni inte var helt kurant, och eftersom det var tämligen stendött med
fåglar, så beordrade jag henne ”rast och vila” under resten av morgonen och jag kollade de
böljande näten själv. Vid niotiden stod jag utanför vårt hus och kollade lite över havet. Då kom
en sparvhök på låg höjd och flög fem meter ifrån mig, rakt in i nätet utanför köksfönstret. Jag
kutade dit och lyckades få tag på den innan den smet. Det blev ett hastigt uppvaknande för
resten av stationspersonalen då jag gick in och förmedlade nyheten. Annars har det varit en
dag som förebådar senhöstens ankomst, vilket indikeras av första observationerna/fångsterna
av järnsparv, bofink och gråsiska. Dessutom fångade vi ytterligare en kungsfågel och inga
rödstjärtar och lövsångare – arter som tidigare har dominerat procentuellt sett. Tyvärr ser den
friska ostvinden ut att hålla i sig under de närmaste dagarna, så det blir nog ganska lugnt på
fångstfronten. Kanske lika gott det, eftersom stationspersonalen är i behov av ”rast och vila”
ett tag till. I morgon har jag beordrat detta för övriga medlemmar av personalen, så det blir till
att sköta ”morgonshowen” själv. Ska nog gå bra. Ha de gött där ute i stugorna, så hörs vi i
morgon igen.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 9 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Nästan som igår. Klar morgon, senare växlande molnighet, men till skillnad mot igår så
mulnade det på under kvällen. Något disigare över havet idag, men ändå god sikt.
06:00: O 12 m/s. Byvindar 14 m/s. 13.2 grader. Vattenstånd: ‐18 cm.
12:00: OSO 11 m/s. Byvindar 13 m/s. 17.3 grader. Vattenstånd: ‐17 cm.
16:00: O 9 m/s. Byvindar 11 m/s. 18.2 grader. Vattenstånd: ‐16 cm.
PERSONAL
Mikael Hake, Jenni Frank, Helena Larsson och Filip Lindstedt.
VERKSAMHET
6 nät 06:00‐07:00 och 8 nät 07:00‐14:30. 25 burar 06:00‐14:30, samtliga i Kausan. Gjorde
veckans första promenad ut till Ostudden under sena morgonen. I övrigt har vi tagit det
lugnt och vilat våra sargade kroppar idag...
OBSERVATIONER
STORLOM 1 ad. i sommardräkt sträckte mot S under morgonen, SPARVHÖK Även idag var det
flera ex. som jagade lågt över ön i den hårda vinden. Åtminstone en av dem lyckades få tag på
en ärla eller piplärka i Kausan. LÄRKFALK 1 juv. jagade en kort stund längs ön under morgonen
och drog sedan söderut.
RINGMÄRKNING
9 ex. av 3 arter.
Trädpiplärka 2, Stenskvätta 2, Grönsiska 5.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 188 ex. och i år 7 230 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Inte en käft förutom vi själva. 4 pers. alltså.
ÖVRIGT
Nej, nu börjar vi faktiskt bli lite trötta på den friska till hårda ostvinden! Ost är nog den sämsta
vindriktningen när det gäller möjligheterna att fånga fåglar i nät här på Nidingen. Så gott som
samtliga nät är då vindexponerade, vilket illustreras väl av dagens omständigheter. Åtta av
dagens nio ringmärkta fåglar fångades nämligen i ett enda nät – det som stod någotsånär i lä
strax öster om Hönshuset. Den nionde fågeln, en stenskvätta, fångades i en bur nere i Kausan.
Nu var det i och för sig inte så mycket fåglar att fånga här idag, men nog skulle vi ha kunna
tagit en hel drös med grönsiskor om fler nät stått i lä. Grönsiskorna närmast kryllade över ön
under ett par tidiga morgontimmar, och de uppträder i ovanlig mängd, inte bara här på
Nidingen utan även på många platser inne på fastlandet. Hur ofta har det hänt att grönsiskan
dominerat ringmärkarsiffrorna procentuellt två dagar i rad under denna tid på året??? I övrigt
har inte mycket hänt. Tjejerna fortsätter sina ansträngningar att tillfriskna, men skötte trots

allt nät och burar under sena morgonen och dagen. Filip gick upp tidigt och filmade när
undertecknad mödosamt kravlade sig upp ur slafen. Blir nog ingen vacker film det här...
Annars har det varit lugna puckar. Vi hoppas på en del slagskott i morgon i stället, även om
det är tveksamt, eftersom väderprognoserna lovar ”sketväder”. Intressant förresten att
prognoserna skiljer sig hej vilt om man tittar på svenska, danska och norska vädertjänsternas
hemsidor. Vi kastar krona och klave och hoppas på det bästa... Hej från Nidingen för idag!
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 10 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Intressant och omväxlande väder. Som vanligt frisk ostvind under morgonen, men idag även
regnskurar och måttlig eller god sikt. Detta väder höll i sig tills på eftermiddagen, då vinden
helt plötsligt dog ut helt och tunga moln i diverse gråa nyanser skapade en trolsk stämning
över havet. Riktigt häftigt!
09:00: ONO 9 m/s. Byvindar 12 m/s. 13.2 grader. Vattenstånd: ‐11 cm.
12:00: O 9 m/s. Byvindar 11 m/s. 14.2 grader. Vattenstånd: ‐16 cm.
18:00: S 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 14 grader. Vattenstånd: ‐13 cm.
PERSONAL
Mikael Hake, Jenni Frank, Helena Larsson och Filip Lindstedt.
VERKSAMHET
Näten åkte upp och ner som jojos (heter det så?...) under dagen. 10 nät 06:00‐06:30, 23 nät
06:30‐07:00, 19 nät 08:30‐12:30 och 25 nät 13:30‐15:00. Inga burar idag. Tömde allt som har
med ”skethuset” att göra och eldade skräp.
OBSERVATIONER
BRUN KÄRRHÖK 1 1K‐fågel mot söder, MYRSPOV 3 ex. mot S, MINDRE FLUGSNAPPARE En
liten söt 2K‐hona ringmärkt, SVARTHÄTTA En egen kontroll som var ringmärkt här i april i år.
Återkommer med intressanta detaljer i morgon, TUMLARE Minst 2 ex. under kvällen.
RINGMÄRKNING
22 ex. av 11 arter.
Trädpiplärka 2, Rödhake 3, Rödstjärt 2, Stenskvätta 2, Trädgårdssångare 1, Lövsångare 5,
Kungsfågel 1, Grå flugsnappare 2, MINDRE FLUGSNAPPARE 1, Svartvit flugsnappare 2, och
Bergfink 1.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 210 ex. och i år 7 252 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Bara vi själva = 4 pers.
ÖVRIGT
Väderomslag innebär nästan alltid att fågelgrytan rörs om på något outgrundligt sätt. Så även
idag. Det är bara att erkänna att man aldrig blir klokare trots att man har varit härute, och
dessutom jobbat professionellt med dessa flygande fascinerande tingestar, i 30 år. Nya arter
idag jämfört med de senaste två dagarna, men varför??? Tjusningen med att titta på och
ringmärka fåglar kan inte bättre belysas av den dagliga variationen i artsammansättning i
veckans observerade och ringmärkta fåglar (kolla in dagboken). Varför inga grönsiskor idag när
de har varit så talrika under de senaste dagarna? Varför kom helt plötsligt rödhakarna,
rödstjärtarna och lövsångarna tillbaka efter ett par dagars frånvaro? Ja, säg det... Den mindre

flugsnapparen var dagens höjdare. Sicken söt liten rackare! Dessutom årets första här på
Nidingen. Annars börjar sjukdomsläget här på ön förbättras en aning. Tjejerna är i alla fall
något piggare även om det snörvlas och nyses en del, och undertecknad och Filip har klarat sig
än så länge. Får se hur det blir i morgon med såväl bakterier som fåglar. Väderprognoserna
ändras fortfarande hej vilt från timme till timme, så det är bara att gå upp i morgon å kolla
läget. Over and out from Nidingen Bird Ringing Station. All the best to all our friends out
there!
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 11 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Efter de senaste dagarnas ostvindsmonotoni, vred vinden till västlig under natten. Ganska klar
morgon och förmiddag med måttlig‐god sikt. Senare mulnande och tidvis regn med dålig sikt.
06:00: VSV 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 14 grader. Vattenstånd ‐15 cm.
10:00: SSO 6 m/s. Byvindar 6 m/s. 15 grader. Vattenstånd: ‐3 cm.
15:00: SSO 10 m/s. Byvindar 12 m/s. 15.3 grader. Vattenstånd: ‐15 cm.
19:00: S 10 m/s. Byvindar 12 m/s. 15.8 grader. Vattenstånd: ‐2 cm.
PERSONAL
Mikael Hake, Jenni Frank, Helena Larsson och Filip Lindstedt fick påspädning av Tommy Järås
vid middagstid. Tommy kom ut med stationens båt, som nu åter är funktionsduglig.
VERKSAMHET
25 nät 06:00‐13:00 och 14 nät 13:00‐14:30. 12 burar 07:00‐08:00, 37 burar 08:00‐14:30 och
slutligen 25 burar 14:30‐20:00. Städade huset och ringmärkarlabbet.
OBSERVATIONER
BRUN KÄRRHÖK En 1K‐fågel mot söder. Fågeln filmades av Filip när jag satt i
ringmärkarboden, och det var inga problem att i efterhand bestämma såväl art som ålder!,
PILGRIMSFALK 1 ex. (troligen adult hanne) gjorde en sväng över ön under morgonen och
försvann sedan troligen in mot land igen, MYRSPOV 2 ex. mot S, RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA 1 ex.
sträckte mot S rakt över fyrområdet, GRANSÅNGARE Höstens första lille skojare fångades
idag.
RINGMÄRKNING
66 ex. av 16 arter.
Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 1, Skärpiplärka 7, Gulärla 1, Sädesärla 2, Järnsparv 1, Rödhake 4,
Rödstjärt 9, Ärtsångare 3, Törnsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 1, Gransångare 1,
Lövsångare 31, Grå flugsnappare 1, och Törnskata 1.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 276 ex. och i år 7 318 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Vi själva + ca 15 av Stefans gäster. Sammanlagt alltså ca 20 pers.
ÖVRIGT
Äntligen en dag med lite fåglar i näten. Väderomslaget har gjort gott. Det kunde ha blivit
betydligt fler flygande kamrater ringmärkta idag, men ironiskt nog så var västvinden, som helt
plötsligt ersatte de envetna ostvindarna, så pass frisk under morgonen att näten böljade som
vågsvall mot Playans strand. Trots detta blev det dags‐veckorekord med 66 ex. En fin
blandning av arter blev det också – hela 16 stycken. Tommy kom ut under dagen och
förstärkte personalstyrkan. Jag och Filip stannar kvar tills i morgon, då vi tar båten in till land

igen. Undertecknad tackar nu för denna något speciella vecka med en limerick som beskriver
lite av veckans händelser, framför allt med adress till våra två praktikanter från
djurvårdargymnasiet i Spånga. Hej då allihopa, jag hoppas att vi hörs snart igen!
För ett par praktikanter från Spånga,
var dagarna ganska så långa,
ty röda om kinden,
i den ostliga vinden,
fick de ej fånga fåglar så många.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 12 SEPTEMBER 2010
Tidvis regn under natten och även några skurar under dagen. Från 16:30 lätt regn ett par timmar.
Mulet, disigt och dålig sikt hela dagen. Varmt.
06:00: SSV 9 m/s. Byvindar 12 m/s. 16.1 grader. Vattenstånd: ‐2 cm.
10:00: SSV 5 m/s. Byvindar 8 m/s. 16,2 grader. Vattenstånd: +8 cm.
17:00: SSV 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 16,1 grader. Vattenstånd: ‐2 cm.
12:00: VSV 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 15.6 grader. Vattenstånd: +7 cm.
PERSONAL
Mikael Hake och Filip Lindstedt tog föreningsbåten och for mot land kl 10.30. Kvarvarande
personal är Jenni Frank, Helena Larsson och Tommy Järås.
VERKSAMHET
25 nät 06:00‐12:00 och 20 nät 12:00‐16:30 samt 4 nät 19:00‐20:00 för ärlefångst.
37 burar 06:00‐20:00. Kontrolläsning av datalagda märkningar från juni o juli.
OBSERVATIONER
STORLABB 1 ex upptäcktes bakom Klockfotsrevet i samband med att skarvarna räknades på
revet. Labben kom söder ifrån och fortsatte mot V‐NV. STENFALK 3 ex den ena sträckte mot
SV kl.8.30, en annan jagade småfåglar på ön o satte sig sedan på västudden, den tredje drog
över ön på eftermiddagen o försvann österut, PILGRIMSFALK 1 juv. var på ön mellan 8.20 –
13.00 då den drog rakt österut, KUSTPIPARE 1 ad i Kausan, SKOGSDUVA 1 ex fick rädda sig
ner på ön från pilgrimsfalkens klor, årets första obs av arten på ön, GRÄSHOPPSÅNGARE 1
ungfågel ringmärktes.
RINGMÄRKNING
47 ex. av 11 arter.
Rödbena 1, Trädpiplärka 2, Ängspiplärka 10, Gulärla 2, Sädesärla 19 (tredje bästa fångstdagen
sedan starten), Rödhake 2, Rödstjärt 3, Stenskvätta 2 ,Gräshoppsångare 1, Ärtsångare 1 och
Lövsångare 4,
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 323 ex. och i år 7 365 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Vi själva + 10 övernattare som hämtades av Stefan mitt på dagen. Sammanlagt alltså ca 16
pers.
ÖVRIGT
Inte så idealisk start på dagen då vinden var lite hård. Inget nedfall av nattsträckare men
dagflyttarna kom igång bättre senare på dagen och stora mängder av piplärkor och framför
allt sädesärlor strömmade igenom. Säkert 100 sädesärlor gick ner för övernattning i buskarna
norr stationen i kvällningen.
Dagens klo var nog annars pilgrimsfalken som hittade en skogsduva över havet o jagade in
den över ön. Senare tog falken en måsfågel över havet och förtärde den på ön.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 13 SEPTEMBER 2010
En fin sensommardag med härlig sol framförallt under eftermiddagen. God sikt hela dagen i motsats
till dagarna innan.
06:00: VNV 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 14,5 grader.
09:00: V 5 m/s. Byvindar 8 m/s. 14,4 grader. Vattenstånd: normalvatten.
16:00: V 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 17 grader. Vattenstånd: ‐3 cm.
19:00: SV 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 15.6 grader. Vattenstånd: ‐4 cm.
PERSONAL
Stationens personal är nu Jenni Frank, Helena Larsson och Tommy Järås.
VERKSAMHET
25 nät 06:00‐13:30. 37 burar 06:00‐20:00. Kontrolläsning av datalagda märkningar från juni
o juli är nu klart för inskickning till ringmärkningscentralen.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 9 låg o dök intensivt öster om ön, de hann knappt komma ovan vattenytan innan de
dök igen. TOPPSKARV 3 ex, en ad + en juv på ostudden + ett ex på Klockfotsrevet,
RINGMÄRKNING
94 ex. av 12 arter.
Ängspiplärka 20, Skärpiplärka 24, Sädesärla 1, Rödhake 17, Rödstjärt 2, Järnsparv 2,
Stenskvätta 1 ,Svarthätta 2, Lövsångare 12, Grå Flugsnappare 2, Grönsiska 3 och Sävsparv 8.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 417 ex. och i år 7 459 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Trots fint sensommarväder och svaga vindar så kom inte en enda besökare idag. Vi tre har
alltså varit ensamma.
ÖVRIGT
Det blev en stöt i näten direkt i gryningsljuset men det tog slut väldigt snabbt. Sen kom
piplärkorna igång och droppade in hela dagen. Dagens fångst av skärpiplärkor är en hög siffra.
Höstens första sävsparvar kom också idag. Notabelt är också att inte en enda rovfågel sågs
idag.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 14 SEPTEMBER 2010
En ruggig morgon och förmiddag med hård sydlig vind på 18‐19 m/s plus regn. Från mitt på dagen
vridande vind mot SV och avtagande. Även uppklarnande och en solig eftermiddag.
05:00: S 16 m/s. Byvindar 19 m/s. 14,8 grader. Vattenstånd +13 cm.
08:00: S 18 m/s. Byvindar 22m/s. 13,9 grader. Vattenstånd: +11 cm
15:00: SV 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 16,7 grader. Vattenstånd: +6 cm.
19:00: SV 9 m/s. Byvindar 13 m/s. 15.6 grader. Vattenstånd: +13 cm.
PERSONAL
Stationens personal är nu Jenni Frank, Helena Larsson och Tommy Järås.
VERKSAMHET
7 nät 12:30‐18:00. 31 burar 12:00‐18:30. Dataläggning av augustimärkningar samt
kontrolläsning. Sporadisk spaning över havet.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 2 hanar
KENTSKA TÄRNOR 2+4+5 mot SV
SILLGRISSLA 1+1 , den senare landade vid nordstranden
SILLMULE 1 mot söder
RINGMÄRKNING
8 ex. av 7 arter.
Ängspiplärka 1, Skärpiplärka 2, Rödhake 1, Järnsparv 1, Trädgårdssångare 1, Svartvit
flugsnappare 1 och Sävsparv 1.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 425 ex. och i år 7 467 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Idag var det förståligt att inga besökare kom. Havet är inte nådigt när det blåser 18‐19 m/s
Endast 3 stationsmedlemmar på ön.
ÖVRIGT
Det var inget vidare att gå ut idag på morgonen. Vinden bokstavligt ven om knutarna och
regnet kom mest horisontellt. Det fick bli datorjobb hela förmiddagen i stället.
En av de få fåglarna man kunde se ut genom regnblöta fönster var en ladusvala som hade
lyckats ta sig till ön i rusket.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 15 SEPTEMBER 2010
Klar men lite blåsig morgon. Enstaka regnskurar passerade under förmiddagen men annars soligt.
06:00: V 9 m/s. Byvindar 12 m/s. 12,9 grader. Vattenstånd +35 cm.
08:00: VSV 8 m/s. Byvindar 12m/s. 12,9 grader. Vattenstånd: +35 cm
14:00: VSV 10 m/s. Byvindar 14 m/s. 13,6 grader. Vattenstånd: +36 cm.
18:00: SSV 16 m/s. Byvindar 22 m/s. 12,9 grader. Vattenstånd: +37 cm.
22:00: SSV 16 m/s. Byvindar 20 m/s. 14 grader. Vattenstånd: +35 cm
PERSONAL
Stationens personal är Jenni Frank, Helena Larsson och Tommy Järås.
VERKSAMHET
11 nät 06:00‐17:30. 31 burar 06:30‐17:30. Dataläggning av augustimärkningar samt
kontrolläsning. Sporadisk spaning över havet.
OBSERVATIONER
STJÄRTAND 10 ex mot SV
STENFALK 1 juv jagade på ön vid 8‐tiden
DVÄRGMÅS 2 1K mot SV
SILLGRISSLA 10 ex
SILLMULE 20 mot söder
RINGMÄRKNING
23 ex. av 9 arter.
Trädpiplärka 1 , Ängspiplärka 6, Skärpiplärka 4, Sädesärla 5, Rödhake 1, Rödstjärt 3,
Stenskvätta 1, Törnsångare 1 och Lövsångare 1.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 448 ex. och i år 7 490 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning av turisttoan. Halvtimmas jobb.
BESÖKARE
Stefan hade 10 dagsbesökare på ön. Trots 10 m/s så studsade de hit ut på vågorna för några
timmars besök och laxätande.
Totalt 15 personer.
ÖVRIGT
Trots spanande över havet så var det endast fåtaliga grisslor att se.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 16 SEPTEMBER 2010
Blåsig dag med enstaka skurar som passerade, de flesta missade ön. Det blev några fina och
fullständiga regnbågar att beskåda. Mestadels var det sol.
07:00: VNV 14 m/s. Byvindar 20 m/s. 13,3 grader. Vattenstånd +35 cm.
09:00: V 12 m/s. Byvindar 16 m/s. 12,8 grader. Vattenstånd: +35 cm
14:00: VSV 9 m/s. Byvindar 15 m/s. 14,8 grader. Vattenstånd: +43 cm.
20:00: VSV 12 m/s. Byvindar 16 m/s. 13,9 grader. Vattenstånd: +46 cm.
PERSONAL
Stationens personal är Jenni Frank, Helena Larsson och Tommy Järås.
VERKSAMHET
10 nät 11:45‐19:15. 31 burar 07:30‐11:00 och 37 burar 11:00‐19:15. Dataläggning av
augustimärkningar samt kontrolläsning. Sporadisk spaning över havet.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 5 åt söder
SVÄRTA 1 mot norr
STORLOM 1 ad mot syd
KRICKA 4 mot syd
HAVSSULA 25 mot syd, under korta perioder av spaning, rimligtvis har mer än det dubbla
passerat.
TOPPSKARV 2 stod bland storskarvarna på ostudden. När storskarvarna stack så gjorde
toppskarvarna istället ett antal rundor o kollade in mig innan de också drog.
KUSTSNÄPPA 6 ungfåglar rastande på ostudden
STORLABB 1 mot syd kl. 7:32
FISK/SILVERTÄRNA 1+1+3+1 mot V‐SV
SILLMULE 60 noterade mot syd under korta perioder av spaning
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA Hörd över gårdsplan
GRÄSHOPPSÅNGARE 1 ex, samma ex som ringmärktes för fyra dagar sedan
RINGMÄRKNING
67 ex. av 8 arter.
Ängspiplärka 36, Skärpiplärka 14, Sädesärla 9 , Rödstjärt 1, Stenskvätta 1, Kungsfågel 1.
Bofink 4 och Bergfink 1.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 515 ex. och i år 7 557 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Idag har vi varit ensamma igen, alltså stationens tre pers är de enda besökarna
ÖVRIGT
Stationen har åter blivit en sjukstuga. Helena har rasat ihop med halsont och feberfrossa,
inget vidare.

Trots det hårda blåsandet lyckas en del småfåglar ta sig hit. Flera lövsångare ses hoppa i
strandvegetationen och en kungsfågel fångades. Undrar om de tagit sig hit i 10‐15 m/s
motvind från fastlandet eller om de blåst hit från Danmark.
Utsikterna att komma hem på lördag ser inget vidare ut.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 17 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Blåsig dag med regnstänk hela förmiddagen även enstaka mindre skurar. Senare lite uppklarnande
med sol. Mycket vackert ljus i kvällningen och faktiskt plötsligt minskande vindstyrka till under 10
m/s, men det var bara tillfälligt.
05:00: VSV 13 m/s. Byvindar 17 m/s. 12,6 ° C grader. Vattenstånd +47 cm.
11:00: SV 13 m/s. Byvindar 18 m/s. 12,2 ° C grader. Vattenstånd: +36 cm
14:00: SSV 13 m/s. Byvindar 17 m/s. 13,3 ° C grader.
18:00: NV 13 m/s. Byvindar 16 m/s. 13,7 ° C grader. Vattenstånd: +32 cm.
21:00: V 12 m/s. Byvindar 14 m/s. 13,9 ° C grader. Vattenstånd: +25 cm
PERSONAL
Stationens personal är Jenni Frank, Helena Larsson och Tommy Järås.
VERKSAMHET
7 nät 06:30‐14:30. 37 burar 07:00‐19:30. Kontrolläsning av augustimärkningar och
redovisning till RC. Rättat märkarfiler på stationsdatorn samt på nätet med hjälp av Anders
Melin. Sporadisk spaning över havet. Strandstädning.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 7 åt söder
STORMFÅGEL 1 mot syd
HAVSSULA 5 mot syd,
TOPPSKARV 1 på ostudden
TORNFALK 1 mot syd över vågorna i 13 m/s, häftigt
KUSTSNÄPPA 2 ungfåglar rastande på ostudden
KENTSK TÄRNA 2 rastande vid Ostudden
SNÖSPARV 1 rastande vid prästens grav.
RINGMÄRKNING
14 ex. av 8 arter.
Kärrsnäppa 2, Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 5, Skärpiplärka 1, Sädesärla 2, Svarthätta 1,
Bergfink 1 och Brunsiska 1.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 529 ex. och i år 7 569 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 1 timma tur o retur Ostudden. En halv sopsäck blev resultatet.
BESÖKARE
Som väntat inga extra besökare. Endast vi tre på ön.
ÖVRIGT
Snösparven vid prästens grav blev dagens överraskning. Det är en månad tidigare än normalt
för artens ankomst. Endast två gånger tidigare har vi haft snösparv på ön i september, 1984

och 2007. 1984 rastade en i flera dagar i början av september och 2007 ett kort besök i slutet
av månaden.
I övrigt är vi lite trötta på blåsandet.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 18 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Blåsig dag med regnstänk hela förmiddagen, har det hörts förut? Några skurar var riktigt
våldsamma med hagel och kraftigt regn.
06:00: V 16 m/s. Byvindar 22 m/s. 11,5 ° C grader. Vattenstånd +58 cm.
11:00: VSV 12 m/s. Byvindar 19 m/s. 10,6 ° C grader. Vattenstånd: +68 cm
14:00: VNV 12 m/s. Byvindar 15 m/s. 13,7 ° C grader. Vattenstånd: +63 cm
19:00: NV 16 m/s. Byvindar 20 m/s. 13 ° C grader. Vattenstånd: +58 cm.
PERSONAL
Stationens personal är Jenni Frank, Helena Larsson och Tommy Järås och tyvärr kunde vi inte
byta idag.
VERKSAMHET
37 burar 07:00‐19:00. Viss spaning över havet. Tur till Ostudden . Datorjobb.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 10 åt söder
HAVSSULA 1 mot syd,
TOPPSKARV 2 på ostudden
TORNFALK 1 ex rastande, satte sig i lä av stenröset norr om nya fyren
KUSTPIPARE 2 ex, ad + juv rastande på Playan och Ostudden
SANDLÖPARE 1 juv, i kärrsnäppeflocken som höll vid SO‐ och Ostudden
ROSKARL 3 ungfåglar rastande på ostudden
KENTSK TÄRNA 2 rastande vid Ostudden
TALTRAST 1 ex höstens första
RINGMÄRKNING
90 ex. av 5 arter.
Kärrsnäppa 8, Ängspiplärka 72, Skärpiplärka 4, Sädesärla 5 och Stenskvätta 1.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 529 ex. och i år 7 569 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Som väntat inga extra besökare. Endast vi tre på ön.
ÖVRIGT
Vattenståndet har varit riktigt högt idag. Nära 7 dm över normalvatten, vilket har gjort att det
är ett kladdigt gungfly i hela Kausan. Stövlarna har fastnat ett antal gånger i geggamojan och
jodå, några droppar har även runnit in .
I samband med några kraftiga skurar så rann det in, inte droppade utan rann, vatten ovan
labbdörren så det blev alldeles blöt på golvet och framförallt ner under golvet vid tröskeln.
Nidingens hus är i allarmerande dåligt skick och i stort behov av renovering!

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 19 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Blåsande från väst hela dagen och först i skymningen började vind och vågor att lägga sig.
06:00: V 12 m/s. Byvindar 16 m/s. 12,4 ° C grader.
11:00: VSV 10 m/s. Byvindar 16 m/s. 12,4 ° C grader. Vattenstånd: +29 cm
15:00: V 10 m/s. Byvindar 15 m/s. 13,7 ° C grader. Vattenstånd: +22 cm
19:00: V 9 m/s. Byvindar 12 m/s. 13 ° C grader. Vattenstånd: +24 cm.
PERSONAL
Stationens personal är Jenni Frank, Helena Larsson och Tommy Järås. Inte heller idag gick det
att byta.
VERKSAMHET
37 burar 06:45‐19:15. Endast 7 nät 06:45‐19:30. Städning, eldning, dasstömning mm.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 14 åt norr
SVÄRTA 1 hane åt norr och 14 hanar västerut
HAVSSULA ad + 1k mot syd
TOPPSKARV 4 på ostudden, 2 juv + 2 ad
OBE. FALK 1 ex mot syd långt ut lågt bland vågorna, 1 ex över sydostudden
ROSKARL 1 ungfågel
GÄRDSMYG 1 ex , höstens första
RINGMÄRKNING
142 ex. av 15 arter.
Kärrsnäppa 43, Ängspiplärka 46, Skärpiplärka 13, Sädesärla 5 , Järnsparv 7 , Gärdsmyg 1 ,
Rödhake 1 , Taltrast 2, Stenskvätta 1, Svarthätta 1, Gransångare 1, Bofink 7, Bergfink 2,
Brunsiska 3 och Sävsparv 9.
Totala antalet ringmärkta fåglar denna månad: 761 ex. och i år 7801 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Som väntat inga extra besökare. Endast vi tre på ön.
ÖVRIGT
Förvånansvärt mycket småfågel i rörelse trots den hårda vinden.
Nu är det dags att följa valvakan.
Hoppas att vi kan komma i land i morgon för nu börjar maten tryta.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 20 SEPTEMBER 2010
VÄDER
För första gången på flera dagar gick vindstyrkan ner rejält en stund på morgonen och var som
lägst SSV 2,7 m/s vid 07‐tiden. Men snart ökade vinden igen med början från SO och var uppe
i 10 m/s redan vid 12‐tiden. Morgonen var mulen och under tiden 11:30‐19:30 regnade det
kontinuerligt och tidvis rikligt.
01:00: VSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +11,9° C, vattenstånd +8 cm.
04:00: VSV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +11,7° C, vattenstånd +7 cm.
07:00: SSV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +11,9° C, vattenstånd +13 cm.
10:00: SO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +12,2° C, vattenstånd +12 cm.
13:00: SO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +13,4° C, vattenstånd +12 cm.
16:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +14,1° C, vattenstånd +18 cm.
19:00: SV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +14,3° C, vattenstånd +29 cm.
22:00: SV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +13,9° C, vattenstånd +18 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Jenni Frank, Helena Larsson och Tommy Järås avlöstes av Stina Andreasson och Uno Unger vid
10:30‐tiden. Mikael Hake skötte personalbytet med fågelstationens båt.
VERKSAMHET
22 nät 06:30‐12:00, alltså samtliga ordinarie utom de 3 näten vid Kruthuset. Dessutom 6 nät
19:15‐19:45. 37 burar 06:30‐09:30 varav 6 vid Lilla bryggan och 31 i Kausan. En nytillverkad
bur, som pågående personal hade med sig, placerades ut i Kausan 09:30 varvid totalt 38
burar användes fram till 19:30. Fortsatt dataläggning av ringmärkning. Stina tog hand om
avgående personals kvarlämnade disk.
OBSERVATIONER
HAVSSULA 3 + 2 ex passerade söderut under fm. TOPPSKARV Minst 3 ex höll till ute på
Klockfotsrevet under fm. SPARVHÖK En förbisträckande fågel under fm. TORNFALK En
förbisträckande fågel under fm. STENFALK Två ex sträckande söderut 8:50 resp. 11:30.
KUSTPIPARE En ungfågel rastade på SV‐udden under fm och senare även vid SO‐udden.
ROSKARL 2 ungfåglar rastade på SV‐udden under fm och senare även vid SO‐udden.
RINGMÄRKNING
103 ex av 18 arter.
Kärrnäppa 6, trädpiplärka 1, ängspiplärka 21, skärpiplärka 11, sädesärla 2, gärdsmyg 1,
järnsparv 9, rödhake 12, stenskvätta 2, taltrast 3, ärtsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta
3, gransångare 5, lövsångare 1, bofink 9, bergfink 2 och sävsparv 13.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 864 ex och i år 7904 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast personal anknutna till fågelstationen på ön idag, alltså totalt 6 personer.
ÖVRIGT
Att notera idag var att 18 olika arter blev ringmärkta, vilket är det mesta hittills i september.
Ganska mycket fågel rastade på ön men tyvärr satte regn och blåst stopp för nätfångst efter
kl. 12:00 förutom några nät vid slånbuskarna N om fågelstationen i skymningen.
Undertecknat fick ett intressant brev idag som har med Nidingens geologi att göra.
Brevet avser ett besök på ön av geologen Fredrik Klingberg den 29/8 då han visades på den
berghäll som vi hittade för några år sedan när vi tog upp nätgatan i slånbuskaget O om
Fotogenboden. I brevet stod följande:
Hej Uno!
Tack för en trevlig visning av ön och av ringmärkningen för mig och mina vänner.
Den eventuella hällen visade sig vara intressant. Berggrundsgeologerna här på SGU har blivit
euforiska och nyfikna. Det är av stor betydelse för dom om det visar sig vara berg. Det är det för oss
kvartärgeologer också för det skulle förklara varför Nidingen finns där och i så fall som en drumlin med
bergskärna.
Så nu vill vi kunna komma dit och studera hällen och avgöra vad det är. Därför undrar jag om det går
att ordna en båttransport för oss med GOFs snipa. Jag såg på hemsidan att du ska dit den 9 okt för ny
och härlig vecka. Finns det möjlighet för oss två-tre stycken att följa med ut och tillbaka igen den
dagen, så vore vi tacksamma. Vi kan givetvis betala en liten slant för det.
Håll till goda med kartor och beskrivning. Texten behöver väl revideras efter hällfyndet.
Bästa hälsningar och hör av dig
Fredrik Klingberg

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 21 SEPTEMBER 2010
VÄDER
I gryningen var det helmulet men från 09:00 började molntäcket luckras upp och från 13:00
var det i princip molnfritt resten av dagen.
01:00: VSV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +13,3° C, vattenstånd +16 cm.
04:00: VNV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +12,5° C, vattenstånd +17 cm.
07:00: NV 13 m/s, byvindar 16 m/s, +12,5° C, vattenstånd +27 cm.
10:00: NV 14 m/s, byvindar 18 m/s, +12,8° C, vattenstånd +22 cm.
13:00: NV 11 m/s, byvindar 15 m/s, +13,6° C, vattenstånd +19 cm.
16:00: NV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +13,9° C, vattenstånd +19 cm.
19:00: NV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +13,5° C, vattenstånd +22 cm.
22:00: VNV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +13,2° C, vattenstånd +11 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Stina Andreasson och Uno Unger.
VERKSAMHET
12 nät 06:30‐12:30 och 5 nät 19:30‐20:00. 38 burar 06:30‐19:30 varav 6 vid Lilla bryggan och
32 i Kausan. Fortsatt dataläggning av september månads ringmärkning.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 20 ex höll till vid Lillelandsrevet. TOPPSKARV 7 ex (2 äldre och 5 årsungar) höll till
vid Ostudden mitt på dagen. SPARVHÖK En rastande fågel 09:30, drog därefter mot SO.
STENFALK Ett ex sträckte söderut över SV‐udden 08:37. Dessutom en jagande fågel i
fyrområdet 18:30 som försvann österut. PILGRIMSFALK En adult fågel (troligen hona) gjorde
ett par varv runt ön och fortsatte därefter söderut 12:25. KUSTSNÄPPA En ungfågel sträckte
förbi SO‐udden mot V vid 13‐tiden. ROSKARL Två ungfåglar kvar på SO‐udden under dagen.
KENTSK TÄRNA Ett ex passerade Västudden mot N 11:35. OB. FISK‐/SILVERTÄRNA 1 1K flög
österut längs Playan 11:30. SILLGRISSLA Ett ex låg utanför nordstranden vid 13‐tiden.
HÖKSÅNGARE En ungfågel fångades och ringmärktes 07:45.
RINGMÄRKNING
38 ex av 13 arter.
Kärrnäppa 5, ängspiplärka 5, skärpiplärka 2, sädesärla 1, järnsparv 6, rödhake 5, stenskvätta 1,
taltrast 1, HÖKSÅNGARE 1, svarthätta 2, bofink 5, grönsiska 2 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 902 ex och i år 7942 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).
BESÖKARE
Stefan och Annika kom vid 10‐tiden ut med ett konferenssällskap på 12 personer som skall
stanna över natten. Senare kom Stefan även ut med sin ena dotter. Totalt 17 personer på ön
inkl. fågelstationens personal.

ÖVRIGT
Vi kunde bara ha uppe ett begränsat antal nät och dessa fångade dessutom dålig pga den
hårda NV‐vinden. Trots de dåliga förutsättningarna nätfångades stationens andra höksångare
för i år, tillika den 17:e sedan fågelstationens start 1980. Dagens fångst var den senaste under
hösten, tre dagar senare än den hittills senaste.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 22 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Hela dagen växlande molnighet med frambrytande sol emellanåt. Relativt svaga vindar under
morgonen/förmiddagen.
01:00: V 2 m/s, byvindar 4 m/s, +12,5° C, vattenstånd ‐1 cm.
04:00: VSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +12,1° C, vattenstånd ‐7 cm.
07:00: SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +12,0° C, vattenstånd ‐5 cm.
10:00: SV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +13,0° C, vattenstånd ‐3 cm.
13:00: SV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +13,4° C, vattenstånd ‐2 cm.
16:00: S 6 m/s, byvindar 7 m/s, +13,3° C, vattenstånd ‐2 cm.
19:00: S 9 m/s, byvindar 10 m/s, +13,0° C, vattenstånd +1 cm.
22:00: SSO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +13,6° C, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Stina Andreasson och Uno Unger.
VERKSAMHET
17 nät 06:30‐12:30, 13 nät 12:30‐13:30, 3 nät 15:15‐18:00 och 10 nät 18:00‐19:30. 38 burar
06:30‐20:00 varav 6 vid Lilla bryggan och 32 i Kausan.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 20 ex höll till vid Lillelandsrevet. GRÅHAKEDOPPING En ungfågel höll till N om
Kruthuset ca 100 m utanför nordstranden. TOPPSKARV 7 ex stod på en av de större stenarna
utanför Ostudden, både ad och juv ingick i flocken. STENFALK Den jagade småfåglar på ön
större delen av dagen och åtminstone en bofink fick sätta livet till. KENTSK TÄRNA 5 ex flög
västerut utanför nordstranden under kvällen. FORSÄRLA 2 ex förbisträckande under
morgonen/förmiddagen varav den senare rastade kort vid Lilla bryggan. MINDRE
FLUGSNAPPARE 2 1K‐fåglar nätfångades vid 07/08‐tiden och ringmärktes. SVARTMES 1 1K‐
fågel nätfångades och ringmärktes. LAPPSPARV Ett ex hördes passera över fyrområdet 08:40.
RINGMÄRKNING
202 ex av 23 arter.
Kärrnäppa 4, ängspiplärka 8, skärpiplärka 1, sädesärla 3, gärdsmyg 11, järnsparv 4, rödhake
33, rödstjärt 4, stenskvätta 1, taltrast 3, svarthätta 2, gransångare 3, lövsångare 1, kungsfågel
2, grå flugsnappare 1, MINDRE FLUGSNAPPARE 2, svartmes 1, blåmes 78, bofink 11, bergfink
2, grönsiska 1, brunsiska 1 och sävsparv 25.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1104 ex och i år 8144 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Stefan, Annika och deras dotter åkte till Gottskär med sitt konferenssällskap på 12 personer
vid 17‐tiden. Sjöfartsverket var iland med 3 hantverkare som gjorde i ordning och målade
träbyggnaden på utsidan nya fyren. Två privatpersoner var på besök med var sin båt. Totalt
besökte 22 personer ön under dagen inkl. fågelstationens personal.
ÖVRIGT
Det larm som gått i nya fyren under en längre tid avstängdes av Sjöfartsverkets personal.
Skönt att slippa höra den signalen mer.
Potatis‐Gunnar hälsade på och höstgrävde samt tångtäckte sitt potatisland i trädgårdsfållan.
Han liksom jag gladdes åt en nässelfjäril, kanske årets sista, som flög omkring i lä av vinden.
Dessutom svirrade det omkring ett par gammaflyn i fyrområdet.
Stefan monterade idag ner flytbryggeelementen som legat på land vid Lilla bryggan i år och
placerat dem för vinterförvaring i Pramskjulet.
Idag hade vi september månads hittills bästa ringmärkningsresultat med över 200 fåglar av
inte mindre än 23 olika arter varav svartmesen var den första i år. Fångsten av de unga mindre
flugsnapparna var inte heller så pjåkigt och tidigare har det bara hänt två gånger att stationen
fått två ex på en och samma dag, vilket båda gångerna inträffat i slutet av maj. Vidare var det
med blandade känslor vi fick ta emot höstens första blåmesinvasion.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 23 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Mulen gryning övergick i växlande molnighet med delvis frambrytande sol emellanåt. Under
em mestadels helmulet. Relativt disigt även om man kunde sikta fastlandet hela dagen.
01:00: S 10 m/s, byvindar 11 m/s, +13,5° C, vattenstånd ‐5 cm.
04:00: SSO 10 m/s, byvindar 11 m/s, +13,3° C, vattenstånd ‐7 cm.
07:00: SSO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +13,4° C, vattenstånd ‐5 cm.
10:00: SSO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +13,8° C, vattenstånd +‐0 cm.
13:00: SSO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +14,2° C, vattenstånd ‐1 cm.
16:00: SSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +14,5° C, vattenstånd ‐2 cm.
19:00: SSO 8 m/s, byvindar 11m/s, +15,0° C, vattenstånd +3 cm.
22:00: SSO 7 m/s, byvindar 9m/s, +14,8° C, vattenstånd +3 cm.

Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Stina Andreasson och Uno Unger.
VERKSAMHET
15 nät 06:30‐07:30 och 20 nät 07:30‐12:30. 38 burar 06:30‐20:00 varav 6 vid Lilla bryggan
och 32 i Kausan.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS En ad av rasen bernicla födosökte vid Klockfotsrevet 17:40. SJÖORRE Ca 20 ex höll
till vid Lillelandsrevet. TOPPSKARV 4 ex (1 ad + 3 juv) stod på Klockfotsrevet tillsammans med
storskarvar vid 17‐tiden. STENFALK Den sågs vid 07:30‐tiden då den bl.a. mobbade den
samtidigt besökande pilgrimsfalken. PILGRIMSFALK Ett ex, troligen ungfågel, jagade över ön
en stund vid 07:30‐tiden innan den försvann mot NV. MINDRE FLUGSNAPPARE En av
gårdagens ringmärkta 1K‐fåglar var kvar idag och sågs vid Stora bryggan vid 10‐tiden.
RINGMÄRKNING
28 ex av 11 arter.
Trädpiplärka 2, ängspiplärka 12, skärpiplärka 2, sädesärla 1, gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake
2, stenskvätta 1, bofink 2, bergfink 1 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1132 ex och i år 8172 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan och Marga kom ut under eftermidddagen med en konferensgrupp på 11 personer.
Totalt besökte alltså 15 personer ön under dagen inkl. fågelstationens personal.

ÖVRIGT
Den grupp som Stefan hade på besök idag var den sista för säsongen för hans del.
Dagen stod i stark kontrast mot gårdagens fina fångst och artdiversitet och det är väldigt
tydligt att merparten av de rastane fåglarna dragit vidare. Dock var åtminstone en av
gårdagens två ringmärkta mindre flugsnappare kvar även idag.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 24 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Mulet och ganska disigt från gryningen. Från 10:00 så gott som molnfritt med kraftigt soldis så
man knappt såg in till fastlandet. Från 16‐tiden och fram till skymningen åter mulet.
01:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +14,5° C, vattenstånd +2 cm.
04:00: SO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +14,3° C, vattenstånd ‐1 cm.
07:00: SO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +14,4° C, vattenstånd +‐0 cm.
10:00: SO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +14,7° C, vattenstånd +7 cm.
13:00: SSO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,9° C, vattenstånd +7 cm.
16:00: SSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +15,0° C, vattenstånd +8 cm.
19:00: SSO 6 m/s, byvindar 8m/s, +14,7° C, vattenstånd +13 cm.
22:00: SSO 5 m/s, byvindar 6m/s, +14,6° C, vattenstånd +22 cm.

Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Stina Andreasson och Uno Unger.
VERKSAMHET
17 nät 06:30‐07:00, 22 nät 07:00‐09:00 och 25 nät 09:00‐13:00. 38 burar 06:30‐20:00 varav 6
vid Lilla bryggan och 32 i Kausan. Fortsatt dataläggning av septembers ringmärkning har nu
kommit till dags dato.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS, RASEN BERNICLA Vid 07‐tiden sågs en ad vid Klockfotsrevet liksom igår. Vid 13‐
tiden låg 2 ad alldeles utanför Rissastenen på nordstranden, ovisst om det var en eller två nya
ex. SJÖORRE Ca 20 ex höll till vid Lillelandsrevet som tidigare i veckan. TOPPSKARV 2 juv på
Klockfotsrevet tillsammans med storskarvar. SPARVHÖK 3 ex sträckande mot S under fm.
TORNFALK Ett ex sträckande mot SV 08:30. SKÄRSNÄPPA 2 ex stod på en sten ute på
Klockfotsrevet 07:45, vilket var första obsen för hösten. KENTSK TÄRNA 2 ex sågs flygande ute
vid Klockfotsrevet. FORSÄRLA 2 + 1 ex sträckte mot S vid 07‐tiden. MINDRE KORSNÄBB Ett ex
hördes översträckande vid 11‐tiden. DOMHERRE Ett ex i övergång från juvenil till första
vinterdräkt nätfångades vid Kruthuset och ringmärktes. Första obsen i år på Nidingen.
RINGMÄRKNING
32 ex av 10 arter.
Kärrsnäppa 3, ängspiplärka 12, skärpiplärka 1, gulärla 1, gärdsmyg 1, gransångare 1, blåmes 6,
bofink 1, domherre 1 och sävsparv 5.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1164 ex och i år 8204 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Idag endast fågelstationens personal, alltså 2 personer.

ÖVRIGT
Undertecknad har haft som mål att göra en daglig inventeringsrunda till Ostudden, vilket
hittills har lyckats t.o.m. torsdagen. I går kväll drabbades jag dock av en besvärlig förkylning
med feber och besvärlig hosta, vilket gjorde att man fick ta det lite lugnare idag. När jag inte
låg däckad på rumssoffan, lyckades man i alla fall pallra sig ut till ringmärkningslabbet för att
expediera det 30‐tal fåglar vi ändå lyckades fånga. Eftersom det väntade nedfallet av
nattsträckare så gott som uteblev klarade Stina av samtliga nätrundor på egen hand.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 25 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Mulet men till skillnad från igår god sikt. Regn från 09:30 som upphörde fram på em. Fortsatt
mulet hela dagen.
01:00: SV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +14,5° C, vattenstånd +22 cm.
04:00: SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +13,5° C, vattenstånd +23 cm.
07:00: NV 3 m/s, byvindar 6 m/s, +13,4° C, vattenstånd +23 cm.
10:00: NV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +13,3° C, vattenstånd +25 cm.
13:00: NV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +12,7° C, vattenstånd +19 cm.
16:00: NNO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +11,0° C, vattenstånd +13 cm.
19:00: N 6 m/s, byvindar 8m/s, +12,4° C, vattenstånd +11 cm.
22:00: NNO 6 m/s, byvindar 8m/s, +12,2° C.

Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Stina Andreasson och Uno Unger avlöstes vid middagstid av Dennis Kraft, Anders Alander och
Arne Olsson. Mikael Hake skötte personalbytet med fågelstationens båt.
VERKSAMHET
17 nät 06:30‐07:30, 19 nät 07:30‐08:30, 22 nät 08:30‐10:30, 14 nät 15:00‐15:30 och 17 nät
15:30‐18:15. 38 burar 06:30‐20:00 varav 6 vid Lilla bryggan och 32 i Kausan.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV en på Klockfotsrevet tillsammans med storskarvar och två på ostudden.
SPARVHÖK 1 hane rastande. STORLABB Ett ex sträckande mot N 10:49 mellan Nidingen och
Malön. HÖKSÅNGARE ett ex ringmärktes på morgonen. SVARTHÄTTA En hane som fångades
visade sig vara ringmärkt på Nidingen den 1 maj 2010. Den sjöng under våren och har varit
kvar på ön hela sommaren och har kontrollerats vid några tillfällen.
RINGMÄRKNING
58 ex av 13 arter.
Ängspiplärka 37, skärpiplärka 5, sädesärla 1, gärdsmyg 1, järnsparv 4, rödhake 2, rödstjärt 1,
stenskvätta 1, höksångare 1, lövsångare 1, bofink 1, bergfink 1 och grönsiska 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 221 ex och i år 8 261 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning gästtoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Patrik kom ut och klippte gräset under förmiddagens regn. I övrigt endast personal knutna till
fågelstationen, alltså totalt 6 personer.
ÖVRIGT
VID DATORN
Uno Unger och Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 26 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Mulet men någorlunda sikt men tidvis avståndsdis. Friska vindar från omkring NO hela dagen.
01:00: NO 10 m/s, byvindar 14 m/s, +12,0° C.
04:00: NO 13 m/s, byvindar 15 m/s, +12,2° C, vattenstånd ‐4 cm.
07:00: ONIO 12 m/s, byvindar 15 m/s, +11,6° C, vattenstånd ‐5 cm.
10:00: ONO 10m/s, byvindar 13 m/s, +11,4° C, vattenstånd ‐3 cm.
13:00: NO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +12,2° C, vattenstånd ‐10 cm.
16:00: NO 10 m/s, byvindar 13 m/s, +12,3° C, vattenstånd ‐12 cm.
19:00: NO 10 m/s, byvindar 14 m/s, +11,8° C, vattenstånd ‐9 cm.
22:00: ONO 10 m/s, byvindar 13 m/s, +12,2° C, vattenstånd ‐3 cm.

Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Anders Alander och Arne Olsson.
VERKSAMHET
9 nät 06:45‐17:45. 38 burar 06:30‐20:00 varav 6 vid Lilla bryggan och 32 i Kausan.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV minst fyra, både på Klockfotsrevet ostudden. SPARVHÖK 1 rastande, troligen
samma som igår. MYRSPOV Ett ex sträckande mot S. SVARTMES ett ex ringmärktes. TALGOXE
Höstens första fångades Möjligen var det ytterligare någon på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
62 ex av 13 arter.
Ängspiplärka 13, skärpiplärka 4, gärdsmyg 5, järnsparv 1, rödhake 8, rödstjärt 1, taltrast 4,
svarthätta 1, gransångare 2, svartmes 1, blåmes 14, talgoxe 1 och bofink 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 283 ex och i år 8 323 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget denna dag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens egna personal, alltså tre personer.
ÖVRIGT
Anders eldade ansamlat skräp. Dennis trotsade motvinden och gjorde en inventeringsrunda
till ostudden.
VID DATORN
Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 27 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Mulet men någorlunda sikt. Solen sken igenom under vissa perioder. Friska vindar från
omkring NO hela dagen.
02:00: NO 8 m/s, byvindar 12 m/s, +11,4° C vattenstånd ‐8 cm.
05:00: NO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +10,9° C, vattenstånd ‐12 cm.
08:00: NO 10 m/s, byvindar 13 m/s, +10,8° C, vattenstånd ‐15 cm.
11:00: NO 10m/s, byvindar 14 m/s, +11,9° C, vattenstånd ‐10 cm.
14:00: NO 11 m/s, byvindar 14 m/s, +13,0° C, vattenstånd ‐14 cm.
17:00: NO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +13,5° C, vattenstånd ‐14 cm.
20:00: NNO 9 m/s, byvindar 16 m/s, +11,5° C, vattenstånd ‐10 cm.
23:00: NNO 11 m/s, byvindar 14 m/s, +9,4° C, vattenstånd ‐2 cm.

Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Anders Alander och Arne Olsson.
VERKSAMHET
11 nät 06:45‐16:45 och 10 nät 16:45‐18:45. 38 burar 06:30‐19:30 varav 6 vid Lilla bryggan
och 32 i Kausan.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS en av rasen bernicla rastade vid SV‐udden. TOPPSKARV minst fem på
Klockfotsrevet. SPARVHÖK åtminstone en hona som ringmärktes. LAPPSPARV Ett ex stöttes
vid lilla bryggan, drog över till Västudden där den återfanns.
RINGMÄRKNING
150 ex av 15 arter.
Sparvhök 1, ängspiplärka 5, skärpiplärka 4, gärdsmyg 7, järnsparv 45, rödhake 8, taltrast 5,
svarthätta 2, gransångare 2, kungsfågel 1, blåmes 28, bofink 27, bergfink 6, grönsiska 7 och
sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 399 ex och i år 8 439 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget denna dag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså tre personer.
ÖVRIGT
Ringmärkarens fingrar är sargade av blåmesarna och sparvhöken. Hoppas på mindre vassa
näbbar och klor under morgondagen. Även idag gjordes en inventeringsrunda österut.
VID DATORN
Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 28 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Huvudsakligen klart och god sikt och solen har skinit hela dagen. Friska vindar mellan N och
NO hela dagen.
02:00: N 11 m/s, byvindar 13 m/s, +7,3° C vattenstånd ‐3 cm.
05:00: NNO 11 m/s, byvindar 14 m/s, +6,4° C, vattenstånd ‐10 cm.
08:00: N 11 m/s, byvindar 14 m/s, +6,6° C, vattenstånd ‐12 cm.
11:00: NO 11m/s, byvindar 16 m/s, +9,4° C, vattenstånd ‐7 cm.
14:00: NNO 8 m/s, byvindar 13 m/s, +11,8° C, vattenstånd ‐6 cm.
17:00: NO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +12,5° C, vattenstånd ‐9 cm.
20:00: NNO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +10,8° C, vattenstånd ‐7 cm.
23:00: NNO 6 m/s, byvindar 9 m/s, +9,4° C, vattenstånd +2 cm.

Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Anders Alander och Arne Olsson.
VERKSAMHET
13 nät 06:45‐10:15, 4 nät 11:45‐13:15, 7 nät 13:15‐14:45 och 10 nät 14:45‐19:15. 38 burar
06:30‐19:30 varav 6 vid Lilla bryggan och 32 i Kausan. En inventeringsrunda över ön.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV Två ad och två 1K på Ostudden och minst fyra på Klockfotsrevet. SPARVHÖK En
jagade över ön på fm. TORNFALK En jagade över ön på morgonen. SVARTMES en ringmärkt.
RINGMÄRKNING
155 ex av 13 arter.
Ängspiplärka 3, skärpiplärka 1, gärdsmyg 7, järnsparv 80, rödhake 1, taltrast 1, svartmes 1,
blåmes 37, talgoxe 6, bofink 11, bergfink 4, grönsiska 1 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 554 ex och i år 8 594 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget denna dag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså tre personer.
ÖVRIGT
Vädret kan knappast betraktas som lugnt och hårda vindar brukar innebära dåligt med
fågelfångs. Men så inte denna gång, fågeltillgången har varit god. Järnsparvarna är mycket
sympatiska att hantera vilket till viss del uppväger de näbbvassa blåmesarna. Nu säger
väderutsikterna att det skall bli lugnare i morgon, vi får hoppas att det inte innebär att det
också blir lugnare på fågelfronten. Anders drabbades av ryggskot men det gav med sig framåt
kvällen
VID DATORN
Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 29 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Klart och soligt och god sikt hela dagen. Vindar mellan N och NO under dagen vridande till O
under kvällen.
02:00: NNO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +7,3° C vattenstånd +/‐0 cm.
05:00: NNO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +6,3° C, vattenstånd ‐7 cm.
08:00: NNO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +5,8° C, vattenstånd ‐10 cm.
11:00: NO 5m/s, byvindar 6 m/s, +9,0° C, vattenstånd ‐5 cm.
14:00: NO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +12,5° C, vattenstånd ‐9 cm.
17:00: NO 4 m/s, byvindar 8 m/s, +12,9° C, vattenstånd ‐16 cm.
20:00: O 5 m/s, byvindar 7 m/s, +12,3° C, vattenstånd ‐18 cm.
23:00: ONO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +9,5° C, vattenstånd ‐10 cm.

Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Anders Alander och Arne Olsson.
VERKSAMHET
17 nät 06:45‐07:15, 19 nät 07:15‐15:00 och 22 nät 15:00‐16:45. 38 burar 06:30‐19:30 varav 6
vid Lilla bryggan och 32 i Kausan. En inventeringsrunda över ön samt registrering av
ringmärkning.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV Cirka 15 varav minst tio vid Ostudden och tre på Klockfotsrevet. STENFALK En
fågel upptäcktes vid Ostudden. Den sågs sedan jaga en småfågel intensivt ut över havet i
minst fem minuter innan de hade försvunnit ur sikte. SVARTMES en ringmärkt.
RINGMÄRKNING
77 ex av 14 arter.
Ängspiplärka 3, skärpiplärka 2, gärdsmyg 12, järnsparv 15, rödhake 10, taltrast 1, kungsfågel 7,
svartmes 1, blåmes 12, talgoxe 1, bofink 2, bergfink 3, grönsiska 3 och sävsparv 5.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 631 ex och i år 8 671 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget denna dag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså tre personer.
ÖVRIGT
Trots det vackra vädret blev det en hygglig fångstsiffra. Anders har återfått sitt ryggskott och
går nätrundorna med en något skev hållning.
VID DATORN
Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 30 SEPTEMBER 2010
VÄDER
Växlande molnighet och god sikt hela dagen och svaga till måttliga vindar fån O.
02:00: O 4 m/s, byvindar 6 m/s, +8,9° C vattenstånd ‐9 cm.
05:00: O 3 m/s, byvindar 5 m/s, +8,6° C, vattenstånd ‐16 cm.
08:00: O 4 m/s, byvindar 6 m/s, +7,6° C, vattenstånd ‐22 cm.
11:00: OSO 6m/s, byvindar 7 m/s, +10,6° C, vattenstånd ‐18 cm.
14:00: OSO 5 m/s, byvindar 9 m/s, +11,1° C, vattenstånd ‐16 cm.
17:00: O 5 m/s, byvindar 7 m/s, +12,2° C, vattenstånd ‐23 cm.
20:00: OSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +10,9° C, vattenstånd ‐26 cm.
23:00: SO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +10,5° C, vattenstånd ‐19 cm.

Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Anders Alander och Arne Olsson.
VERKSAMHET
19 nät 06:15‐16:30 och 22 nät 16:30‐18:45. 38 burar 06:30‐19:30 varav 6 vid Lilla bryggan
och 32 i Kausan. En inventeringsrunda över ön samt registrering av ringmärkning. Fröfällan
har startats upp för höstsäsongen.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV Cirka 5, två sågs på Ostudden och minst tre på Klockfotsrevet. SVARTMES en
ringmärktes även idag. Det är fjärde dagen denna vecka som en svartmes har dykt upp på ön.
TRÄDKRYPARE En fångades på morgonen. Den sågs på sena eftermiddagen söka föda på
stenar på Västudden. KNUBBSÄL Minst 20 djur låg ute vid Klockfotsrevet som till följd av det
låga vattenståndet är extra stort.
RINGMÄRKNING
85 ex av 15 arter.
Ängspiplärka 5, skärpiplärka 2, gärdsmyg 7, järnsparv 7, rödhake 9, taltrast 1, gransångare 3,
kungsfågel 32, svartmes 1, blåmes 7, trädkrypare 1 ‐ årets första, bofink 3, bergfink 2,
grönsiska 1 och sävsparv 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 716 ex och i år 8 756 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget denna dag.
BESÖKARE
Stefan kom ut en stund på dagen och städade i ut inför vintern. Han har inga mer planerade
aktiviteter med övernattning den här säsongen men det kan bli någon dagsutflykt. I övrigt
endast fågelstationens personal, totalt alltså fyra personer.
ÖVRIGT
Även idag hyggliga fångstsiffror, mest tack vare tillströmmande kungsfåglar. Anders ryggskott
håller i sig men han klarar sig runt nätrundorna ändå. Undertecknad har justerat kranarna på
toaletten så att det nu kommer kallvatten när man vrider på blå kran och varmvatten när man

vrider på den röda. Dessutom har jag under veckan kommit underfund med vågen på labbet
så att jag slipper mer än en decimal när det skall vägas.
På grund av befarat hårda vindar på lördag gör vi personalbyte i morgon eftermiddag istället.
Oj vad mycket som man inte kommer att hinna med när man missar en hel dag.
VID DATORN
Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 1 OKTOBER 2010
VÄDER
Mulet men god sikt på morgonen och måttliga till friska och kalla ostvindar. Vid middagstid
uppklarnande och sol.
02:00: OSO 6 m/s, byvindar 9 m/s, +10,2° C vattenstånd ‐10 cm.
05:00: OSO 5 m/s, byvindar 8 m/s, +9,4° C, vattenstånd ‐14 cm.
08:00: OSO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +9,5° C, vattenstånd ‐20 cm.
11:00: SO 7m/s, byvindar 10 m/s, +10,4° C, vattenstånd ‐16 cm.
14:00: SO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +12,2° C, vattenstånd ‐10 cm.
19:00: OSO 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 11.6 grader. ‐19 cm.

Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Dennis Kraft, Anders Alander och Arne Olsson avlöstes av Anders Melin och Lars Hellberg.
Mikael Hake och Morgan Johansson skötte transporten.
VERKSAMHET
22 nät 06:30‐15:00. 38 burar 06:30‐19:30 varav 6 vid Lilla bryggan och 32 i Kausan. Fröfälla
hela dagen. Registrering av ringmärkning.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV Minst en på Klockfotsrevet. PILGRIMSFALK En ungfågel satt en stund på
Västudden och putsade sig. TRÄDKRYPARE Gårdagens ringmärkta fågel kvar i dag. KNUBBSÄL
Minst 24 djur låg ute vid Klockfotsrevet.
RINGMÄRKNING
26 ex av 9 arter.
Ängspiplärka 5, gärdsmyg 4, järnsparv 2, gransångare 2, kungsfågel 8, bofink 1, bergfink 1,
grönsiska 1 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 26 ex och i år 8 784 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget denna dag.
BESÖKARE
Endast personal anknuten till fågelstationen, totalt alltså sju personer.
ÖVRIGT

VID DATORN
Dennis Kraft och Anders Melin.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 2 OKTOBER 2010
VÄDER
God sikt på morgonen, friska och kalla ostvindar. Solglimtar under dagen.
05:00: OSO 10 m/s. Byvindar 12 m/s. 8.5 grader. ‐15 cm.
10:00: OSO 11 m/s. Byvindar 14 m/s. 9.7 grader. ‐31 cm.
15:00: SO 12 m/s. Byvindar 16 m/s. 11.5 grader. ‐19 cm.
19:00: SO 12 m/s. Byvindar 16 m/s. 11.2 grader. ‐32 cm.

Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin och Lars Hellberg.
VERKSAMHET
15 nät 07:00‐15:00. 38 burar 07:00‐19:00 i Kausan. Fröfälla hela dagen.
OBSERVATIONER
‐
RINGMÄRKNING
15 ex av 6 arter.
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, kungsfågel 7, bofink 2, och sävsparv 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 41 ex och i år 8 797 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget denna dag.
BESÖKARE
Endast personal anknuten till fågelstationen, totalt alltså 2 personer.
ÖVRIGT
En blåsig dag med lite fågel. En tur till ostudden resulterade inte i något nytt.
VID DATORN
Anders Melin.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 3 OKTOBER 2010
VÄDER
God sikt på morgonen, friska och kalla ostvindar. Regnstänk under dagen.
06:00: SO 13 m/s. Byvindar 16 m/s. 10.8 grader. ‐17 cm.
09:00: SO 14 m/s. Byvindar 16 m/s. 11.3 grader. ‐31 cm.
13:00: SO 14 m/s. Byvindar 18 m/s. 13.2 grader. ‐15 cm.
19:00: SO 12 m/s. Byvindar 16 m/s. 11.2 grader. ‐32 cm.

Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin och Lars Hellberg.
VERKSAMHET
5 nät 07:00‐11:00. 38 burar 07:00‐19:00 i Kausan. Fröfälla hela dagen.
OBSERVATIONER
HAVSSULA 1 mot norr, TOPPSKARV 3 st på revet
RINGMÄRKNING
6 ex av 5 arter.
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, kungsfågel 1, och bergfink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 47 ex och i år 8 803 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget denna dag.
BESÖKARE
Endast personal anknuten till fågelstationen, totalt alltså 2 personer.
ÖVRIGT
Ytterligare en blåsig dag med lite fågel.
VID DATORN
Anders Melin.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – måndag 4 oktober 2010
VÄDER
God sikt på morgonen, friska och något varmare ostvindar än gårdagens kyliga vindar.
06:00: SO 15 m/s. Byvindar 19 m/s. 12.1 grader.‐5 cm.
09:00: SO 14 m/s. Byvindar 17 m/s. 11.9 grader.‐15 cm.
15:00: SSO 11 m/s. Byvindar 15 m/s. 14.2 grader.‐5 cm.
19:00: SO 12 m/s. Byvindar 15 m/s. 13.9 grader.-3cm

Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin och Lars Hellberg.
VERKSAMHET
4 nät 07:30‐16:00. 38 burar 07:00‐19:00 i Kausan.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 3 st på klockfotsrevet
RINGMÄRKNING
7 ex av 5 arter.
Trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 2, grönsiska 1, och blåmes 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 54 ex och i år 8 810 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget denna dag.
BESÖKARE
Endast personal anknuten till fågelstationen, totalt alltså 2 personer.
ÖVRIGT
Ytterligare en blåsig dag med lite fågel.
VID DATORN
Anders Melin.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – tisdag 5 oktober 2010
VÄDER
God sikt på morgonen, friska och varmare ostvindar framåt dagen.
06:00: SO 13 m/s. Byvindar 15 m/s. 11.9 grader. +5 cm.
10:00: SO 11 m/s. Byvindar 13 m/s. 11.3 grader. +2 cm.
13:00: SO 10 m/s. Byvindar 11 m/s. 13.5 grader. – 1 cm.
18:00: SO 11 m/s. Byvindar 14 m/s. 13.9 grader. +12cm

Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin och Lars Hellberg.
VERKSAMHET
7 nät 07,30‐08,30. Samt 16 nät 08,30–15,30.
38 burar 07,00‐19,00 i Kausan.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 3 st på klockfotsrevet. Årets första VARFÅGEL fångades och ringmärktes.

RINGMÄRKNING
73 ex av 10 arter.
Gärdsmyg 1, järnsparv 2, kungsfågel 1, blåmes 28, talgoxe 18, varfågel 1, bofink 3, grönsiska
16, brunsiska 1 och 2 sävsparv.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 127 ex och i år 8 883 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget denna dag.
BESÖKARE
Endast personal knuten till fågelstationen, totalt alltså 2 personer.
ÖVRIGT
Ytterligare en blåsig dag men med lite mer fågel . Dagen började blåsig och vi hade endast
uppe 7 nät. Det mojnade lite och samtidigt så fylldes ön av fåglar. Då kunde vi sätta upp lite
mer nät och fick till slut ihop 73 st.
VID DATORN
Anders Melin.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – onsdag 6 oktober 2010
VÄDER
God sikt på morgonen, friska ostvindar hela dagen.
06:00: SO 13 m/s. Byvindar 16 m/s. 12.6 grader.+8 cm.
10:00: SO 12 m/s. Byvindar 15 m/s. 12.2 grader.+1 cm.
15:00: SO 12 m/s. Byvindar 16 m/s. 12.8 grader. 0 cm.
18:00: SO 13 m/s. Byvindar 17 m/s. 13.3 grader. +12cm
21:00 SSO 16 m/s. Byvindar 20 m/s. 12.2 grader. +8

Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin och Lars Hellberg.
VERKSAMHET
9 nät 07,30–14,30. Fröfällan vid strandoxeln.
38 burar 07,00‐19,00 i Kausan. Inläggning av nymärkningar i Fagel.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 3 st på klockfotsrevet. STÖRRE STRANDPIPARE en st.

RINGMÄRKNING
12 ex av 6 arter.
Ängspiplärka 2, gärdsmyg 1, järnsparv 1, stenskvätta 1, grönsiska 5, och 2 sävsparv.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 139 ex och i år 8 895 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning ½ tim.
BESÖKARE
Endast personal knuten till fågelstationen, totalt alltså 2 personer.
ÖVRIGT
Justerat uttagsboxen till fröfällan, den bör göras om helt och hållet. Ytterligare en blåsig dag
men utan fågel . Dagen började blåsig och fortsatte så.
VID DATORN
Anders Melin.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – torsdag 7 oktober 2010
VÄDER
Blåsig och regnig natt, lugnt på morgonen med lätt regn. Senare på dagen dimma över havet
och land.
06:00: NO 2 m/s. Byvindar 2 m/s. 12.2 grader. 19 cm. regn
10:00: SSO 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 12.6 grader. +12 cm.
20:00: ONO 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 12.4 grader.+18cm

Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL: Anders Melin och Lars Hellberg.
VERKSAMHET:

25 nät 08,00–15,00. 38 burar 07,00‐19,00 i Kausan.

OBSERVATIONER
178 talgoxar, 57 grönsiskor och 2 svartmesar ringmärktes
RINGMÄRKNING
399 ex av 19 arter.
änpip
skpip
säärl
gäsmy
jäspa
röhak
tatra
rötra
phcol
lösån
kufåg
svmes
blmes
taoxe
bofin
befin
caspi
cfcab
säspa

6
3
1
1
7
6
1
2
18
2
19
2
46
178
8
4
57
13
25

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 538 ex och i år 9 294 ex.
BESÖKARE
Endast personal knuten till fågelstationen, totalt alltså 2 personer.
ÖVRIGT
Fullt upp mer att plocka fågel och ringmärka...
VID DATORN
Anders Melin.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – fredag 8 oktober 2010
VÄDER
En lugn och fin morgom dagen disig på fm. soligt på em.
06:00: ONO 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 10.6 grader. ‐8 cm.
18:00: OSO 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 12.4 grader.-3 cm.

Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL: Anders Melin och Lars Hellberg.
VERKSAMHET: 3 nät 07,00–15,00. 12 nät 15,00 till 17,00
38 burar 07,00‐19,00 i Kausan.
OBSERVATIONER

Hade inte tid i dag heller...:‐) endast en trädkrypare

RINGMÄRKNING
572 ex av 18 arter.
sphök
änpip
gäsmy
jäspa
röhak
röstj
svhät
phcol
lösån
kufåg
blmes
taoxe
trkry
bofin
befin
caspi
cfcab
säspa

1
8
3
6
178
3
18
92
4
100
78
50
1
2
2
10
2
14

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1110 ex och i år 9 866 ex.
BESÖKARE
Endast personal knuten till fågelstationen, totalt alltså 2 personer.
ÖVRIGT
Fullt upp mer att plocka fågel och ringmärka... Har aldrig varit med om en liknande dag på
Nidingen. På morgonen gnistrade det i fyrljuset av fåglar som flög in i ljuskäglan. Under hela
dagen vällde fåglar in och vi kunde endast ha uppe tre nät. Hade vi varit ett par man till så
hade det utan vidare varit en ”tusendag” Sparvhökar jagade omkring i buskarna, vi hade en
som fastnade i en vadarbur...
VID DATORN Anders Melin.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 9 OKTOBER 2010
VÄDER
I huvudsak molnfritt under större delen av dagen och det var riktigt varmt och skönt i solen en
stund mitt på dagen.
02:00: O 6 m/s, byvindar 9 m/s, +8,3° C, vattenstånd ‐14 cm.
05:00: O 7 m/s, byvindar 11 m/s, +7,7° C, vattenstånd ‐8 cm.
08:00: O 5 m/s, byvindar 7m/s, +7,3° C, vattenstånd ‐4 cm.
11:00: ONO 3 m/s, byvindar 6 m/s, +9,2° C, vattenstånd ‐10 cm.
14:00: ONO 1 m/s, byvindar 2 m/s, +12,3° C, vattenstånd ‐16 cm.
17:00: NNV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +12,6° C, vattenstånd ‐8 cm.
20:00: O 2 m/s, byvindar 3 m/s, +11,2° C, vattenstånd ‐2 cm.
23:00: OSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +10,6° C, vattenstånd ‐7 cm.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL: Anders Melin och Lars Hellberg avlöstes vid middagstid av Stina Andreasson och
Uno Unger. Morgan Johansson och Sone Sjölander skötte båttransporten.
VERKSAMHET
3 nät 07:00‐09:00, 4 nät 09:00‐11:00 och 11 nät 12:00‐17:00. 38 burar i Kausan 07:00‐19:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 10 ex låg och dök vid Lillelandsrevet. HAVSSULA 2 äldre ex passerade var för sig
mot S utanför Klockfotsrevet under em. TOPPSKARV 16 ex på Klockfotsrevet och Ostudden
under em. SPARVHÖK 1 ex sågs under fm. STENFALK 1 honfärgad jagade vid Lilla bryggan
under kvällen. SKÄRSNÄPPA 10 ex födosökande på Klockfotsrevet under em. KUSTLABB En
årsunge jagade fiskmåsar över Kausan och Klockfotsrevet vid 16:15‐tiden. TRETÅIG MÅS 1 ad
stod en stund på en sten vid Ostudden vid 16‐tiden och därefter sågs ev. samma ex slå till på
Klockfotsrevet. SILLGRISSLA 2 ex låg vid Lillelandsrevet. RÖDSTJÄRT 1 hona födosökte på
Playan under kvällen. TRÄDKRYPARE 1 ex fångades och ringmärktes. STEGLITS 1 ex rastade i
fyrområdet under kvällen. VINTERHÄMPLING 3 ex sträckte österut över Ostudden 17:55 –
höstens första för Nidingen.
RINGMÄRKNING
257 ex av 13 arter.
Ängspiplärka 9, gärdsmyg 13, järnsparv 4, rödhake 60, svarthätta 4, gransångare 11,
kungsfågel 74, blåmes 16, talgoxe 38, trädkrypare 1, bofink 6, grönsiska 16 och sävsparv 5.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 367 ex och i år 10 123 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
I samband med personalbytet medföljde geologerna Fredrik Klingberg, Lena Lundqvist och
Jesper Petersson, sistnämnde med dottern Jenny. Vidare var 4 personer från Sjöfartsverkets
båt Skandica iland för årligt underhåll av nya fyren. Totalt med fågelstationens personal
besöktes ön idag av 14 personer.

ÖVRIGT
Fortsatt mycket rastande småfågel på ön och efter tre dagar med god fångst ringmärktes idag
en blåmes vid 09‐tiden som årets 10 000:de fågel.
Berghällen, som vi på fågelstationen tidigare hittat i samband med att en ny nätgata röjdes fram
genom ett slånbuskage öster om Fotogenboden för några år sedan, konstaterades av besökande
geologer vara toppen av den eftersökta bergklack som teoretiskt antagits ha funnits under Nidingen.

Berghällen, som utgörs av Askimsgranit (samma bergart som finns inne på Onsalalandet),
bevisar att Nidingen är en drumlin som bildades i samband med att senaste inlandsisen låg
över dessa delar av Kattegatt.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 10 OKTOBER 2010
VÄDER
I gryningen låg dimman tät över Nidingen och den började släppa först vid 11‐tiden, dock
ingen sikt in till närmaste land förrän vid 14‐tiden. Under em bröt solen igenom tidvis men i
huvudsak mulet fram till kvällen.
02:00: SSO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +10,4° C, vattenstånd ‐12 cm.
05:00: ONO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +8,2° C, vattenstånd ‐8 cm.
08:00: OSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +6,7° C, vattenstånd ‐7 cm.
11:00: SO 1 m/s, byvindar 6 m/s, +8,4° C, vattenstånd ‐6 cm.
14:00: NNO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +9,8° C, vattenstånd ‐13 cm.
17:00: NO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +10,4° C, vattenstånd ‐9 cm.
20:00: NNO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +8,5° C, vattenstånd ‐5 cm.
23:00: ONO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +6,3° C, vattenstånd +‐0 cm.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL: Stina Andreasson och Uno Unger.
VERKSAMHET
11 nät 07:00‐09:00, 17 nät 09:00‐12:00 och 15 nät 12:00‐18:00. 38 burar i Kausan 07:00‐
19:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 5 ex i sällskap med ejdrar vid Lillelandsrevet. TOPPSKARV 15 ex på Klockfotsrevet
och Ostudden under dagen. SKÄRSNÄPPA 6 ex födosökande på Klockfotsrevet under em.
STÖRRE STRANDPIPARE 1 ex flög ett par varv över Kausan under kvällen innan den försvann
mot SO. TRETÅIG MÅS 2 ad stod på Klockfotsrevet under em. SILLGRISSLA 1 ex sträckande
mot S utanför Klockfotsrevet under kvällen. LADUSVALA 1 ex sträckte mot SV vid 14‐tiden.
STJÄRTMES En flock på 8 ex fångades under em. (se nedan). SVARTMES Årets 8:de ex
ringmärktes.
RINGMÄRKNING
146 ex av 17 arter.
Ängspiplärka 6, gärdsmyg 8, järnsparv 22, rödhake 31, taltrast 1, gransångare 5, kungsfågel 8,
stjärtmes 4, svartmes 1, blåmes 4, talgoxe 11, bofink 8, bergfink 4, grönsiska 16,
vinterhämpling 2, gråsiska 3 och sävsparv 12.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 513 ex och i år 10 269 ex.
För första gången i höst fick vi idag främmande kontroller av tättingar. Det började med att
vi fångade en 1K hona sävsparv med STAVANGER‐ring under em. Vid 14‐tiden slog det till igen
och av 8 infångade stjärtmesar var 4 ringmärkta med MOSKVA‐ringar.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal besöktes ön av en båt från Skallahamn med 4 personer,
alltså totalt 6 personer på ön idag.

ÖVRIGT
Fortsatt bra med rastande småfågel på ön. Dagens höjdpunkt var fångsten av 8 stjärtmesar
varav 4 med MOSKVA‐ringar. Det skall bli spännande att få reda på var och när dessa små
skaftförsedda dunbollar blev ringmärkta. Efter att vi släppt alla 8 samtidigt drog de sig österut
förbi Kruthuset och sågs ej senare.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 11 OKTOBER 2010
VÄDER
Efter en stjärnklar natt drog dimma in över Nidingen redan före gryningen. Till att börja med
såg man ändå ca 500 m men vid 08‐tiden var sikten endast ca 100 m. Mitt på dagen lättade
dimman successivt och från 14:00 klarnade det upp och solen lyste från en klar himmel resten
av dagen.
02:00: NO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +6,2° C, vattenstånd ‐7 cm.
05:00: NO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +6,1° C, vattenstånd ‐12 cm.
08:00: NNO 2 m/s, byvindar 4 m/s, +4,8° C, vattenstånd ‐7 cm.
11:00: VNV 1 m/s, byvindar 3 m/s, +4,9° C, vattenstånd ‐2 cm.
14:00: NV 2 m/s, byvindar 5 m/s, +8,3° C, vattenstånd ‐7 cm.
17:00: NNV 1 m/s, byvindar 4 m/s, +9,0° C, vattenstånd ‐9 cm.
20:00: S 1 m/s, byvindar 2 m/s, +9,2° C, vattenstånd ‐6 cm.
23:00: VSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +9,3° C, vattenstånd +1 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Stina Andreasson och Uno Unger fram till 11:00, då Mikael Hake anlände med vår båt. Både
Mikael och båten blir kvar på Nidingen tills vidare.
VERKSAMHET
4 nät 07:00‐08:00, 8 nät 08:00‐11:00 och 23 nät 11:00‐18:00. 38 burar i Kausan 07:00‐19:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 1 hane + 1 honfärgad i sällskap med ejdrar vid Lillelandsrevet. TOPPSKARV Ca 10 ex
på Klockfotsrevet och Ostudden under dagen. SPARVHÖK Ca 5 ex visade sig på ön under
dagen. STENFALK 1 ex rastade kort vid Stora bryggan under em innan den drog vidare mot S.
SKÄRSNÄPPA Minst 15 ex födosökande på Klockfotsrevet under em. DVÄRGBECKASIN 1 ex
stöttes på Västudden 16:40. Efter ytterligare en stötning tog den höjd och sträckte mot V,
dock såg den först ut att försöka landa på Klockfotsrevet men ångrade sig och fortsatte ut
över havet. SILLGRISSLA 3 ex rastande runt ön under kvällen. SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgat
ex rastade i Kausan under em, där även en hona av vanlig RÖDSTJÄRT höll till. RÖRSÅNGARE 1
årsunge fångades och ringmärktes. STEGLITS 2 honor (2K+ och 1K) fångades och ringmärktes.
MINDRE KORSNÄBB 1 ex hördes översträckande. DOMHERRE 2 honor (2K+ och 1K) fångades
och ringmärktes ‐ andra obsen i höst. GULSPARV 3 ex rastade på ön under em första obsen i
höst.
RINGMÄRKNING
346 ex av 20 arter.
Ängspiplärka 6, gärdsmyg 15, järnsparv 6, rödhake 173, koltrast 2, taltrast 6, rörsångare 1,
svarthätta 4, gransångare 6, kungsfågel 37, blåmes 5, talgoxe 6, bofink 19, bergfink 4, steglits
2, grönsiska 30, vinterhämpling 1, gråsiska 4, domherre 2 och sävsparv 16.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 859 ex och i år 10 615 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 3 personer.
ÖVRIGT
Det blev ytterligare en bra fångstdag tredje bästa hittills i höst. Redan vid 06:30‐tiden
blixtrade det i fyrens ljuskäglor av småfåglar och det kvittrade överallt i buskar och i luften.
Eftersom vi bara var två personal vågade vi inte sätta upp mer än 4 nät till att börja med. Först
efter att Mikael anlände som efterlängtad förstärkning vid 11‐tiden kunde vi sätta upp alla
nät. Trots en nästan vindstilla em‐kväll med bleke på havet hittades inga tumlare trots
tubspaning och det enda som hittades var några sillgrisslor och tobisgrisslor.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 12 OKTOBER 2010
VÄDER
En klar och delvis molnfri natt övergick i en likaså nästan molnfri morgon med god sikt, dock
låg en hel dimma inne över land. Efter en del växlande molnighet blev eftermiddagen en fin
höstdag med nästan molnfri himmel, en hel del solsken samt tidvis bleke på havet.
02:00: VNV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +9,9° C, vattenstånd ‐6 cm.
05:00: V 4 m/s, byvindar 5 m/s, +9,6° C, vattenstånd ‐14 cm.
08:00: NO 2 m/s, byvindar 4 m/s, +8,2° C, vattenstånd ‐12 cm.
11:00: ONO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +9,0° C, vattenstånd ‐3 cm.
14:00: NV 1 m/s, byvindar 2 m/s, +11,4° C, vattenstånd ‐9 cm.
17:00: NNV 4 m/s, byvindar 4 m/s, +10,8° C, vattenstånd ‐14 cm.
20:00: NO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +8,5° C, vattenstånd ‐6 cm.
23:00: ONO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +7,8° C, vattenstånd +3 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Stina Andreasson, Mikael Hake och Uno Unger.
VERKSAMHET
23 nät 07:00‐10:30, 25 nät 10:30‐13:00 och 23 nät 13:00‐16:00. I Kausan 38 burar 07:00‐09:00
och under tiden 09:00‐19:00 36 burar. 2 burar från Kausan flyttades till Strandoxeln 09:00 där
de tjänstgjorde som fröfällor fram till 18:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 1 hane + 1 honfärgad i sällskap med ejdrar vid Lillelandsrevet även idag.
GRÅHAKEDOPPING 2 ex låg under em. S om Ostudden SPARVHÖK 3 ex rastande/sträckande
under dagen. KUSTPIPARE 1 ex kom flygande ett varv över ön vid 16:45‐tiden och landade på
Klockfotsrevet. SKÄRSNÄPPA 34 ex födosökande på Klockfotsrevet under dagen. SILLGRISSLA
1 ex låg N om ön mitt på dagen. JORDUGGLA 1 ex stöttes först på Västudden 14:15 och
därefter vid 17‐tiden på Ostudden. Vid sistnämnda tillfället drog den österut mot fastlandet.
LADUSVALA 1 ex flög ett par varv över ön vid 10:40‐tiden innan den drog vidare.
TRÄDKRYPARE 2 ex nätfångades och ringmärktes. RÅKA 2 ex sträckte mot SV 09:19
tillsammans med 16 kråkor – höstens första obs på ön. STEGLITS 1 ex rastande mitt på dagen.
RINGMÄRKNING
151 ex av 17 arter.
Ängspiplärka 4, gärdsmyg 10, järnsparv 4, rödhake 12, koltrast 2, rödvingetrast 1, gransångare
1, kungsfågel 11, blåmes 43, talgoxe 21, trädkrypare 2, bofink 3, bergfink 2, grönfink 3,
grönsiska 12, gråsiska 6 och sävsparv 14.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 010 ex och i år 10 766 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal var Potatis‐Gunnar iland ett par timmar på em., alltså totalt
4 personer.
ÖVRIGT
Efter en klar natt med svaga vindar tömdes ön på de stora mängder rödhakar som var kvar
ännu igår kväll. Nedfall av nattsträckande tättingar blev ganska måttligt men med den svaga
NO‐vinden och klara sikten under fm. anlände en del blåmesar och talgoxar, så fångsten blev
ändå rätt hygglig. För sjätte dagen i rad blev dagssummorna tresiffriga vilket inte hör till
vanligheterna på Nidingen och totalt på dessa 6 dagar har det ringmärkts 1871 fåglar, vilket i
snitt ger 312 ex.
Den fina höstdagen med härligt solsken bidrog till goda observationer av vardera en amiral
och en tistelfjäril. Sistnämnda fjäril besökte under en längre tid vårt vackra bestånd med
ringblommor utanför ringmärkarlabbet.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 13 OKTOBER 2010
VÄDER
Åter en huvudsakligen molnfri natt med god sikt som följdes av en likartad morgon och fm.
Vid 11‐tiden successivt mulnande men moltäcket relativt tunt ännu vid 16‐tiden och en delvis
beslöjad sol syntes till och från.
02:00: ONO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +6,3° C, vattenstånd +1 cm.
05:00: NO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +5,9° C, vattenstånd ‐1 cm.
08:00: O 2 m/s, byvindar 3 m/s, +5,7° C, vattenstånd ‐2 cm.
11:00: S 2 m/s, byvindar 3 m/s, +9,4° C, vattenstånd ‐3 cm.
14:00: SSV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +10,3° C, vattenstånd ‐8 cm.
17:00: SV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +10,3° C, vattenstånd ‐13 cm.
20:00: SV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +11,1° C, vattenstånd ‐10 cm.
23:00: VSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +10,8° C, vattenstånd ‐1 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Stina Andreasson, Uno Unger och Mikael Hake. Mikael tog dock båten iland vid 12‐tiden
eftersom prognosen förutspådde friska vindar från västsektorn kommande natt.
VERKSAMHET
23 nät 07:00‐15:30. I Kausan 36 burar 07:00‐19:00. 2 burar användes som fröfällor vid
Strandoxeln 07:00‐19:00. Inläggning av ringmärkningsdata i Fagel.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 6 ex i sällskap med ejdrar vid Lillelandsrevet, vidare 1 hona sträckande mot S.
STORLOM Ett ej utfärgat ex sträckte mot S under fm. SPARVHÖK Minst 1 ex jagade på ön
under dagen. SKÄRSNÄPPA 65 ex födosökande på Klockfotsrevet under dagen. SKOGSDUVA 1
ex flög österut över ön och slog till på Ostudden 09:45. TRÄDKRYPARE Liksom igår
nätfångades och ringmärktes 2 ex. RÅKA 1 ad rastade på ön vid 08:45‐tiden och sågs bl.a. sitta
högst upp på nya fyren. STJÄRTMES En flock på 6 ex nätfångades. Förutom de 4 fåglar som vi
ringmärkte ingick i flocken 2 ex som var märkta med LITAUEN‐ringar. STEGLITS 3 ex sträckte
mot S över Kausan vid 11‐tiden. MINDRE KORSNÄBB Minst 1 ex hördes överflygande under
em. TUMLARE 4 ex sågs N om ön under fm.
RINGMÄRKNING
89 ex av 19 arter.
Ängspiplärka 3, skärpiplärka 2, gärdsmyg 10, järnsparv 1, rödhake 1, koltrast 3, taltrast 4,
kungsfågel 9, stjärtmes 4, blåmes 11, talgoxe 1, trädkrypare 2, bofink 4, bergfink 4, grönfink 4,
grönsiska 5, gråsiska 6, domherre 1 och sävsparv 14.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 099 ex och i år 10 855 ex.
Vidare 2 främmande kontroller av stjärtmes från Litauen.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal kom Stefan och Annika från Gottskär Kurs & Konferens ut
på kvällen för att stanna tills i morgon, alltså totalt 5 personer.
ÖVRIGT
Det låter helt otroligt men de tre senaste fångade stjärtmesflockarna på Nidingen har samtliga
innehållit redan ringmärkta ex. Dessutom har Stina Andreasson och undertecknad varit med
vid fångsten vid alla tre tillfällena – oddsen för att något sådant skall hända torde vara mindre
än en på millionen. Det började den 14/10 förra året då samtliga fåglar i en flock på 6 ex hade
ringmärkts några dagar tidigare på Hammarö fågelstation utanför Karlstad. Därefter fångades
8 fåglar för tre dagar sedan där 4 ex var märkta med Moskva‐ringar och så idag då en flock på
6 fåglar innehöll 2 ex med Litauen‐ringar.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 14 OKTOBER 2010
VÄDER
I gryningen så gott som helt molnfritt över havet men med en molnbank in över land. Sikten
mycket god. Solskenet flödade från en molnfri himmel hela förmiddagen men från 13:30 drev
en del molnstråk in från NO och från kvällen i stort sett helmulet.
02:00: VSV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +10,8° C, vattenstånd +10 cm.
05:00: NV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +10,1° C, vattenstånd +7 cm.
08:00: NV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +10,2° C, vattenstånd +3 cm.
11:00: NNV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +11,4° C, vattenstånd +3 cm.
14:00: NNV 6 m/s, byvindar 10 m/s, +11,9° C, vattenstånd +4 cm.
17:00: NNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +11,0° C, vattenstånd ‐2 cm.
20:00: NNV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +10,2° C, vattenstånd ‐8 cm.
23:00: N 5 m/s, byvindar 8 m/s, +9,5° C, vattenstånd ‐8 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Stina Andreasson och Uno Unger.
VERKSAMHET
17 nät 07:00‐08:00, 23 nät 08:00‐12:00 och 17 nät 12:00‐13:00. Vid ett eftermiddagspass för
riktad stjärtmesfångst 3 nät 15:15‐16:00 och 5 nät 16:00‐17:45. 36 burar i Kausan 07:00‐19:00
och 2 burar som fröfällor vid Strandoxeln 07:00‐19:00. Inläggning av ringmärkningsdata i
Fagel.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 10 ex i sällskap med ejdrar vid Lillelandsrevet. PILGRIMSFALK En adult fågel,
troligen hona, flög västerut över fyrområdet 12:43. SKÄRSNÄPPA 67 ex stod och vilade sig på
SV‐udden vid 13‐tiden. Mer än hälften var färgringmärkta här på Nidingen sedan tidigare och
34 ex kunde avläsas med avseende på kombination. SILLGRISSLA 1 ex sträckande mot S 10:00.
TORDMULE 2 ex kom flygande söderifrån och slog till utanför Klockfotsrevet 08:20. FORSÄRLA
1 ex sträckande mot S över fyrområdet 07:38. STJÄRTMES Först fångades en flock på 5 ex i ett
av Kruthusnäten 15:15 och därefter fångades ytterligare 1 ex en dryg timma senare på samma
plats. Av allt att döma hörde detta ex ej till den tidigare fångade flocken. Efter märkningen
släpptes flocken O om SMHI‐stationen och de drog direkt ut till SO‐udden, där de tog höjd
över vattnet i riktning mot Ringhals. Den ensamma fågeln släpptes på samma ställe som
flocken, men den tog en sväng S om Playan och landade vid Lilla bryggan men sågs ej senare
under em. Av allt att döma hörde detta ex ej till den tidigare fångade flocken och bl.a. hade
den en del mörka teckningar på huvudet, som exemplaren i flocken saknade.
RINGMÄRKNING
23 ex av 7 arter.
Ängspiplärka 1, stjärtmes 6, blåmes 9, bergfink 3, grönfink 1, grönsiska 1 och gråsiska
(cabaret) 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 122 ex och i år 10 878 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan och Annika från Gottskär Kurs & Konferens fram till 13:00 samt fågelstationens
personal, alltså totalt 4 personer.
ÖVRIGT
Stefan och Annika var här för att iordningställa inför vinteruppehållet. Det innebar bl.a.
tömning av frys och skafferi på diverse ätbart vilket de förtjänstfullt skänkte till fågelstationen.
Det lär således inte gå någon nöd på fågelstationens personal fram till stängningsdags om
drygt 5 veckor.
Stjärtmesföljetongen fortsätter och 15:10 upptäcktes en flock på 5 ex i fyrområdet som flög
mot slånbuskagen vid Fotogenboden. Efter tidigare dagars erfarenhet drog vi slutsatsen att de
skulle fortsätta österut över ön, så därför sprang undertecknad snabbt ut till Kruthuset och
satte upp näten där, vilket knappt hanns med förrän hela flocken fastnade i det västligaste av
näten.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 15 OKTOBER 2010
VÄDER
Under morgonen mulet över Nidingen och Kattegatt men molnfritt över fastlandet. Fortsatt
mycket god sikt. Vid 12‐tiden gick molngränsen i NV‐SO nästan rakt över Nidingen och detta
läge bibehölls så solen lyste mestadels med sin frånvaro resten av dagen. Större delen av
eftermiddagen var det bleke på havet.
02:00: N 7 m/s, byvindar 10 m/s, +7,6° C, vattenstånd +3 cm.
05:00: NNO 5 m/s, byvindar 8 m/s, +5,4° C, vattenstånd +3 cm.
08:00: NO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +5,1° C, vattenstånd +6 cm.
11:00: O 3 m/s, byvindar 4 m/s, +5,8° C, vattenstånd +6 cm.
14:00: SV 1 m/s, byvindar 2 m/s, +6,8° C, vattenstånd +8 cm.
17:00: Vattenstånd +1 cm.
20:00: Vattenstånd ‐19 cm.
23:00: NO 5 m/s, byvindar 8 m/s, +5,4° C, vattenstånd ‐31 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Stina Andreasson och Uno Unger.
VERKSAMHET
17 nät 07:00‐10:00 och 23 nät 10:00‐17:00. 36 burar i Kausan 07:00‐19:00 och 2 burar som
fröfällor vid Strandoxeln 07:00‐19:00. Inläggning av nymärkningsdata i Fagel fram till dags
dato har förtjänstfullt genomförts av Stina.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 1 hane + 9 honfärgade i sällskap med ejdrar vid Lillelandsrevet. SPARVHÖK 1 adult
hane fångades och ringmärktes. SKÄRSNÄPPA Minst 35 ex födosökte ute på Klockfotsrevet
vid 12‐tiden och en ensam årsunge på Ostudden under em. TRETÅIG MÅS 2 adulta under em.
varav en sittande på en sten på Klockfotsrevet och en födosökande N om ön. SILLGRISSLA 1 ex
låg vid Lilleland under em. TRÄDKRYPARE 2 1K nätfångades och ringmärktes. STJÄRTMES Den
ensamma fågeln från igår var kvar ännu under morgonen men försvann troligen från ön under
fm. KORP 1 ex flög några rundor över ön men försvann österut efter ca 5 minuter. Detta
utgjorde första obsen av arten på ön i år. LAPPSPARV 1 ex hördes översträckande under
morgonen. TUMLARE 4 ex i en grupp höll till O om Lilleland.
RINGMÄRKNING
69 ex av 17 arter.
Sparvhök 1, ängspiplärka 1, gärdsmyg 8, järnsparv 3, rödhake 4, rödvingetrast 1, gransångare
1, kungsfågel 2, blåmes 16, talgoxe 2, trädkrypare 2, bofink 4, bergfink 1, grönfink 10,
grönsiska 1, gråsiska (cabaret) 7 och sävsparv 5.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 191 ex och i år 10 947 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning av gästtoaletten (0,5 tim).

BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 2 personer.
ÖVRIGT
Vid 16:00‐tiden bröts elförsörjningen till ön. Normalt brukar inte det vålla några större
problem då fyrplatsens reservaggregat sätts igång automatiskt. Så gjorde det även denna gång
men så dog det efter några sekunder och vi blev helt utan elström, något som jag tidigare
aldrig varit med om här på Nidingen. Efter kontakt med Sjöfartsverket och Fortum så fick vi
reda på att vi troligen skulle få tillbaka strömmen efter 4 timmar och det blev faktiskt bättre
än så och redan i skymningen efter 2,5 timmar så tändes åter fyren innan vi behövde uppleva
en helt mörklagd fyrplats.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 OKTOBER 2010
VÄDER
Efter en stjärnklar natt var gryningen gnistrande kall med rimfrost på marken för första
gången i höst. När väl solen kommit upp, lyste den från en helt molnfri himmel större delen av
dagen. Lite mer moln sent framåt kvällningen.
01:00: NO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +4,5° C, vattenstånd ‐24 cm.
05:00: NO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +3,7° C, vattenstånd ‐14 cm.
08:00: NO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +3,2° C, vattenstånd ‐14 cm.
11:00: NO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +4,7° C, vattenstånd ‐14 cm.
14:00: NNO 3 m/s, byvindar 6 m/s, +6,5° C, vattenstånd ‐1 cm.
17:00: N 3 m/s, byvindar 6 m/s, +6,5° C, vattenstånd +1 cm.
20:00: NO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +5,9° C, vattenstånd ‐10 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Stina Andreasson och Uno Unger som vid 14‐tiden avlöstes av Göran Andersson, Anton
Castelius och Marianne Bäckwall. Morgan Johansson och Lennart Toftberger skötte
personalbytet med fågelstationens båt.
VERKSAMHET
17 nät 07:00‐09:00 och 10:30‐12:30.
36 burar i Kausan 07:00‐19:00 och 2 burar som fröfällor vid Strandoxeln 07:00‐19:00.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 20 ex på Klockfotsrevet. SPARVHÖK 1 ex flög med byte i klorna i fyrområdet vid
13‐tiden. TRÄDKRYPARE 1 1K nätfångades och ringmärktes. SVARTMES 1 ex satt en stund i
stora fläderbusken norr om fågelstationen vid 09‐tiden. DOMHERRE Ca 5 ex for runt i
fyrområdet under morgonen.
RINGMÄRKNING
93 ex av 16 arter.
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 8, rödhake 8, koltrast 3, taltrast 2, kungsfågel 2, blåmes 38,
talgoxe 10, trädkrypare 1, bofink 2, bergfink 2, grönsiska 3, gråsiska 7, gråsiska (cabaret) 2,
domherre 1, gulsparv 1 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 284 ex och i år 11 040 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom personal knutna till fågelstationen, åtta personer, gästades Nidingen av en kajak med
tillhörande långfärdspaddlare, som planerar att övernatta. Totalt alltså nio personer.

ÖVRIGT

VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 17 OKTOBER 2010
VÄDER
En fantastiskt stjärngnistrande efternatt med Vintergatans oändliga färd genom Svanen och
Cassiopeia. Ett par grader varmare gryning än i går, så markfrosten uteblev. Lätta moln
passerade under dagen, som var solig och skön. Intressant var att temperaturen steg framåt
kvällen i stället för att sjunka.
Lufttrycket stabilt 1024 hPa kl 03‐13 men därefter sakta fallande. Havsvattnet vid Ringhals
håller en temperatur på +9,5° C.
03:00: SO 2 m/s, byvindar 2 m/s, +5,9° C, vattenstånd ‐10 cm.
05:00: SO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +6,3° C, vattenstånd ‐10 cm.
08:00: SV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +6,4° C, vattenstånd ‐17 cm.
11:00: SV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +8,0° C, vattenstånd ‐23 cm.
14:00: SSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +8,4 ° C, vattenstånd ‐15 cm.
17:00: SSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +8,2° C, vattenstånd ‐9 cm.
20:00: SV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +8,8° C, vattenstånd ‐9 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall och Anton Castelius.
VERKSAMHET
16 nät 07:00‐12:00.
36 burar i Kausan 07:00‐19:00 och två burar som fröfällor vid Strandoxeln 07:00‐12:00.
OBSERVATIONER
KRICKA ett ex tillsammans med fyra svärtor och fyra gräsänder landade utanför Västudden.
Krickor är inte så vanliga härute ‐ två obsar i september och dagens ex var första nu i oktober.
SJÖORRE en hanne rundade ön medan ett par fällde norr om.
SVÄRTA en kvartett fällde väster om ön tillsammans med en kricka och fyra gräsänder.
SMÅLOM en 3K+ och en 1K sträckte söderut.
TOPPSKARV minst 25 ex i dag. Tjoget toppskarvar på Klockfotsrevet medan en flock på sex ex
anlände från norr med förmiddagens skarvpendel.
SKÄRSNÄPPA minst fyra ex på Klockfotsrevet.
TRETÅMÅS fyra 2K+ och fyra 1K sträckande.
RINGMÄRKNING
27 ex av 12 arter.
Sparvhök 1, gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 2, taltrast 1, gransångare 1,
kungsfågel 1, blåmes 14, talgoxe 1, bergfink 1, gråsiska 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 311 ex och i år 11 067 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Kajakpaddlaren, som övernattat, gav sig iväg och vid lunchtid kom två besökare, som köpte
kort med motiv från Nidingen för 80 kr och därmed stödde verksamheten härute 
Tillsammans med stationspersonalen blev dagens summa sex personer.

ÖVRIGT
Efter lunch guidade Marianne de två besökarna och berättade om verksamheten härute.
Alla sängkläder och madrasser på övervåningen bars ut och vädrades resp dammsögs.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 18 OKTOBER 2010
VÄDER
Mild natt med mycket moln ... kl 03 var det +9,2° C. Lufttrycket har fortsatt falla långsamt och
var under natten omkring 1018 hPa ... alltså ingen större dramatik i väderläget ... men vinden
ökade stadigt under natten och i stort sett hela dagen. Halvklar morgon och fint medljus ett
par timmar för sträckobservatörerna. Sen mulnande och allt disigare. Från kl 14 regn och
tidvis knappa kilometern sikt. Mot kvällen hade lufttrycket fallit till 1007 hPa.
03:00: SV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +9,2° C, vattenstånd +1 cm.
05:00: SV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +9,1° C, vattenstånd +8 cm.
08:00: SV 12 m/s, byvindar 16 m/s, +7,9° C, vattenstånd +8 cm.
11:00: SSV 14 m/s, byvindar 16 m/s, +8,9° C, vattenstånd ‐0 cm.
14:00: SSV 17 m/s, byvindar 20 m/s, +9,2° C, vattenstånd +1 cm.
17:00: SSV 17 m/s, byvindar 21 m/s, +9,4° C, vattenstånd +15 cm.
20:00: S 15 m/s, byvindar 20 m/s, +9,7° C, vattenstånd +18 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall och Anton Castelius.

VERKSAMHET
Sträckobservationer kl 07:30‐12:30 i lä av stationens NV‐hörn
samt i lä av nya fyren kl 13:20‐14:20.
Ringmärkningsverksamheten låg nere i dag på grund av blåsten.

OBSERVATIONER
SJÖORRE 15 ex bokförda på sträck och förbiflygande.
SVÄRTA ett ex rundade Västudden mot nordost.
GRÅLIRA ett ex kl 10:26‐10:31. Kan ha varit samma individ som passerade Kråkudden (Hönö,
Bohuslän) ca 09:45. Deras andra grålira, ca 10:25, torde ha passerat på insidan av Nidingen
och noterades sen vid Rödskär ca 11:25 resp Glumsten 11:55 vid Glommens hamn, längre
söderut längs hallandskusten.
HAVSSULA sju ex, samtliga 5K+, passerade mellan kl 10:07‐11:28.
TOPPSKARV fiskat mycket aktivt och flugit omkring i dag. Svårräknade. Dock minst 10 ex.
SKÄRSNÄPPA minst trettio ex på Ostudden.
KUST‐/BREDSTJÄRTAD LABB jagade kl 08:00‐08:05 långt i NV.
STORLABB kl 10:12‐10:14 mot väster långt norr om Nidingen.
TRETÅIG MÅS flyttade i goda antal redan kl 07:30 när sträckobsen började ca 20 min före
soluppgången. Under de första tjugo minuterna sträckte 77 ex. Dagens summa blev 230
tretåmåsar, varav 225 ex kl 07:30‐12:30: 64 adulter, fyrtio 1K och 120 med obestämd ålder.
SILLGRISSLA 98 ex str S. Dessutom 51 sillmular.

TORDMULE 29 ex str S.

RINGMÄRKNING
Ingen ringmärkning i dag p g a hård vind.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 311 ex och i år 11 067 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
På grund av vädret var det endast vi tre i stationspersonalen på ön.

ÖVRIGT
Marianne fixade en utsökt äppelpaj för att fira Antons nya arter:
havssula, storlabb och grålira!
Undertecknad hoppas på fler nya arter i morgon 

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 19 OKTOBER 2010
VÄDER
Ännu en mild natt med tidvis regn och måttlig sikt. Vindstyrkan avtog långsamt under natten
och gryningen och vred till måttlig V vid halvåtta på morgonen. Klockan 05:00 var lufttrycket
997 hPa ... fortsatte falla något. Under em regnskurar och SV‐vind.
03:00: S 14 m/s, byvindar 18 m/s, +9,7° C, vattenstånd +14 cm, regn.
05:00: S 14 m/s, byvindar 17 m/s, +9,8° C, vattenstånd +20 cm, regn.
08:00: V 7 m/s, byvindar 12 m/s, +8,5° C, vattenstånd +19 cm, uppehåll.
11:00: SV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +9,7° C, vattenstånd +8 cm.
14:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +9,8° C, vattenstånd +10 cm, regnskurar.
17:00: SV 6 m/s, byvindar 10 m/s, +8,9° C, vattenstånd +15 cm, regnskurar.
20:00: VSV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +9,6° C, vattenstånd +13 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall och Anton Castelius.

VERKSAMHET
Sträckobservationer från stationens norra gårdstun kl 07:40‐12:40 samt sporadiskt därefter
under eftermiddagen.
12 nät kl 09:00‐11:30, 14 nät 11:30‐13:30.
2 burar som fröfällor vid Strandoxeln kl 09:00‐13:30.
6 vadarfällor för skärsnäppor på ostligaste delen av Playan kl 17:30‐20:00.

OBSERVATIONER
SJÖORRE 16 ex bokförda på sträck kl 07:40‐12:40.
SVÄRTA ett ex sträckte med sjöorrar.
GRÅLIRA ett ex kl 08:01‐08:03 mot S, väster om Nidingen.
HAVSSULA 13 ex mot S kl 07:40‐12:40 och därefter, under eftermiddagen, ytterligare två ex.
De femton havssulorna fördelade sig med tio ex i åldern 5K+ och fem 4K‐sulor.
SKÄRSNÄPPA omkring åttio ex plus ett par kärrsnäppor alternerade mellan Ostudden och
ostligaste delen av Playan.
TRETÅIG MÅS 238 ex kl 07:40‐12:40, fördelade sig med 114 adulter, 44 1K och 80 obestämda
till ålder. Därefter ca 50 ex i timmen under em, då unga tretåmåsar dominerade. Totalt minst
400 ex sträckande under dagen.
SILLGRISSLA 51 ex str S, dessutom 82 sillmular, kl 07:40‐12:40.
TORDMULE 12 ex str S kl 07:40‐12:40.
LAPPSPARV ett ex hördes sträcka förbi.
SNÖSPARV ett ex hördes vid två tillfällen med ett par timmar emellan.

RINGMÄRKNING
Starten för dagens fångst och ringmärkning sköts upp till kl 09:00, då vädret började bli stabilt
och vinden måttlig.
3 ex av 3 arter: koltrast, rödvingetrast och grönsiska.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 314 ex och i år 11 070 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast personalen på fågelstationen sågs befolka Nidingen i dag ... således tre personer.

ÖVRIGT
Uppställda vadarburar på stranden, nere i Kausan, visar sig kunna fånga krabbor också.
De blev dock strax fria ... inte ringmärkta eller uppätna 
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 20 OKTOBER 2010
VÄDER
Sista (?) milda natten för denna period. Vinden kantrade nämligen snabbt över från V till N
strax efter midnatt och mojnade för några timmar. Regnskurar kl 04‐05. Lufttrycket kring 995
hPa i gryningen, sakta stigande under dagen med fem‐sex enheter. Sent på eftermiddagen,
med sjunkande lufttemperatur och hård nordan, var kyleffekten på minussidan ffg i höst.
03:00: N 0 m/s, byvindar 3 m/s, +9,1° C, vattenstånd +13 cm.
04:00: NNO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +8,3° C, regnskurar.
05:00: NNO 9 m/s, byvindar 10 m/s, +7,5° C, vattenstånd +19 cm.
08:00: NO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +5,5° C, vattenstånd +18 cm.
11:00: NO 10 m/s, byvindar 14 m/s, +5,7° C, vattenstånd +10 cm.
14:00: NNO 10 m/s, byvindar 14 m/s, +5,4° C, vattenstånd +9 cm.
17:00: N 11 m/s, byvindar 14 m/s, +4,6° C, vattenstånd +12 cm.
20:00: N 10 m/s, byvindar 14 m/s, +4,8° C, vattenstånd +18 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall och Anton Castelius.

VERKSAMHET
5 nät kl 07:00‐11:00, 3 nät 11:00‐13:00.
2 burar som fröfällor vid Strandoxeln kl 07:30‐13:00.
6 vadarfällor på ostligaste delen av Playan kl 07:00‐14:00.
Sträckobservationer från stationens västra gårdstun kl 07:40‐12:40.

OBSERVATIONER
SJÖORRE 9 ex bokförda på sträck kl 07:40‐12:40.
SVÄRTA ett ex förbiflygande österut längs norrstranden.
OB LOM kl 10:57‐10:59 passerade två större lommar Nidingen på sydlig kurs. De upptäcktes i
norr i värmedallret över havet och verkade först vilja passera ön på västsidan. Tråkigt nog
valde de att tangera Ostudden och GAN förlorade obstid och goda ljusförhållanden medan
han sprang från västra gårdstunet till östra fyren. Båda lommarna var goda islomskandidater –
svartnäbbade sådana – men under resans gång hade de ökat avståndet mellan varandra, så
GAN fick välja en av dem för ytterligare en kort stunds studier innan motljuset slog till 
HAVSSULA endast ett ex i dag, en 5K+, födosökande mot S kl 10:57‐11:02 under fem timmars
sträckobs.
SKÄRSNÄPPA minst 184 ex rastade på Hamnudden. Marianne räknade förtjänstfullt!
TRETÅIG MÅS 24 ex kl 07:40‐12:40 mot NO (inom sektorn N‐O), fördelade sig med 14 adulter,
åtta 1K och två obestämda till ålder.

KAJA sträckförsök av minst fyra flockar: 11 + 17 + 13 + ca 90. Summa: 130 ex.
SVARTMES ett ex drog genom fyrbyn med blåmesar och småningom rörde sig flocken ut till
Ostudden, där de blev kvar i minst ett par timmar och födosökte i den låga vegetationen.
DOMHERRE en flock på tre honor och två hannar rastade. Honorna lät sig fångas 
SNÖSPARV ett ex hördes vid några tillfällen, men gäckade oss även i dag. Vi har fortfarande
inte SETT en snösparv 

RINGMÄRKNING
37 ex av 11 arter: ängspiplärka 4, gärdsmyg 1, rödhake 2, kungsfågel 1, blåmes 12, talgoxe 1,
bofink 1, bergfink 3, grönsiska 3, gråsiska 4 och brunsiska 2 samt domherre 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 351 ex och i år 11 107 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast personer knutna till fågelstationen var på Nidingen i dag ... således tre.

ÖVRIGT
Främmande kontroll: en danskmärkt blåmes.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 21 OKTOBER 2010
VÄDER
Stjärnklar natt med kometen Hartley 2 vackert synlig i zenit – en bit ifrån Plejaderna, nära
stjärnbilden Kusken med den starkt lysande Capella. Se separat dagboksblad från Nidingen!
Lufttrycket uppåt och noterades kl 03 till 1008 hPa, men planade ut där i väntan på nästa
lågtryckspassage.
Vinden mojnade helt kl 06:30. En dryg timme senare började en sydvind dra framför en front
med regnstänk och kornsnö, som rullade in 09:30 för en halvtimmes nederbörd. Därefter en
solig dag med blandade moln. Sent på em mulnande och vid halv sextiden hastigt ökande
sydvind med regn.
OBS! Medelvind 23 m/s och vindbyar på 30 m/s noterades kl 20:30.
03:00: N 5 m/s, byvindar 8 m/s, +4,0° C, vattenstånd +17 cm.
05:00: NO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +3,1° C, vattenstånd +17 cm.
08:00: S 3 m/s, byvindar 4 m/s, +4,1° C, vattenstånd +11 cm.
11:00: VSV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +5,1° C, vattenstånd ‐3 cm.
14:00: VSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +6,7° C, vattenstånd ‐8cm.
17:00: SSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +6,9° C, vattenstånd +5 cm.
18:00: S 14 m/s, byvindar 18 m/s, +6,4° C, vattenstånd +11 cm.
19:00: SSV 18 m/s, byvindar 23 m/s, +6,7° C, vattenstånd +20 cm.
20:00: VSV 19 m/s, byvindar 28 m/s, +6,7° C, vattenstånd +30 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall och Anton Kastelius (stavas med C).

VERKSAMHET
12 nät kl 07:00‐13:00.
2 burar som fröfällor vid Strandoxeln kl 07:00‐13:00.
Sträckobservationer, ganska bra bevakning mellan nätrundorna, från stationens gårdstun kl
07:30‐13:00.

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN en 3K+ str SV kl 11:10 och en flock på tio 3K+ mot SV kl 12:49.
SJÖORRE en flock på 24 ex rastande sydost om Hamnudden samt 17 sträckande.
SVÄRTA ett par sträckte söderut.
SMÅLOM en sträckande söderut innanför Nidingen.
VITNÄBBAD ISLOM en 4K+ i sommardräkt sträckte V kl 12:47‐12:49 lågt och svankryggig
över havet strax utanför norrstranden drygt 100 m från vår obsplats vid röda huset. Sol och
medljus  Det mesta av sommardräkten kvar, men ruggning hade påbörjats i ansiktet och
på ryggsidan. Fortsatte lågt, rakt västerut mot Danmark. Huka er på Läsö ... den här lommen
var gigantisk!
HAVSSULA en 4K och en 5K+ drog söderut.

STRANDSKATA en sträckande söderut.
SKÄRSNÄPPA endast åtta (samtliga omärkta!) på Ostudden och drygt tjugo ute på
Klockfotsrevet.
ENKELBECKASIN en stöttes halvvägs ut på Ostudden.
SÄDESÄRLA en 1K landade på taket till fyrmästarhuset (byggt 1852) nere vid Kausahamnen.
SIDENSVANS en flock på tio ex rastade tillfälligt i Strandoxeln vid elvatiden.
SNÖSPARV ett ex hördes locka några gånger, men gäckade oss för tredje dagen i rad. Vi har
alltså fortfarande inte SETT en snösparv 

RINGMÄRKNING
32 ex av 9 arter: ängspiplärka 2, gärdsmyg 4, rödhake 1, blåmes 3, talgoxe 2, bofink 3, bergfink
1, gråsiska 13 och brunsiska 2 samt domherre 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 383 ex och i år 11 139 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast fågelstationen personal var på Nidingen i dag ... alltså tre personer.

ÖVRIGT
Eftersom den vitnäbbade islommen var ny art för Anton, klämde Marianne i med favorit i
repris i köket under eftermiddagen ... d.v.s. äppelkaka med vaniljvisp!
Och apropå favorit i repris ... jag stod på SAMMA obspunkt och såg denna vitnäsa komma på
SAMMA kurs längs norra stranden västerut, som den större liran 26 augusti i somras!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 22 OKTOBER 2010
VÄDER
Vinden i går kväll mellan kl 20‐21, var en upplevelse. Marianne och Anton tog sig, med vissa
svårigheter, ner till hamnen för att uppleva västanstorm 24 m/s med vindbyar på 30 m/s.
Dagens väder började med kuling, växlande molnighet, hagelbyar och i NO ett par ordentliga
åsknedslag, som rullade kraftigt muller ända ut till Nidingen.
03:00: V 12 m/s, byvindar 16 m/s, +6,7° C, vattenstånd +15 cm.
05:00: V 14 m/s, byvindar 17 m/s, +5,9° C, vattenstånd +21 cm.
08:00: V 12 m/s, byvindar 17 m/s, +5,6° C, vattenstånd +33 cm.
11:00: NV 14 m/s, byvindar 18 m/s, +7,8° C, vattenstånd +25 cm.
14:00: VNV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +7,8° C, vattenstånd +20 cm.
17:00: V 10 m/s, byvindar 12 m/s, +8,0° C, vattenstånd +30 cm.
20:00: V SV 8 m/s, byvindar 13 m/s, +8,7° C, vattenstånd +45 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall och Anton Castelius.

VERKSAMHET
Ringmärkningen inställd i dag p g a hårda vindar.
Kontinuerliga sträckobservationer kl 07:40‐13:40, därefter sporadiskt i tre timmar.

OBSERVATIONER
SJÖORRE en flock på ca 40 ex rastande utanför Norrstranden i höjd med Prästens grav.
SVARTNÄBBAD ISLOM en 2K+, sträckte S kl 13:11‐13:12. Den upptäcktes av Anton, troligen
just när den ändrat kurs och valt att runda Ost‐ i stället för Västudden. Därför fick vi studera
lommen från sidan och i medljus under drygt en minut från den numera klassiska obsplatsen
Röda husets sydöstra knut 
GRÅHAKEDOPPING ett ex landade utanför Västudden.
PILGRIMSFALK två sträckande söderut kl 09:30 och 11:15.
STORMFÅGEL minst 25 ex sträckande och födosökande i väster.
HAVSSULA en 4K och nio 5K+ sträckte.
SKÄRSNÄPPA 60 ex på Hamnudden vid 11‐tiden.
BREDSTJÄRTAD ‐/KUSTLABB tre ljusa labbar drog tillsammans mot S kl 08:40 långt i väster.
KUSTLABB en mörk individ drog mot norr kl 12:20.
TRETÅIG MÅS omkring 700 sträckande. Fram till kl 10 mot S, därefter mot V.
STEGLITS ett ex förbiflygande.

SNÖSPARV ett ex hördes locka några gånger, men gäckade oss för fjärde dagen i rad. Vi har
alltså fortfarande inte SETT en snösparv 

RINGMÄRKNING
Den gångna nattens och dagens hårda vindar ställde in ringmärkningsverksamheten.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 383 ex och i år 11 139 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
På grund av rådande vindstyrka och vågbergens höjd, var det naturligt att personalen på
fågelstationen var ensamma på Nidingen i dag ... alltså summa tre personer.

ÖVRIGT
Dagens favorit i repris blev, när Anton och undertecknad stod i lä av Röda husets sydöstra
hörn, en svartnäbbad islom. Under gårdagen var det, som bekant, en vitnäbbad, som obsades
därifrån.
Men eftersom äpplena och vaniljvispen tog slut i går ... fick Ballerinakakor duga som efterrätt!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 23 OKTOBER 2010
VÄDER
Regnet började kl 22 i går kväll och pågick, oftast i lätt form, till 07:30. Från 10:15 ihållande
regn, samtidigt som vinden hade mojnat sen någon timme tillbaka. Helt oväntat ökade vinden
något från 11:30 och stationsbåten fick stampa på vägen ut till Nidingen. Kl 15:10, en timme
efter trion lämnat ön blåste det upp rejält från S med 14‐17 m/s!
03:00: S 6 m/s, byvindar 7 m/s, +7,9° C, vattenstånd +20 cm, regn.
05:00: S 6 m/s, byvindar 8 m/s, +8,2° C, vattenstånd +21 cm, lätt regn.
08:00: VSV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +8,2° C, vattenstånd +23 cm, uppehåll, god sikt.
11:00: NNV 1 m/s, byvindar 3 m/s, +8,1° C, vattenstånd +12 cm, regn, dålig sikt.
14:00: SV 6 m/s, byvindar 11 m/s, +8,9° C, vattenstånd +8 cm, regn, måttlig sikt.
15:10: S 14 m/s, byvindar 17 m/s, +9,7° C, vattenstånd +5 cm, regn, dålig sikt.
17:00: SSV 13 m/s, byvindar 17 m/s, +9,4° C, vattenstånd +6 cm, regn, dålig sikt.
20:00: SV 9 m/s, byvindar 14 m/s, +8,9° C, vattenstånd +8 cm, regn, dålig sikt.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson och Anton Castelius. Marianne Bäckwall fick transport iland av skippern
Tommy Järås och gasten Staffan Sundberg i fågelstationens båt kl 14.

VERKSAMHET
12 nät kl 07:15‐10:15.
2 burar som fröfällor vid Strandoxeln kl 07:00‐10:30.

OBSERVATIONER
VIGG en hanne rundade ön på västsidan och drog österut. Andra fyndet i år! Första var 14.6.
SJÖORRE endast sju noterade, alla på sträck.
GRÅHAKEDOPPING två sträckande S kl 09:49.
STORMFÅGEL en sträckande S kl 07:59, en stationär och födosökande utanför Strandoxeln
(fina obsar på nära håll!) kl 08:45‐10:10 samt en födosökande strax väster om Kausan kl
10:10.
GRÅ LIRA sträckte N, på ovanligt nära håll, strax väster om Nidingen kl 07:49‐07:50.
HAVSSULA en sträckande.
SKÄRSNÄPPA minst 60 ex på Klockfotsrevet vid 10‐tiden.
BREDSTJÄRTAD LABB en 1K sträckte SV kl 08:48‐08:50 på ganska nära håll utanför
Norrstranden och Västudden.
STORLABB en sträckte S kl 09:57‐09:59 på måttligt avstånd väster om Nidingen. Fin obs!
ALKEKUNG en födosökte ända inne vid slipen i Kausahamnen och mötte både stationsbåten
och oss i mottagningskommittén kl 12:20! De är för goa, minialkorna!
MINDRE KORSNÄBB elva ex på sträckförsök kl 08:55.

RINGMÄRKNING
4 ex av 4 arter: bofink, brunsiska, gulsparv och sävsparv.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 387 ex och i år 11 143 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Fågelstationspersonal, besättningen på stationsbåten samt Stefan, den senare på blixtvisit,
utgjorde dagens 6 personer på Nidingen.

ÖVRIGT
En hungrig alkekung nere vid hamnen var ganska väntad, men ändå blev vi glatt överraskade
av den trevliga minimulen (den heter pikkuruokki – liten tordmule – på finska), som simmade
på grunt vatten där båtslipen börjar intill stora bryggan i Kausahamnen.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 24 OKTOBER 2010
VÄDER
Regnet, som började vid tiotiden i går förmiddag, fortsatte till lunch.
Gårdagskulingen, från S lördag eftermiddag, vred till ostlig natten till i dag men avtog
samtidigt. Under dagen tilltagande NO och småningom hård N och sjunkande temp ... burr!
03:00: OSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +7,2° C, vattenstånd ‐3 cm, regn.
05:00: OSO 9 m/s, byvindar 10 m/s, +6,8° C, vattenstånd ‐3 cm, regn.
08:00: O 6 m/s, byvindar 8 m/s, +6,1° C, vattenstånd +5 cm, regn, måttlig sikt.
11:00: NO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +6,1° C, vattenstånd +4 cm, lätt regn, måttlig sikt.
14:00: NNO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +6,5° C, vattenstånd +2 cm, uppehåll, god sikt.
17:00: N 11 m/s, byvindar 13 m/s, +4,7° C, vattenstånd +12 cm, lätt regn.
20:00: N 10 m/s, byvindar 12 m/s, +5,1° C, vattenstånd +20 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson och Anton Castelius.

VERKSAMHET
Observationer i lä, av stationens västra gavel, för regn och vind klockan 08:00‐11:00.
Morgonens och förmiddagens ringmärkning gick på halvfart på grund av regn. Eftermiddagens
satsning på nät fick avbrytas efter två timmar när vinden blev för hård.
14 nät kl 13:00‐15:00.
2 burar som fröfällor vid Strandoxeln kl 09:00‐18:00.
26 vadarfällor i Kausan kl 09:30‐17:30.

OBSERVATIONER
SJÖORRE 107 ex sträckande S klockan 08‐11 och två stationära.
SVÄRTA 5 ex sträckande S kl 08‐11.
KNIPA under fm en flock på sju ex, två hannar och fem honfärgade, mot S. På em två hannar
mot SV. Senast knipa noterades var 11.7, 14.4 och i månadsskiftet mars‐april 2010.
HAVSSULA två 4K och fem 5K+ sträckande kl 08‐11 samt en 5K+ mot N kl 16:20.
PILGRIMSFALK en 1K rastade tillfälligt på en sten på Västudden. Omärkt individ.
SKÄRSNÄPPA minst 60 ex på Västudden under fm.
SILLGRISSLA/TORDMULE 125 ex sträckande kl 08‐11.
Dessutom 45 sillgrisslor, 21 tordmular och tre goda LUNNEkandidater.
ALKEKUNG fyra ex sträckande: kl 08:25, 08:42 (2 ex) och 09:32.
RINGTRAST en 2K+, trolig hona, flög österut över oss vid Fotogenboden strax före kl 13 och
landade i vresrosorna bortom Kruthuset. Där såg vi den sittande en kort stund innan
ringtrasten återvände till buskagen strax norr om stationen. Vi gjorde inga fler eftersök utan

lät 14 nät sitta upp ett par timmar innan vinden tvingade oss att reva. Detta var årets andra
ringtrast på Nidingen. Första sågs 18.4.
TRÄDKRYPARE en klättrade omkring på trädgårdsmöblerna först och sen lekte den fyrkrypare
som i går 
OB. KORSNÄBB liten flock hörd på sträck.
SNÖSPARV en hörd överflygande.

RINGMÄRKNING
15 ex av 9 arter:
ängspiplärka 3, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, blåmes 3, talgoxe 1, bergfink 2, grönfink 2,
VINTERHÄMPLING 1 (togs i vadarbur nere i Kausan) och domherre 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 402 ex och i år 11 193 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast fågelstationens duo vakade över Nidingen denna dag. Således två personer.

ÖVRIGT
Kontrolläsning av september månads ringmärkning påbörjades. Rättning av september
månads excel‐ark över daglig ringmärkningsstatistik fixades och därefter dagblanketterna.
Samma procedur gjordes med första halvan av oktober och sedan justerades de få antalsfelen
i dagboksbladen på Svalan resp stationsdatorn.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 25 OKTOBER 2010
VÄDER
Uppklarnande under natten. Fullmånen flödade ljus över ön kl 04 med en stor och spektakulär
46° haloring. Se även nedan under rubriken Övrigt!
Det blev sedan en riktigt solig dag med blå himmel och blå mesar. Under förmiddagen
mojnade vinden till havbleke ... eller ”tumlarväder”, som vi säger här i trakten. Mycket hastigt,
på några minuter, blåste det upp kl 11:15 direkt från noll till V 6‐8 m/s.
Vid 16‐tiden började skurar uppträda runt Nidingen och småningom kom lite stänk även här.
03:00: N 6 m/s, byvindar 8 m/s, +5,7° C, vattenstånd +12 cm.
05:00: NNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +5,9° C, vattenstånd +15 cm.
08:00: NNO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +4,7° C, vattenstånd +6 cm.
11:00: SSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +7,3° C, vattenstånd +3 cm.
11:20: V 6 m/s, byvindar 8 m/s
14:00: V 7 m/s, byvindar 10 m/s, +7,6° C, vattenstånd +6 cm.
17:00: VNV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +7,0° C, vattenstånd +10 cm, regnskurar.
20:00: N 5m/s, byvindar 7 m/s, +6,6° C, vattenstånd +5 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson och Anton Castelius.

VERKSAMHET
15 nät kl 07:15‐11:15.
2 burar som fröfällor vid Strandoxeln kl 07:00‐12:00.
26 vadarfällor i Kausan kl 07:00‐19:00.
Observationer mellan varven från gårdstunet kl 07:45‐11:00

OBSERVATIONER
SJÖORRE endast två rastande.
SMÅLOM en 1K anlände från N och fällde söder om Nidingen och en adult i vinterdräkt kom
från NV och fällde strax norr om Lilleland.
SKÄRSNÄPPA minst 60 ex på Klockfotsrevet under fm.
TRÄDLÄRKA Första obs för i år. Två ex flög över Kausan på em och verkade fälla bortåt
Strandoxeln. Sågs ej mer.
KUNGSFÅGELSÅNGARE hittades i nät 5E, i tredje våden, en meter från södra stolpen. Görans
kommentar till Anton: ‐ Bli inte chockad nu, men jag tror det hänger en kfs här!
Tidigare fynd (samtliga fyra ringmärkta) på Nidingen: 14‐15.10 1981, 1.11 1986, 10.6 (juni!)
1998 och 30.10 2006. Den senare var undertecknad också med om 
OBS! Se även nedan under Övrigt om junifyndet 1998 och om de två första fynden!

TRÄDKRYPARE en ringmärktes.
SNÖSPARV minst tre på sträckförsök. I dag lyckades personalen även SE en snösparv efter en
veckas lockläten från skyn. – Bättre sett än aldrig, löd Görans sammanfattning.
TUMLARE en sågs tumla sig fram västerut, norr om Nidingen, under förmiddagen.

RINGMÄRKNING
56 ex av 7 arter:
gärdsmyg 1, KUNGSFÅGELSÅNGARE 1, blåmes 43, trädkrypare 1, bofink 1, grönfink 5, gråsiska
2 och brunsiska 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 458 ex och i år 11 249 ex.
OBS! Kungsfågelsångaren blev art nr 100 att ringmärkas i år.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning på Ostudden och längs Playan – 0,5 h.

BESÖKARE
Endast stationspersonalen sågs trampa längs Nidingens steniga stigar i dag.
Således två personer.

ÖVRIGT
Kontrolläsning av september månads ringmärkning fortsatte.
Halofenomen 46‐graders haloring runt månen i natt. Se även:
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article295239/Haloring‐runt‐manen.html
http://home.swipnet.se/vof‐trestad/misslex/kap31.htm
OM KUNGSFÅGELSÅNGAREN 10 JUNI 1998 (skrivet av norskan Kari Rogstad)
”Ved ren tilfeldighet ble 3 nett satt opp i dag kl 12:00. Klockan 12:30 satt denne rariteten i
nett A på fångstplats 6.”
DENNIS KRAFTS KOMMENTAR 1.11 1986
”På samma sätt som 1981 har vi även i år fångat en taigasångare innan vi tog en kfs. Den
första kungsfågelsångaren togs 18 dagar efter den första taigan och den andra kfs:en togs 21
dagar efter den andra taigasångaren. Det ska bli intressant att se om detta förhållande gäller
även i framtiden.”

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 26 OKTOBER 2010
VÄDER
Stjärnklar natt och kometen Hartley 2 noterades. Se här nedan under rubriken Övrigt!
Under efternatten avtog nordanvinden endast långsamt, lufttrycket fortsatte att stiga (1020
hPa klockan 05 och 1023 hPa kl 15) och temperaturen föll tillfälligt i gryningen med lätt
markfrost.
I princip klart hela dagen och mycket god sikt. Under tidiga fm blev det nästan havbleke och
därmed ”tumlarväder”. Vi såg minst åtta tumlare, bl.a. en familj med två vuxna och en årskalv,
som födosökte länge tillsammans rakt norr om Strandoxeln på ganska nära håll.
Märkligt sammanträffande: i går kl 11:20 slog vinden hastigt om ett halvt varv till väst och
ökade och detta hände även i dag vid samma tid!
Kl 16 var den annalkande fronten synlig i väster och solen bäddades in i tjocka moln.
03:00: NNV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +6,2° C, vattenstånd ‐11 cm.
05:00: NNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +6,1° C, vattenstånd ‐11 cm.
08:00: N 1 m/s, byvindar 3 m/s, +4,7° C, vattenstånd +‐0 cm.
11:00: OSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +6,3° C, vattenstånd +5 cm.
11:20: V 5 m/s, byvindar 6 m/s
14:00: VSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +8,2° C, vattenstånd +5 cm.
17:00: VSV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +7,7° C, vattenstånd +3 cm.
20:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +8,1° C, vattenstånd +5 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson och Anton Castelius.

VERKSAMHET
15 nät kl 07:30‐10:30, 10 nät 10:30‐11:30 och 9 nät 11:30‐14:30.
2 burar som fröfällor vid Strandoxeln kl 07:00‐14:00.
26 vadarfällor i Kausan kl 07:00‐17:00.
Observationer, mellan varven, från gårdstunet kl 07:45‐13:45.

OBSERVATIONER
SÄDGÅS ett ex mot SV tillsammans med nio grågäss kl 09:45
GRÅGÅS 215 ex fördelade på fem flockar med 9‐80 ex.
KANADAGÅS en supporter för laget Canadian Honkers simmade ett varv runt Nidingen och
tutade.
SJÖORRE 40 ex stationära vid Ostudden samt 30 sträckande.
KNIPA två hannar drog mot öster längs Norrstranden på fm.
SMÅLOM sju ex sträckte söderut.

STORLOM två 1K sträckte mot syd tillsammans med två 1K smålommar utanför Västudden.
HAVSSULA en 1K‐sula flög likt en Pterandodon mot NV. Det var som en scen ur Jurrasic Park.
SKÄRSNÄPPA minst 60 ex på Klockfotsrevet under fm.
TOBISGRISSLA tumlarvädret hjälpte oss att inventera tobisgrisslorna runt Nidingen: 27 ex!
ALKEKUNG ett sträckte söderut 11:13 efter att ha tangerat Norrstranden på klassiskt manér.
FORSÄRLA ett ex sträckte SV kl 13:35 över byn och ut över Västudden.
STEGLITS ett ex rastade en stund på västra delen av Nidingen.
SNÖSPARV ett ex på sträckförsök.
TUMLARE minst åtta djur födosökte inom sektorn NV‐NO om Nidingen. Ibland med snikna
trutar i kölvattnet.

RINGMÄRKNING
59 ex av 6 arter:
skärpip 1, blåmes 50, bergfink 3, grönfink 3, gråsiska 1, domherre 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 517 ex och i år 11 308 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Trots det fina vädret var stationspersonalen (två tappra) ensamma på ön i dag. Folk jobbar väl
och håller landet i gång ...

ÖVRIGT
Hundrade ringmärkta arten på Nidingen i år, torde gårdagens kungsfågelsångare ha blivit.
Kontrolläsning av september månads ringmärkning fortsatte.
Kometen Hartley sågs kl 04 mitt emellan stjärnbilderna Tvillingarna och Orions högra axel,
som markeras av jättestjärnan Betelgeuse. Det starka månljuset störde dock något. I väster
var planeten Jupiter på väg ner. Mer om kometen finns i andra delen av Göran Anderssons
privata dagboksblad från Nidingen 21 oktober.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 27 OKTOBER 2010
VÄDER
Regnet började lätt kl 09 men tilltog från kl 10 och var måttligt‐kraftigt kl 11‐14.
Sikten nedsatt, 5‐10 km, men kl 11‐15 var den dålig och högst 2 km p.g.a. regnet.
Tillfälligt uppehåll i trekvart på em sen duggregn och tendens till dimma.
Stigande temperatur hela dagen ... till +10 grader kl 20!
03:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +8,8° C, vattenstånd +7 cm.
05:00: S 11 m/s, byvindar 13 m/s, +8,6° C, vattenstånd +2 cm.
08:00: SSO 14 m/s, byvindar 16 m/s, +8,4° C, vattenstånd +5 cm.
11:00: SSO 16 m/s, byvindar 20 m/s, +7,9° C, vattenstånd +5 cm, kraftigt regn.
14:00: S 16 m/s, byvindar 20 m/s, +8,0° C, vattenstånd ‐3 cm, kraftigt regn till kl 15.
17:00: SSV 15 m/s, byvindar 18 m/s, +9,1° C, vattenstånd ‐10 cm, duggregn från kl 15:50.
20:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +10,1° C, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson och Anton Castelius.

VERKSAMHET
Ringmärkningen ställdes in med anledning av vädret.
Sträckobservationer kl 08:00‐10:00, sen blev regnet för hårt och sikten för dålig. En koll 15:10‐
15:55, då regnet tillfälligt upphörde och sikten var 5 km, gav endast en handfull noteringar.

OBSERVATIONER
BERGAND/VIGG en trio troliga bergänder sträckte S under fm.
ALFÅGEL höstens första, en hanne i vinterdräkt, landade strax utanför Västudden kl 08:35.
SJÖORRE kl 08‐10 drog 24 ex förbi söderut.
SVÄRTA 4+1 ex flyttade mot vinden under första sträckobsen och 3 ex på em.
KNIPA kl 08‐10 sträckte elva hannar och nio honfärgade mot söder – summa 20 ex – i
konstellationerna 4+1+1+10+2+2. Arten ses inte så ofta under hösten och innevarande
höstsäsong har endast nio resp två knipor noterats de senaste dagarna.
SKÄRSNÄPPA omkring 40 ex rundade Västudden på fm.
TRETÅIG MÅS kl 08‐10 sträckte 53 adulter och 16 ungfåglar mot S.
SILLGRISSLA 31 ex mot söder under första obspasset på fm. Dessutom minst 40 sillmular.
Utanför Västudden fiskade minst 15 sillgrisslor.
SNÖSPARV omkring 40 ex på Ostudden kl 15:30.

RINGMÄRKNING
Inställd fångst och ringmärkt på grund av vädret.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 517 ex och i år 11 308 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Endast personal knuten till fågelstationen var på ön i dag ... således två personer ... men å
andra sidan var det omöjligt att på ett säkert sätt ta sig in i hamnen med båt.

ÖVRIGT
Kontrolläsning av september månads ringmärkning fortsatte.
Städning av ringmärkarlabbet inkl byte av papper i fågellådorna.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 28 OKTOBER 2010
Hemsida: http://www.nidingensfagel.se/
VÄDER
Gryningen var en fortsättning på gårdagskvällens varma, disiga och helmulna väder med sakta
fallande lufttryck och långsamt avtagande SV. Framåt lunch ökade vinden igen och vred upp
mot SV och senare, under avtagande, mot VSV och V.
Åska mullrade långt i väster ett par timmar innan regnet drog in över Nidingen.
Regn kl 12:30‐13:30 samt någon skur på em under uppklarning ... därefter god sikt och soligt.
03:00: SV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +9,9° C, vattenstånd +23 cm.
05:00: SV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +9,8° C, vattenstånd +24 cm, god sikt.
08:00: SSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +9,7° C, vattenstånd +22 cm, måttlig sikt.
11:00: SSV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +9,9° C, vattenstånd +35 cm, dito.
14:00: SV 12 m/s, byvindar 17 m/s, +10,0° C, vattenstånd +35 cm, dito.
17:00: VSV 6 m/s, byvindar 10 m/s, 10,1° C, vattenstånd +28 cm, god sikt.
20:00: VSV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +9,7° C, vattenstånd +25 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Väderstationen på Nidingen: http://www.elji.se/tjornvader/nidingen/

PERSONAL
Göran Andersson och Anton Castelius.

VERKSAMHET
Fångst med 11 nät kl 07:30‐11:30.
Sträckobservationer kl 08:00‐12:30, 13:50‐15:20 och 16:00‐16:30. Kontinuerlig bevakning av
minst en observatör.

OBSERVATIONER
MINDRE SÅNGSVAN två 3K+ kl 08:14 mot SV strax utanför Norrstranden.
SÅNGSVAN två små flockar mot SV: tre 3K+ kl 08:39 och fem 3K+ kl 09:07.
SJÖORRE 32 sträckande.
SVÄRTA höstens största flock hittills: 14 ex samt ett enstaka ex mot S.
STORMFÅGEL tre ex mot S: kl 08:55, 09:44 och 16:12.
GRÅLIRA ett ex S kl 09:41.
HAVSSULA sammanlagt 16 ex mot S och SV: tretton 5K+, vardera en 4K+, 4K, 1K och slutligen,
kl 16:15, en mot NV, obestämd till ålder pga. motljuset.
SKÄRSNÄPPA 75 ex stationära. En kärrsnäppa höll ihop med skärsnäpporna ute på Ostudden.
BREDSTJÄRTAD LABB en 1K sträckte S strax utanför Västudden kl 11:32.
BREDSTJÄRTAD ‐/KUSTLABB sträckte S kl 14:34, 14:38 och 14:50 väster om Nidingen.

TRETÅIG MÅS minst 1040 sträckande S och SV: 630 adulter, 115 1K samt 305 med obestämd
ålder långt i väster.
Under fm‐passet dominerade de gamla stort i antal. Under em sträckte alltfler unga.
*Endast de tretåmåsar som passerade väster om Nidingen räknades.
SILLGRISSLA 145 sträckte S.
TORDMULE 235 mot söder.
SILLMULE 270 sträckte söderut.
Tordmulen dominerade sträcket över sillgrisslorna under fm‐passet, största muleflock var på
23 ex, medan arten nästan uteblev helt under em.
*Endast de alkor som sträckte väster om Nidingen räknades.
ALKEKUNG tre sträckande: 2 ex kl 11:12 samt 1 ex 12:13. Samtliga rundade Västudden längs
stranden. Ytterligare två ex kom på samma rutt västerut längs Norrstranden kl 12:09 men
fällde precis utanför Västudden och rastade.
MINDRE KORSNÄBB en flock på åtta ex drog förbi på låg höjd över gårdstunet och verkade
fortsätta mot söder.
SNÖSPARV 40‐flocken kvar på ön. Höll mestadels till utåt Ostudden.

RINGMÄRKNING
Endast en gråsiska.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 518 ex och i år 11 309 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Fortfarande är det bara stationspersonalen, som bevistar ön. Vädret är besöksovänligt.

ÖVRIGT
Kontrolläsning av september månads ringmärkning fortsatte.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 29 OKTOBER 2010
VÄDER
Gårdagskvällens stjärnklarhet byttes under natten till en grågrynings självklarhet 
Fortfarande råder milda vindar för årstiden medan Golfströmmen underhåller lågtrycken på
löpande band in mot Skandinavien. Det är dock ingen stor dramatik i vädret just nu –
lufttrycket har de senaste 24 timmarna endast pendlat ett par enheter kring 1009 hPa.
Lätt regn kl 06:30‐08:00 och måttligt till kraftigt regn kl 09:00‐10:15.
Vid 14‐tiden lättade molntäcket något och sikten blev ganska god västerut. Soligt 14:30‐16:30.
03:00: VSV 7 m/s, byvindar 12 m/s, +9,5° C, vattenstånd +30 cm.
05:00: VSV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +9,3° C, vattenstånd +22 cm, måttlig sikt.
08:00: SV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +9,7° C, vattenstånd +12 cm, måttlig sikt, regn 09‐10:15
11:00: SSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +9,6° C, vattenstånd +20 cm, dålig sikt, uppehåll.
14:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +10,1° C, vattenstånd +17 cm, måttlig sikt.
17:00: S 11 m/s, byvindar 14 m/s, 9,9° C, vattenstånd +15 cm, måttlig sikt.
20:00: SSO 9 m/s, byvindar 10 m/s, +9,7° C, vattenstånd +8 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson och Anton Castelius.
Byte av personal kommer att ske på söndag på grund av friska till hårda sydvindar i morgon
lördag.
VERKSAMHET
Fångst med 12 nät kl 08:00‐09:00 och 11 nät kl 10:30‐13:00.
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln 07:30‐14:30.
Sträckobservationer kl 08:00‐09:00, 10:30‐12:00 och 14:45‐15:45.

OBSERVATIONER
SJÖORRE endast åtta noterade på sträck.
SVÄRTA tre ex tillsammans med två sjöorrar mot S.
SMÅ‐/STORLOM ett ex söderut i diset väster om Nidingen.
HAVSSULA endast tre ex sedda i dag förbiflygande: två 5K+ och en 4K.
SKÄRSNÄPPA 75 ex stationära. En kärrsnäppa höll ihop med skärsnäpporna ute på Ostudden.
TRETÅIG MÅS ca 300 sträckande.
ALKEKUNG två sträckande längs Norrstranden och rundade Västudden kl 08:29 och 14:56. En
alkekung rastade strax norr om Strandoxeln.
SIDENSVANS 25 ex drog stadigt SV ut från Västudden kl 13:50.
MINDRE KORSNÄBB en individ kom ut och vände rakt över stationen.
SNÖSPARV 40‐flocken kvar på ön, oftast på Ostudden.

RINGMÄRKNING
8 ex av 4 arter: björktrast 2, grönfink 3, gråsiska 1, brunsiska 1, gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 526 ex och i år 11 317 ex.
Kontroll: en danskmärkt grönfink.

UPPDRAGSARBETE
Gästtoaletten nere vid hamnen tömdes och skurades.

BESÖKARE
Inga besökare gästa Nidingen i dessa de kulnaste af dagar.
Endast stationspersonalens två figurer ses vandra mellan öns faciliteter.

ÖVRIGT
Kontrolläsningen av september månads ringmärkning avslutades.
Fredagsstädning av stationens förstuga och hall. Toaletten tömdes och skurades.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 30 OKTOBER 2010
Hemsida: http://www.nidingensfagel.se/
VÄDER
Gryningen möter med hårda sydostvindar, höga tunna moln, värme och dis. Lufttrycket har
fallit med tio enheter sedan i går morse. Mulen förmiddag men mer ljus vid lunchtid och sen
sol ett par timmar innan molnen drog ner rullgardinen.
03:00: SSO 14 m/s, byvindar 17 m/s, +9,7° C, vattenstånd +12 cm.
05:00: SSO‐SO 13 m/s, byvindar 17 m/s, +9,5° C, vattenstånd +10 cm.
08:00: SSO 12 m/s, byvindar 16 m/s, +9,6° C, vattenstånd +12 cm, måttlig sikt.
11:00: SSO 11 m/s, byvindar 14 m/s, +9,6° C, vattenstånd +16 cm, måttlig sikt.
14:00: S 10 m/s, byvindar 12 m/s, +10,1° C, vattenstånd +25 cm, måttlig sikt.
17:00: SSV 9 m/s, byvindar 11 m/s, 10,4° C, vattenstånd +28 cm, måttlig sikt.
20:00: S 7 m/s, byvindar 9 m/s, +10,2° C, vattenstånd +24 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Väderstationen på Nidingen: http://www.elji.se/tjornvader/nidingen/

PERSONAL
Göran Andersson och Anton Kastelius (stavas med C).

VERKSAMHET
Fångst ‐ två vadarburar med frön vid Strandoxeln 08:30‐14:30.
Ingen nätfångst på grund av vinden.
Sträckobservationer kl 08:00‐11:00.

OBSERVATIONER
ALFÅGEL en fin hanne i vinterdräkt, som sig bör, rundade Västudden kl 09:06.
SJÖORRE endast fyra noterade på sträck.
SVÄRTA ett ex sträckte ensam söderut.
HAVSSULA fyra 5K+ mot S och SV.
SPARVHÖK två honor, en 2K+ samt en 1K, jagade på ön kl 10‐11.
SKÄRSNÄPPA 75 ex stationära.
SIDENSVANS en septett på sträckförsök.
SVARTKRÅKA ett ex flög förbi stationen österut kl 10:02. Kanske på retursträck.
VINTERHÄMPLING flocken har fått tillökning och är nu på minst 70 ex.
MINDRE KORSNÄBB en kvartett på sträckförsök.
SNÖSPARV 40‐flocken kvar på ön.

RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art: grönfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 527 ex och i år 11 318 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
För sjunde dagen i rad är stationspersonalens duo utan gästande besökare. Inget färskt
kaffebröd ... inga färska tidningar!

ÖVRIGT
Korrigering av september månads ringmärkningar efter slutförd korrekturläsning.
Fågelpåsarna: durkslagen dammsögs, skurades och sen hängdes allt på tork i sol och vind.
Lördagsstädning av hela stationen.
Dagens båttransport sköts upp till i morgon söndag på grund av blåsten.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 31 OKTOBER 2010
VÄDER
Lätt regn ett par timmar efter midnatt. Uppklarnande från kl 05 men fortsatt disigt och
nedsatt sikt. Från kl 09:30 till kvällen rådde TÄT dimma.
03:00: SSV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +9,7° C, vattenstånd +33 cm, dålig sikt i dis.
06:00: SV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +9,6° C, vattenstånd +23 cm, dålig sikt men nästan klart.
09:00: SV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +9,6° C, vattenstånd +23 cm, allt sämre sikt.
12:00: S 5 m/s, byvindar 7 m/s, +8,1° C, vattenstånd +33 cm, TÄT DIMMA.
15:00: SV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +8,0° C, vattenstånd +27 cm, TÄT DIMMA.
18:00: SSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, 8,8° C, vattenstånd +15 cm, TÄT DIMMA.
21:00: SSO 4 m/s, byvindar 7 m/s, +8,8° C, vattenstånd +12 cm, dimma ‐ mkt disigt.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Göran Andersson och Johan Frölinghaus, den senare anlände kl 12:45, samt Anton Castelius,
som avreste kl 14:30 efter två veckors prao. Skeppare på fågelstationens båt var Tommy Järås.
VERKSAMHET
Fångst: 15 nät kl 06:30‐14:00
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 08:00‐14:00
Sträckobservationer kl 07:00‐08:30.

OBSERVATIONER
MINDRE SÅNGSVAN kl 08:16 sträckte ett ex som nr tre i en sextonrad sångsvanar mot SV.
SÅNGSVAN 15 ex mot SV. Med i flocken dessutom en mindre sångsvan. Alla i åldern 3K+.
KANADAGÅS ett ex simmande längs norrstranden. Kan vara samma ex som den 26.10 och
därefter ej noterad förrän i dag.
SJÖORRE endast nio noterade på sträck innan dimman slog till för resten av dagen.
STORMFÅGEL ca 14:45, en bit öster om Nidingen, rapporterade hemvändande Anton ett
födosökande ex några meter från fågelstationens båt Stuff.
DUVHÖK en 1K, trolig hanne, flög från hamnen över trädgårdslanden kl 11:45 och försvann in
i dimman ner mot Playan. Andra observationen i år. Den första gjordes 3.5.
SKÄRSNÄPPA 50 ex stationära.
SVARTHÄTTA två ex ringmärktes tidigt på morgonen. Båda samtidigt i Grindoxelnätet.
HÄMPLING ett ex sträckande SV tillsammans med gråsiskor.
VINTERHÄMPLING flocken är nu 60 ex.
MINDRE KORSNÄBB ett ex på sträckförsök.

RINGMÄRKNING
44 ex av 5 arter: svarthätta 2, blåmes 21, bofink 1, grönfink 3, brunsiska 4, gråsiska 13.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 571 ex och i år 11 362 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Förutom avgående (Anton C), pågående (Johan F) och kvarvarande (Göran A) personal,
gästades Nidingen av Tommy Järås, som hade tre dagsbesökare med sig: Stina Andreasson,
Linda Hansson och Per Arne Lindgren. Summa sju personer.

ÖVRIGT
Korrigeringen av september månads ringmärkningar slutfördes tillsammans med TJÄ.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 1 NOVEMBER 2010
VÄDER
Mulet och mycket disigt hela dagen. En blek sol lättade upp västerhimlen kl 15‐16.30. Under
dagen var sikten korta stunder 5 kilometer men oftast 2‐3 km. Sent på kvällen hade det
klarnat upp och sikten var god.
Tidigt på morgonen var det en stunds tumlarväder och en tumlare sågs!
03:00: S 4 m/s, byvindar 6 m/s, +8,6° C, vattenstånd +16 cm, måttlig sikt i dis.
06:00: S 2 m/s, byvindar 3 m/s, +8,5° C, vattenstånd +10 cm, sikt ca 3 km.
09:00: SSV 4 m/s, byvindar 4 m/s, +9,2° C, vattenstånd +4 cm, dito.
12:00: SSV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +9,5° C, vattenstånd +10 cm, sikt 2‐3 km.
15:00: VSV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +9,5° C, vattenstånd +27 cm, sikt 4‐5 km.
18:00: VSV 3 m/s, byvindar 4 m/s, 9,0° C, vattenstånd +8 cm, sikt 2 km.
21:00: VSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +8,7° C, vattenstånd ‐4 cm, god sikt.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Göran Andersson.
VERKSAMHET
Fångst: 20 nät kl 06:30‐09:00, 17 nät 09:00‐10:00, 14 nät 10:00‐11:00, 18 nät 11:00‐15:00.
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 07:00‐15:00.
Sträckobservationer : kunde ej utföras på grund av kontinuerlig fångst och ringmärkning samt
dålig sikt.
Inventering: efter kl 15 räknade JOF stationära och rastande fåglar runt ön.

OBSERVATIONER
SJÖORRE endast 14 ex siktades i den nedsatta sikten. Den flocken låg ute vid Lilleland och
noterades av JOF under eftermiddagens inventeringsrunda till Ostudden.
SVARTHAKEDOPPING en 1K rastande utanför Norrstranden. Ny art för året och blott ANDRA
FYNDET genom tiderna. Första observationen gjordes 4.5 2003 vid Ostudden.
PILGRIMSFALK en 1K gästade öns västra del under eftermiddagen.
VATTENRALL under eftermiddagens inventering stöttes årets första vattenrall vid dammen.
Denna typiska, men samtidigt unika, åretruntart på Nidingen, slogs ut under vintern 2009‐10.
SKÄRSNÄPPA 20 ex stationära.
BREDSTJÄRTAD LABB medan Johan räknade stationära ejdrar från obsplats Ostudden, flög
labben in i tubfältet i väster och fortsatte norrut. Johan meddelade via walkie‐talkie till Göran,
som fick se den fint strax utanför Klockfotsrevet. Den bredstjärtade fortsatte NV.
SILLTRUT en 1K ute på Ostudden.
SIDENSVANS 15 sträckte västerut och sju rastade.

ÖSTLIG GRANSÅNGARE ett ex fångades i nät 5C. Locklätet inspelat under ringmärkning.
Dessutom ringmärktes ytterligare en gransångare.
VINTERHÄMPLING flocken är nu 90 ex och håller mestadels till på Ostudden.
DOMHERRE 25 rastande. Dessutom sju ex på hög höjd mot SV kl 07:46.
SNÖSPARV 13 ex stationära på ön. Mestadels ute på Ostudden.
KNUBBSÄL kl 08 sågs 26 ex på Klockfotsrevet och två på Havrastenen.
TUMLARE kl 07:30 upptäckte Johan en tumlare i NO på sydlig kurs.

RINGMÄRKNING
169 ex av 17 arter:
SPARVHÖK 1, SIDENSVANS 2,
gärdsmyg 2, rödhake 5, koltrast 1, björktrast 2, rödvingetrast 1,
ÖSTLIG GRANSÅNGARE 1, gransångare 1, kungsfågel 3, blåmes 51,
bofink 1, bergfink 7, grönfink 24, grönsiska 1,
VINTERHÄMPLING 3, brunsiska 2, gråsiska 49 och DOMHERRE 12.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 169 ex och i år 11 530 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Endast stationspersonalen sågs i dag trampa runt på Nidingens stigar och stränder.
Alltså summa två personer.
ÖVRIGT

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 2 NOVEMBER 2010
VÄDER
Under efternatten började vinden öka snabbt, vattnet stiga och stjärnorna skymdes åter av
moln. Lufttrycket vände vid midnatt neråt vid 1013 hPa, så nu stundar blåsigare tider.
Redan kl 08 var det 12‐14 m/s och från kl 10:15 tilltagande regn, som blev kraftigt från
elvatiden och fortsatte in på eftermiddagen.
Det var så tjocka regnmoln att skymningen drog ner rullgardinen kl 15.
03:00: S 5 m/s, byvindar 5 m/s, +8,6° C, vattenstånd +11 cm, god sikt.
06:00: S 9 m/s, byvindar 10 m/s, +8,8° C, vattenstånd +15 cm, måttlig sikt.
09:00: S 14 m/s, byvindar 17 m/s, +8,6° C, vattenstånd +16 cm, måttlig‐god sikt.
12:00: SSO 14 m/s, byvindar 17 m/s, +8,1° C, vattenstånd +15 cm, kraftigt regn, dålig sikt
15:00: SSO 14 m/s, byvindar 19 m/s, +8,7° C, vattenstånd +28 cm, regn, nedsatt sikt.
18:00: SSV 16 m/s, byvindar 20 m/s, +9,5° C, vattenstånd +24 cm, disigt.
21:00: SSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +9,8° C, vattenstånd +25 cm, disigt.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Göran Andersson.
VERKSAMHET
Fångst: 17 nät kl 06:30‐08:30, 12 nät 08:30‐09:30, 9 nät 09:30‐10:30.
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 07:00‐10:00.
Sträckobservationer : då och då i lä av stationens nordvästra knut kl 07:15‐10:15.

OBSERVATIONER
STORMFÅGEL ett ex långt i NV.
HAVSSULA ett ex 5K+
TOFSVIPA sex ex sträckte tillbaka österut efter att ha rundat Väst‐ och Hamnudden.
SKÄRSNÄPPA fyra ex stationära i Kausan mitt på dagen. Under kvällen gick Johan ut i ovädret
och sökte fler ex längs stränderna med strålkastare – men utan att se en enda.
HORNUGGLA ett ex uppsökte lä ett par meter ifrån Johan vid stationens norrvägg. Gillade inte
sällskapet utan drog vidare till Kruthuset via Fotogenboden. Observationen var endast den
tredje för året. Tidigare fynd: 25.3 och 15.4.
FORSÄRLA ett ex österut över Strandoxeln kl 07:30.
SIDENSVANS endast ett ex på ön i dag.
SNÖSPARV en flock på 17 ex, torde ha varit öns enda.

RINGMÄRKNING
34 ex av 8 arter:
rödhake 10, koltrast 2, taltrast 1, rödvingetrast 1,
kungsfågel 4, VINTERHÄMPLING 4, gråsiska 11 och domherre 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 203 ex och i år 11 564 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Två besökare totalt på ön i dag. Vid närmare studium fann dagboksförfattaren att båda
tillhörde stationspersonalen 

ÖVRIGT
Inläggning av ringmärkningarna från senare hälften av oktober påbörjades.

VID DATORN
Göran Andersson
FÅGLAR PÅ HEMBESÖK
Det var som en liten fyrnatt vid femtiden i morse. Trastar lockade och exponerades som fladdrande blixtar i nya
fyrens fyra ljusarmar. Även vinterhämplingar hördes och när jag lyste med strålkastaren såg jag dem en och en
flyga omkring, oroligt.
Kanske hade vi hornugglor på besök ... svaga vindar hade rått under natten, så kanske det fanns ett par tysta
vingar där i mörkret på jakt efter fyryra tättingar?
När jag vid halv sex öppnade ett fönster i allrummet på stationen för att vädra en stund, flaxade en
vinterhämpling mot den öppna rutan och på något sätt hade ljuset inne på stationen sådan dragningskraft att
den tog sig runt fönstret och flög in!
Vinterplingen satte sig i bokhyllan bland pärmar och tidskriftsamlare och lät sig fångas för hand.
Tre timmar senare, när jag kommer gående på gårdstunet och just ska runda förstugehörnet och ansluta mig till
Johan, som står och spanar efter havsfåglar ... kommer en hornuggla kulingvindsvinglande runt andra hörnet!
Den önskar inget hellre än att få lä för den hårda sydvinden och sätter sig ett par meter från Johan.
De ser lika förvånade ut båda två ...men bara i en sekund ... sen lyfter ugglan och passerar mig på några meter.
Den tyst‐ och långvingade gästen kastas ner av vinden till nätplatserna och vi avancerar neråt fotogenboden för
att kolla om den eventuellt går att fånga för ringmärkning.
Johan upptäcker hornugglan sittande på ett av våra hårt ihoprullade fångstnät! Där sitter den och gungar en
stund innan den tycker att vår närvaro inte är någon höjdare och flyger bort till Kruthuset utåt Ostudden.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 3 NOVEMBER 2010
VÄDER
Under gårdagskvällen tillfälligt avtagande SSV men från midnatt ökande S och vid tvåtiden
kom ett omfattande regnområde in över Danmark, Skagerack och hela västkusten. Regnet
passerade dock snabbt i mycket hårda vindar vid sextiden. Klockan 06:30 var det sydlig storm
19‐24 m/s, tjugo minuter senare SV storm 21‐28 m/s, uppehåll och god sikt västerut!
Regnstänk från 13:15 och en timme senare rejäla regnskurar.
03:00: S 13 m/s, byvindar 17 m/s, +9,9° C, vattenstånd +31 cm, regn och nedsatt sikt.
06:00: S 18 m/s, byvindar 23 m/s, +10,2° C, vattenstånd +40 cm, uppehåll och god sikt.
06:50: SV 20,6 m/s i medelvind och 27,7 i hårdaste byvind!
09:00: VSV 10 m/s, byvindar 16 m/s, +9,8° C, vattenstånd +60 cm, mycket god sikt.
12:00: VSV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +9,9° C, vattenstånd +35 cm, god sikt.
15:00: VSV 11 m/s, byvindar 18 m/s, +9,5° C, vattenstånd +49 cm, regnskurar.
18:00: VSV 12 m/s, byvindar 19 m/s, +9,2° C, vattenstånd +55 cm.
21:00: VSV 15 m/s, byvindar 19 m/s, +9,2° C, vattenstånd +60 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Göran Andersson.

VERKSAMHET
Fångst: 5 nät kl 11:30‐13:30.
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 11:30‐14:30.
Nattfångst: Johan ute med lampa och håv sent på kvällen.
Sträckobservationer : i lä av nya fyren och stationen kl 07:15‐14:15 samt 14:45‐16:45.
I princip räknades endast fåglar som sträckte på utsidan av Nidingen.

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN kl 10:01 sju 3K+ mot SV samt en 3K+ på efterkälken kl 10:39.
GRÅGÅS en flock på drygt hundra ex mot SV långt i NV kl 08:15.
SJÖORRE tolv sträckande.
SVÄRTA en hanne sträckte S.
OB. LOM kl 10:48‐10:49, en dryg kilometer väster om Nidingen, en stor lom söderut med
kontrasterande svart hals och huvud.
STORMFÅGEL minst 700 på sträck.
GRÅLIRA ett ex på nära håll utmed Norrstranden med sydlig kurs förbi Västudden kl 10:11‐
10:13 och ett ex på långt håll kl 16:40.
KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA kl 16:03‐16:06 längs Norrstranden mot SV i höjd med
Strandoxeln och vidare mot Västudden.
OBESTÄMD STORMSVALA Kl 14 ett ex på ganska hög höjd inflygande mot stationen rakt från
norr. När den sänkte sig under horisonten, ner mot vågorna, tappades den. Troligen flög den
sen utefter Norrstranden, västerut eller österut.

HAVSSULA under de första sju timmarnas sträckobs sträckte 24 5K+, tre 4K+, en 4K samt en
2K: summa 29 sträckande. Dessutom minst fem födosökande i söder och sydväst kl 13‐14.
Under em‐passet ytterligare 23 ex.
BREDSTJÄRTAD LABB en 1K sträckande rakt mot Nidingen från norr kl 13:02‐13:04. Svängde
av österut och drog mot SO via Ostudden. Dessutom två ex väster om Nidingen mot S kl 14:46
och 14:52.
DVÄRGMÅS en 3K+ längs Norrstranden mot SV kl 15:08‐15:10.
TRETÅIG MÅS minst 1600 ex sträckande söderut väster om Nidingen.
SILLMULE 700 sträckande. Dessutom bestämdes ca 200 sillgrisslor och 100 tordmular.
ALKEKUNG minst 12 ex rundade Nidingen på västsidan: kl 08:24, 08:42, 09:05, 09:37, 09:42,
10:35 och 11:05 samt under em kl 14:50 och 15:15 och ytterligare tre ex efter kl 16.
LUNNEFÅGEL 3 ex: 1+1 kl 07:40‐08:00 förbi Västudden och en sent på eftermiddagen.
SIDENSVANS ett ex kvar sedan i går.
SNÖSPARV ca 20 ex rastade en stund på Västudden under em.

RINGMÄRKNING
6 ex av 3 arter – skärsnäppa 4, grönfink 1 och gråsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 209 ex och i år 11 570 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Endast besökare knutna till fågelstationen på Nidingen i dag ... alltså två personer.

ÖVRIGT
Johan ute på nattfångst eftersom det var mycket högt vattenstånd, +60 cm över årets
medelvattenstånd. Fyra skärsnäppor före midnatt nymärktes. Ytterligare en togs och
ringmärktes efter midnatt.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 4 NOVEMBER 2010

VÄDER
Efternatten bjöd på klart väder med en gnistrande stjärnhimmel och kometen Hartley 2, som
nu färdats nerför Vintergatan till i höjd med bältet i den spektakulära stjärnbilden Orion.
Dagen bjöd på soligt väder med friska till hårda västvindar och mycket god sikt.
03:00: VSV 11 m/s, byvindar 17 m/s, +8,4° C, vattenstånd +57 cm, klart och mkt god sikt.
06:00: VSV 10 m/s, byvindar 16 m/s, +8,5° C, vattenstånd +50 cm, halvklart, mkt god sikt.
09:00: VSV 9 m/s, byvindar 13 m/s, +8,6° C, vattenstånd +37 cm, dito.
12:00: VSV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +8,7° C, vattenstånd +35 cm, dito.
15:00: V 10 m/s, byvindar 13 m/s, +9,5° C, vattenstånd +36 cm, nästan mulet.
18:00: VSV 9 m/s, byvindar 13 m/s, +9,0° C, vattenstånd +40 cm, mulet.
21:00: VSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +9,0° C, vattenstånd ca +35 cm, mulet, senare duggregn.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Göran Andersson.
VERKSAMHET
Fångst: 5 nät kl 08:30‐14:30.
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 08:30‐15:00.
Nattfångst: skärsnäppefångst en stund efter midnatt, natten till i dag alltså.
Sträckobservationer : i lä av nya fyren kl 07:10‐11:40. Sedan vid röda huset och stationen
12:15‐14:15.

OBSERVATIONER
SJÖORRE endast sju på sträck och en flock på ca 10 ex rastande vid Lilleland.
STORSKRAKE en hanne drog sydost inåt land. Senast arten sågs på Nidingen i år var 28‐29.3
med vardera två ex!
SMÅLOM ett ex sträckte S klockan 08:05.
STORMFÅGEL 300 ex. Tidigt på fm sträckte några individer fortfarande söderut, men då hade
ett ganska omfattande sträck norrut, långt i väster, redan startat. Under dagen sågs även
sträckande och födosökande stormfåglar innanför Nidingen.
KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA? kl 09:45 en mycket snabb obs av en trolig klyka (helmörk
vingundersida) som sträckte in mot Norrstranden och fortsatte sydost utåt Ostudden. Vid t.ex.
Glommens sten sågs klykstjärtad stormsvala ca kl 10:50 och 11:35.
HAVSSULA under fm‐passet sträckte 31 sulor söder‐ och västerut. Åldersfördelningen var 26 i
åldern 5K+, fyra 4K+ och en 1K. Under em ytterligare sex sulor.
SKÄRSNÄPPA under nattens fångst, EFTER midnatt, såg Johan minst 40 ex.

BREDSTJÄRTAD LABB en 1K söderut kl 11:35. Drog sen SO över Ostudden.
STORLABB ett ex sträckte norrut kl 13:48‐13:52 väster om Nidingen.
TRETÅIG MÅS minst 700 sträckande.
SILLMULE 200. Av de alkor som kunde artbestämmas, dominerade tordmularna i dag. De var
tre gånger vanligare än sillgrisslorna med 85 resp 30 ex under sträckobsen.
ALKEKUNG 19 ex rundade Nidingen utmed Västudden (bl.a. en kvartett kl 07:41 och en trio kl
10:37) och minst nio ex rundade Ostudden, således en summa på åtminstone 28 alkekungar.
När det gäller havsfåglar, som sträcker öster om Nidingen, är mörkertalet ganska stort.
SNÖSPARV ca 30 ex rastade en stund på Västudden under em.

RINGMÄRKNING
12 ex av 7 arter:
skärsnäppa 1, rödvingetrast 1, SVARTHÄTTA 1, blåmes 1, bergfink 1, grönfink 4 och gråsiska 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 221 ex och i år 11 582 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Endast vi två på fågelstationen var här i dag.

ÖVRIGT
Johan slutförde skärsnäppefångsten från i går kväll genom att ta ännu en omärkt skärsnäppa
efter midnatt. En fjäreplytt från våren 2010 kontrollerades också.
Efter den senaste tidens hårda vindar, tvättades fönstren på stationen rena från saltstänk och
smuts av undertecknad. Vi ser bra ut nu, Johan och jag 
En motorbåt, Gypsy Life, som korsat norra Atlanten, passerade Nidingen på sydlig kurs klockan
10:45. Se expeditionens hemsida: www.haraldpaul.com

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 5 NOVEMBER 2010
VÄDER
Vid femtiden i morse mojnade vinden och kantrade tvärt och tvärs över från S till N och
växlande sedan riktningar under fm. Efter lunch började en NV och V friska i.
Sedan i går kväll har nordgränsen av ett omfattande regnområde över södra Götaland legat
rakt över Nidingen. Tidvis dugg‐/lätt regn hela natten till kl 06. Nederbördsområdet i söder
drog österut men i stället kom hårda och kalla regnskurar kl 08‐10 från NV medan vinden var
ostlig! Från lunch soligt men blåsigt.
03:00: SSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +7,5° C, vattenstånd +20 cm, lätt regn.
06:00: vxl 2 m/s, byvindar 3 m/s, +6,6° C, vattenstånd +30 cm, lätt regn, nedsatt sikt.
09:00: OSO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +7,0° C, vattenstånd +17 cm, regnskurar sen kl 08.
12:00: NNV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +6,9° C, vattenstånd +12 cm, soligt, mkt god sikt.
15:00: V 10 m/s, byvindar 14 m/s, +8,1° C, vattenstånd +23 cm, dito.
18:00: V 12 m/s, byvindar 17 m/s, +8,8° C, vattenstånd +35 cm, god sikt.
21:00: V 9 m/s, byvindar 13 m/s, +9,1° C, vattenstånd +28 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Göran Andersson.
VERKSAMHET
Fångst: 15 nät kl 07:00‐08:30, 11 nät 08:30‐09:00, 9 nät 09:00‐09:30, 15 nät 11:00‐15:00.
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 07:00‐14:00.
29 vadarburar i Kausan kl 06:30‐17:30 för piplärkor.
Kvällsfångst : Johan ute med håv och lampa. Skärsnäppor, fyra nymärkningar.

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 6+4 mot sydväst under fm resp em.
SJÖORRE endast åtta på sträck och en flock på drygt 20 ex rastande vid Ostudden.
BERGAND en hanne sträckte söderut.
SVARTNÄBBAD ISLOM en 3K+ sträckte söderut (SO) klockan 12:37‐12:39 innanför Nidingen.
Påbörjad ruggning till vinterdräkt i ansiktet, alltså en ljus kind.
STORMFÅGEL minst 100 sträckande.
SKÄRSNÄPPA 60 ex på Hamnudden sent på kvällen i skenet av strålkastaren.
BREDSTJÄRTAD LABB en 1K var på sträck söderut nära Västudden och hamnen men avbröt kl
10:27 för att mobba en gråtrut en stund.
ALKEKUNG fyra ex sträckte under fem minuter em.
ASIOUGGLA under en av fångstrundorna hittades färska dun från horn‐/jorduggla i en av
våderna till nät 6E vid Fotogenboden. En knapp halvtimme tidigare fanns inga dun där! 
FORSÄRLA 2 ex, vardera en sträckande 07:30 och 10:30.

RÖDVINGETRAST hördes sträcka i duggregnet kl 05‐06.
RÖRSÅNGARE en rastande ringmärktes. FENOLOGIREKORD i Halland !
KUNGSFÅGELSÅNGARE ett ex hittades i nedersta våden i nät 5C kl 07:35 av Göran. Den hade
flugit in i nätet från norr.
De tidigare fem fynden av kfs (samtliga ringmärkta) på Nidingen:
14 okt 1981, 1 nov 1986, 10 juni (!) 1998, 30 okt 2006 och 25 okt 2010.
De två senare var undertecknad också med om 
STEGLITS tre ex rastade vid lunchtid.

RINGMÄRKNING
92 ex av 19 arter:
SKÄRSNÄPPA 4, ängspiplärka 4, skärpiplärka 8,
gärdsmyg 3, rödhake 4, koltrast 2, björktrast 1,
RÖRSÅNGARE 1, KUNGSFÅGELSÅNGARE 1, gransångare 1,
kungsfågel 5, blåmes 11, trädkrypare 1,
bergfink 1, grönfink 10, grönsiska 1,
gråsiska 28, brunsiska 2, domherre 3 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 313 ex och i år 11 674 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Endast personer knutna till fågelstationen (2), trampade Nidingens stigar i dag.

ÖVRIGT
Under första rundans första halva kl 07:30 fann undertecknad fyra arter tättingar, vilka
samtliga har så tunna tarser att de ska ringmärkas med halvor, alltså ringstorlek 0,5:
gransångare, kungsfågel, trädkrypare och kungsfågelsångare! Jag tog en kort paus mitt i
nätrundan och gick upp till stationen där Johan just hade ätit frukost och mötte i dörren.
‐ Här har du en påse halvor, sa jag och berättade vilka tre arter det var. Men den fjärde,
den här, är nog den finaste, löd min fortsättning och så höll jag fram det rara fyndet.
‐ Kom in och stäng dörren! utbrast Johan 
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 6 NOVEMBER 2010
Hemsida: http://www.nidingensfagel.se/
VÄDER
Mulen morgon med frisk västvind klarnade upp med något avtagande NV. Det blev blå himmel
och blå mesar ... Fantastiskt god sikt då havs‐ och lufttemperatur verkade harmonisera och
gav fågelskådningen en extra dimension. Under kvällen en kall nordanvind och stjärnklart.
03:00: VSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +7,9° C, vattenstånd +25 cm, god sikt, mulet.
06:00: V 7 m/s, byvindar 8 m/s, +7,8° C, vattenstånd +27 cm, mycket god sikt, halvklart.
09:00: NV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +8,3° C, vattenstånd +15 cm, mkt god sikt och soligt.
12:00: N 6 m/s, byvindar 7 m/s, +6,5° C, vattenstånd +8 cm, dito.
15:00: N 6 m/s, byvindar 8 m/s, +6,4° C, vattenstånd +13 cm, dito.
18:00: NNO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +5,6° C, vattenstånd +21 cm, god sikt.
21:00: N 2 m/s, byvindar 2 m/s, +3,8° C, vattenstånd +x cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Väderstationen på Nidingen: http://www.elji.se/tjornvader/nidingen/

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Göran Andersson. GAN avlöstes vid lunchtid av Mikael Hake, som
transporterades ut av Morgan Johansson och Hugo Krantz i stationsbåten Stuff.

VERKSAMHET
Fångst: 15 nät kl 08:00‐15:00
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 07:00‐16:30
29 vadarburar i Kausan kl 06:30‐16:30
Sträckobservationer: från gårdstunet kl 07:30‐09:00. Därefter sporadiskt.

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 2 adulta mot sydväst 08:47
BLÄSGÅS 2 adulta mot söder rakt över ön vid lunchtid tillsammans med grågäss.
GRÅGÅS 210 ex mot söder (08:15‐08:55) och 100 ex till fram till lunch. Vid 15‐tiden sågs en
flock på 17 ex sträcka mot nordost väster om ön.
SJÖORRE 7 ex mot söder under morgonen och en flock på 7 ex mot söder vid lunchtid.
SVÄRTA 2 ex mot söder 08:25
SMÅLOM En flock bestående av 1 smålom och 4 storlommar passerade i fint ljus mellan
nidingen och malön.
STORLOM 4 ex mot söder mellan nidingen och malön.

HAVSSULA 14 5+ mot NV och 2 5+ mot söder.
STORMFÅGEL Ett 10‐tal sträckande under dagen.
BLÅ KÄRRHÖK 1 1k+ honfärgad passerade snabbt mot söder väster om fyrbyn klockan 11:05.
SKÄRSNÄPPA Ett 20 tal förbiflygande.
ALKEKUNG 1 ex mot söder väster om ön.
RINGTRAST 1 1K+ honfärgad stöttes ur strandoxeln på morgonen, kunde bestämmas tack vare
att den lockade flitigt, sågs sen resten av dagen och i skymningen födosökandes i kausan.
KUNGSFÅGELSÅNGARE När Johan sätter upp näten så kommer plötsligt en liten krabat
nerdimpandes i toppen av det stora slånbuskaget på nära håll, han hinner se att det är en
kungsfågelsångare men inte om den är ringmärkt eller inte innan den kravlar sig ner i det täta
trygga buskaget. Troligast är väl att det rörde sig om en ny individ! Kunde tyvärr inte ses mer
under dagen.
SNÖSPARV Som mest sågs en flock på 40 ex förbiflygandes vid västudden.

RINGMÄRKNING
41 ex av 7 arter:
Skärsnäppa minst 1 under kvällen men det lär bli fler, skärpiplärka 2, blåmes 23, bergfink 1,
grönfink 8, gråsiska 6 och domherre 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 354 ex och i år 11 715 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Fem personer, alla med anknytning till fågelstationen, besåg Nidingens fågelvärld i dag.

ÖVRIGT
Gårdagens rörsångare var FENOLOGIREKORD för Halland – faktiskt första fynd i november
enligt Artportalen Svalan.
Senaste observation av kungsfågelsångare i Halland är 10.12 2006 från Gubbanäsan medan
Skummeslövstrand har den näst senaste kfs‐obsen 11.11 2000 enligt Artportalen Svalan.
Idag hittades en ny individ vid skallen i Halmstad vilket petar ner Skummeslövsfågeln på tredje
plats. Mikael hann knappt få in all packning i huset innan han fick ett nidingen kryss! Det var
två bläsgäss som kom sträckande mot söder med en flock grågäss. Ikväll ska vi frossa i räkor!

VID DATORN
Göran Andersson till lunch/Johan Frölinghaus efter lunch

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 7 NOVEMBER 2010

VÄDER
Efternatten bjöd på klart väder blåste dock upp till 10 m/s inatt innan det avtog. Dagen bjöd
på soligt väder med en kall vind, sena fm lite stackmoln men mest soligt.
03:00: V 6,7 m/s, byvindar 8,9 m/s, +6,1° C, vattenstånd + 14 cm, klart och mkt god sikt.
08:00: NV 10 m/s, byvindar 7 m/s, +5,6° C, vattenstånd +13 cm, klart och mkt god sikt.
09:00: VNV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +5,7° C, vattenstånd +7 cm, halvklart och mkt god sikt.
12:00: VNV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +6,3° C, vattenstånd +x cm
15:00: V 6 m/s, byvindar 8m/s, +6,4° C, vattenstånd +5 cm, God sikt.
18:00: VSV 3 m/s, byvindar 6 m/s, +5,4° C, vattenstånd +8 cm, stjärnklart och god sikt.
21:00: SV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +5,4° C, vattenstånd +10 cm, dito.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Mikael Hake
VERKSAMHET
Fångst: 20 nät kl 07:00‐12:00
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 06:30‐12:00
29 vadarburar i kausan 06:30‐17:00
Nattfångst: skärsnäppe fångst en stund inatt. Även under kvällen gjordes två vändor ut till
ostudden.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 21 ex mot sydväst.
SJÖORRE 30 ex mot söder.
SKÄRSNÄPPA 15 rastande.
TRETÅIG MÅS Ca 300 ex runt ön.
RINGTRAST Den honfärgade kvar sen igår och kunde idag plockas ut ur strandoxelnätet och
bestämmas till 1K och allt pekade på en hanne. Kunde sen ses födosökandes i kausan fram till
skymningen.
STEGLITS 2 ex rastande.
SNÖSPARV 30 ex rastande
RINGMÄRKNING
38 ex av 9 arter:
skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, gransångare 1,
RINGTRAST 1, stare 1, gråsiska 10, brunsiska 1, bofink 1 och grönfink 21.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 392 ex och i år 11 753 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Endast vi två på fågelstationen var här i dag.

ÖVRIGT
Sträckte bra med gäss idag med. VI hade dock fullt upp med annat så bara sporadiska
sträckobservationer idag.
Johan tog en välförtjänt siesta mellan 12‐17!
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 8 NOVEMBER 2010
VÄDER
I gryningen kunde några kraftiga regnskurar ses i söder och i sydväst som drog in över ön vid
07:30 men regnet blev inte så kraftigt som tur var men tryckte ner en del fågel.
Klarnade sedan upp och blev soligt medans vinden ökade på från ost.
Kyleffekt på minussidan under hela dagen, bistert!
I skymningen mulnade det på från sydost.
03:00: O 2 m/s, byvindar 6 m/s, +3,3° C, vattenstånd +3 cm
06:00: O 3 m/s, byvindar 6 m/s, +3,1° C, vattenstånd +1 cm, bra sikt men kraftig regnskur i syd och sydväst.
09:00: O 5 m/s, byvindar 7 m/s, +2,3° C, vattenstånd +7 cm, regnskurar mellan 07:30‐08:15.
12:00: OSO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +4,3° C, vattenstånd ‐1 cm, soligt, mkt god sikt.
15:00: ONO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +4,1° C, vattenstånd ‐3 cm, halvklart, mkt god sikt.
18:00: ONO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +2,7° C, vattenstånd ‐2 cm, mkt god sikt.
21:00: ONO 14 m/s, byvindar 17 m/s, +2,5° C, vattenstånd +3 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Mikael Hake.
VERKSAMHET
Fångst: 23 nät kl 07:00‐10:00, 24 nät 10:00‐12:00
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 07:00‐15:00
29 vadarburar i Kausan kl 06:30‐17:00 för piplärkor.
Kvällsfångst: Två varv ut till ostudden för att fånga skärsnäppor.

OBSERVATIONER
BLÄSGÅS 4 ex mot sydväst i gryningen med 9 obestämda gäss som troligen var sädgäss.
OBESTÄMD GÅS 9 ex tillsammans med bläsgässen, troligen sädgäss.
SJÖORRE en flock på 14 ex förbiflygande.
SMÅLOM 1 ex mot söder mellan nidingen och malön.
HAVSSULA 1 5+ mot söder och en 5+ mot nordväst .
DUVHÖK 1 1K hanne förbiflygande vid 9‐tiden.
SIDENSVANS 1+11 ex sträckande.
STJÄRTMES 7 ex damp ner från skyn och fastnade i näten vid hönshuset! Denna gång var alla
omärkta.
SNÖSPARV En flock på 50 ex sågs på västudden, även 6 ex kom insträckande från norr och
landade på västudden.

RINGMÄRKNING

106 ex av 13 arter:
Skärsnäppa 3, skärpiplärka 1, koltrast 1, taltrast 1, kungsfågel 1, stjärtmes 7, stare 2,
bergfink 1, grönfink 28, gråsiska 53, brunsiska 2, domherre 5 och gulsparv 1.
Antalet gråsiskor 53(55) var nytt dagsrekord för nidingen!
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 498 ex och i år 11 859 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Endast personer knutna till fågelstationen (2), fick utstå den bistra kyleffekten.

ÖVRIGT
Vid en av nätrundorna under fm så hördes ett välbekant ljud, stjärtmesar högt i skyn ovan nya
fyren! Flocken tappade höjd och drog åt hönshuset till och kunde där en stund senare plockas
ut ur näten! Alla var omärkta denna gång! Tidigare har ju flockarna burit ringar både från
Ryssland och Litauen! Blev ett nytt dagsrekord på gråsiska idag.
Bäst att hålla sig inomhus för det är fruktansvärt bistert ute! Vi gör dock ett försök att fånga
lite skärsnäppor ikväll men förutsättningarna är inte de bästa med lågvatten osv. men skam
den som ger sig! Skönt att det finns en rock radiokanal att lyssna på här ute! Bandit rock.
Blev nytt dagsrekord på gråsiska igen!
Mikael fixade låset i dörren mellan hallen och köket, vilket gick i baklås tidigare i höst men
dom fick då upp det till slut! Var lite skruvar lösa.

VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 9 NOVEMBER 2010
VÄDER
Mikael fick känna på snöstormen inatt då han gick några vändor för att fånga skärsnäppor.
När Johan gick upp var vädret utanför dörren väldigt bistert med kulingvindar från nordost
men ingen nederbörd.
Det kom sen lite blötsnö till och från under dagen men bara små mängder.
Tack vare vind och låg temperatur så låg kyleffekten på ‐6‐7 grader hela fm!
Under kvällen så avtog äntligen vinden och det var riktigt skönt ute jämfört med tidigare idag.
03:00: NNO 14 m/s, byvindar 17 m/s, +1,5° C, vattenstånd x cm.
06:00: NNO 14 m/s, byvindar 18 m/s, +1,0° C, vattenstånd ‐14 cm, kyleffekt ‐6,8° C
09:00: NO 16 m/s, byvindar 21 m/s, +1,9° C, vattenstånd ‐6 cm, bra sikt.
12:00: NO 15 m/s, byvindar 19 m/s, +1,8° C, vattenstånd ‐5 cm, några snöflingor faller, bra sikt.
15:00: NNO 12 m/s, byvindar 18 m/s, +2,7° C, vattenstånd ‐3 cm, mkt bra sikt.
18:00: NO 10 m/s, byvindar 15 m/s, 2,4° C, vattenstånd +4 cm.
21:00: NO 8 m/s, byvindar 14 m/s, 2,1 ° C, vattenstånd +10cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Mikael Hake.
VERKSAMHET
Fångst: 2 nät 11:30‐16:00
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 11:30‐16:00
29 burar i kausan 09:00‐17:00 för fångst av piplärkor.
Kvällsfångst: Med lampa och håv under kvällen. Det resulterade i en nymärkning och en
kontroll av en skärsnäppa märkt i dagarna. Även en gråtrut fångades ute på ostudden.

OBSERVATIONER
GRÄSAND Hela 28 ex låg i kausan under dagen vilket är högsta summan för i år.
SJÖORRE 2 ex förbiflygandes.
HAVSSULA 1 ex förbiflygandes.
SKÄRSNÄPPA 50 ex under kvällen, de flesta på sydvästudden. 1 ex ringmärktes.
ALKEKUNG 1 ex sträckande mot norr.
SNÖSPARV 40 ex ute på västudden.

RINGMÄRKNING
5 ex av 5 arter:
skärsnäppa 1, gråtrut 1, björktrast 1, stare 1 och bofink 1.

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 503 ex och i år 11864 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Endast stationspersonalen (2) tog sovmorgon idag då det var rätt ogästvänligt att vistas
utomhus!
ÖVRIGT
Mikael var ute under nattens snöstorm medans Johan låg i sängen och sov som en stock, det
omvända var det under morgonen då Johan vaknade tidigt och Mikael låg och sov som en
stock!
Ute har det varit riktigt bistert idag med många minus i kyleffekt.. det gällde att ta på sig allt
man hade när man gick rundorna för att kolla till vadarburarna, fröfällan och de två nät som
gick att ha uppe idag.
Vattenståndet börjar gå upp så vi kör på med lampa och håv under kvällen.
Som tur är så har vinden börjat mojna så det är riktigt gött ute nu 
Imorgon hoppas vi på mycket fågel då det verkar bli en vindstilla morgon för ovanlighetens
skull!

VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 10 NOVEMBER 2010
VÄDER
I gryningen helt vindstilla!
Kom en regnskur vid 10‐tiden men sen uppehåll och åter lite regnstänk vid 16:00
I sydvästkanten av en kraftig regnskur över Kungsbackafjorden.
03:00: ONO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +1,7° C, vattenstånd +1 cm.
06:00: O 1 m/s, byvindar 3 m/s, +1,7° C, vattenstånd 0 cm.
09:00: N 0 m/s, byvindar 3 m/s, +2,8° C, vattenstånd +2 cm, bra sikt.
12:00: SSO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +2,9° C, vattenstånd ‐3 cm, bra sikt.
15:00: VNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +3,8° C, vattenstånd ‐4 cm, regnskurar runt om ön.
18:00: VNV 0 m/s, byvindar 2 m/s, 3,2° C, vattenstånd ‐2 cm.
21:00: NO 8 m/s, byvindar 14 m/s, 2,1° C, vattenstånd +10cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Mikael Hake.
VERKSAMHET
Fångst: 23 nät 07:00‐13:30, 20 nät 13:30‐15:00.
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 07:00‐15:00.
29 burar i kausan 07:00‐17:00 för fångst av piplärkor.

OBSERVATIONER
ALFÅGEL 1 hane sträckande mot norr.
SJÖORRE Hela 200 rastande söder om lillelandsfyren idag.
SVÄRTA 2 hannar sträckande mot söder.
HAVSSULA 1 5+ sträckande mot söder.
TOPPSKARV Blev en ny högsta notering idag på 40 ex!
FJÄLLVRÅK Årets första en 3K+ sträckte högt över ön mot söder.
ALKEKUNG 2 ex sträckande mot nordväst.
STEGLITS 1 rastande.
SNÖSPARV 55 ex rastande, flög hit och dit på ön under dagen.

RINGMÄRKNING
84 ex av 6 arter:
ängspiplärka 1, gärdsmyg 1, taltrast 1, bofink 2, grönfink 49,
gråsiska 29 och brunsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 587 ex och i år 11948 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Endast stationspersonalen (2) som njöt av den vindstilla dagen.

ÖVRIGT

VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 11 NOVEMBER 2010
VÄDER
Blåste upp rätt snabbt vid 19‐tiden och samtidigt började det regna lite kraftigare.
03:00: NV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +3,8° C.
06:00: SV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +4,2° C.
09:00: SV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +5,1° C.
12:00: SSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +5,8° C.
15:00: S 11 m/s, byvindar 14 m/s, +6,7° C.
18:00: SSO 12 m/s, byvindar 17 m/s, 6,6° C, vattenstånd +13 cm. Regn
21:00: SSO 19 m/s, byvindar 24 m/s, 5,7° C, vattenstånd +32 cm. Regn
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Mikael Hake.
VERKSAMHET
Fångst: 6 nät 08:00‐14:00.
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 08:00‐15:30.
29 burar i kausan 08:00‐16:00 för fångst av piplärkor.

OBSERVATIONER
SJÖORRE 4 ex sträckande mot söder.
HAVSSULA 8 ex sträckande mot söder.
SKÄRSNÄPPA 70 ex rastande.
RINGMÄRKNING
7 ex av 4 arter:
stare 2, grönfink 3, brunsiska 1 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 594 ex och i år 11955 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Endast vi två som härdar ut i detta bistra klimat.

ÖVRIGT

Minst sagt bistert att fånga snäppor idag! Blev en omgång sen vågade vi inte mer.
Men vi lyckades få 10 skärsnäppor så vi gör nya försök senare inatt!

VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 12 NOVEMBER 2010

VÄDER
Det kraftiga regnet avtog vid 3‐tiden och likaså den kraftiga blåsten under natten.
Vid 10‐tiden rullade det in lite regnskurar från syd‐sydväst.
Under em/kvällen regnskurar till och från.
03:00: SSO 16 m/s, byvindar 22 m/s, +5,3° C, vattenstånd ‐11 cm, lätt regn, ganska bra sikt.
06:00: S 10 m/s, byvindar 14 m/s, +7,8° C.
09:00: S 10 m/s, byvindar 14 m/s, +8,2° C, vattenstånd ‐6 cm.
12:00: S 9 m/s, byvindar 14 m/s, +7,8° C, vattenstånd +13 cm. Regnskurar och rätt dålig sikt.
15:00: SV 9 m/s, byvindar 13 m/s, +8,2° C, vattenstånd +30 cm, ganska bra sikt.
18:00: V 7 m/s, byvindar 8 m/s, +8° C, vattenstånd +49 cm.
21:00: VSV 9 m/s, byvindar 13 m/s, +7,7° C, vattenstånd +65 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Mikael Hake

VERKSAMHET
Fångst: Inga nät
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 10:00‐16:00
29 vadarburar i kausan 08:00‐16:00
Nattfångst: skärsnäppe fångst under hela natten. Under kvällen skärsnäppe fångst.

OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA 50 ex rastande och 9 ex ringmärkta under natten.
SNÖSPARV 40 ex rastande.

RINGMÄRKNING
16 ex av 3 arter:
skärsnäppa 9, stare 1 och grönfink 6.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 610 ex och i år 11971 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Endast vi två på fågelstationen var här i dag.

ÖVRIGT

VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 13 NOVEMBER 2010
VÄDER
03:00: SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +7,9° C, vattenstånd +61 cm, regn, ganska bra sikt.
06:00: SV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +8,1° C, vattenstånd +56 cm.
09:00: SV 14 m/s, byvindar 19 m/s, +7,7° C, vattenstånd +53 cm, regnskurar, måttlig sikt.
12:00: VSV 16 m/s, byvindar 22 m/s, +7,6° C, vattenstånd +48 cm. regnskurar, måttlig sikt, disigt.
15:00: VSV 12 m/s, byvindar 16 m/s, +7,8° C, vattenstånd +37 cm.
18:00: VSV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +7,9° C, vattenstånd +28 cm.
21:00: SV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +7,8° C, vattenstånd +27 cm.
Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Mikael Hake.
VERKSAMHET
Fångst: Inga nät
Två vadarburar med frön vid Strandoxeln kl 08:00‐15:30
23 vadarburar i kausan 14:00‐14:30, 29 vadarburar 14:30‐17:00.
Kväll/Nattfångst: Några rundor längst med stränderna under kvällen.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 40 ex sträckande mot söder.
SVÄRTA 1 ex mot söder.
STORMFÅGEL 00 ex sträckande mot söder.
HAVSSULA 30 ex sträckande, dom flesta mot söder.
SKÄRSNÄPPA 150 ex rastande varav 5 ex ringmärktes under natten. Dessutom kontroll av två
snäppor som var ringmärkta på Svalbard i år! Ytterligare en Svalbard‐fågel kunde avläsas i fält.
BREDSTJÄRTAD LABB 1 1K mot söder 08:45.
TRETÅIG MÅS 900 ex sträckande mot söder.
SILLGRISSLA/TORDMULE 900 ex sträckande mot söder. Många flockar lite för långt ut idag.
ALKEKUNG 10 ex sträckande mot söder. Passerade två och två.
SNÖSPARV 40 ex rastande.
RINGMÄRKNING
12 ex av 2 arter:
skärsnäppa 5 och grönfink 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 622 ex och i år 11983 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Endast vi två på fågelstationen var här i dag.

ÖVRIGT
En dag som bjöd på ett härligt rykande hav i den hårda vinden från västsektorn. Vi trodde nog
att det skulle bli lite mer havsfåglar, men uppträdandet hos dessa havets vagabonder är
närmast omöjligt att förutsäga. Den ”mindre” lira som passerade var nog det närmaste en
Puffinus mauretanicus som man kan komma, men, men. Den hade oförskämdheten att flyga
just utanför den gräns där det är möjligt att bestämma denna art helt säkert. Antar att det är
därför man håller på med fågelskådning – eller?... Under många års havsfågelskådning har det
ännu inte blivit någon ”Balle‐lira” för de två i den härvarande stationspersonalen. Visserligen
tänkte man inte så mycket på detta innan ”splittandets” tid, så man vet ju aldrig. Minns en obs
på sent 1970‐ eller var det tidigt 1980‐tal? av en mindre lira som någon kommenterade: ”F‐n
va sketen den va på undersidan”... Spelar mindre roll. Nidingen i november är en underbar
upplevelse oavsett. Tänk bara på skärsnäpporna. Nu har vi fångat två fåglar som märktes på
Svalbard i höstas och dessutom läst av ytterligare en. Många nymärkningar och kontroller av
våra kära gamla snäpp‐kamrater har det även blivit. Nu blir det förhoppningsvis hemtransport
för oss i morgon, och det är, som vanligt, med sorg i sinnet som man lämnar Nidingen. Ses
igen i mars – så tidigt som möjligt... Jo nu bär det av hemåt då kroppen säger ifrån, gjorde en
vurpa på ostudden inatt under skärsnäppfångst och benet mår inte så bra nu, värktabletter
gör knappt någon verkan.. Men som Mikael säger vi ses så tidigt som möjligt i mars igen kära
nidingen ack detta paradis på jorden!
VID DATORN
Johan Frölinghaus & Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 14 NOVEMBER 2010
VÄDER
Helmulet under dagen med lätt regn ett par timmar från 14:30.
01:00: SV 13 m/s, byvindar 17 m/s, +7,9° C, vattenstånd +33 cm.
04:00: SV 11 m/s, byvindar 15 m/s, +7,8° C, vattenstånd +26 cm.
07:00: SV 9 m/s, byvindar 14 m/s, +8,1° C, vattenstånd +19 cm.
10:00: SSV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +8,2° C, vattenstånd +17 cm.
13:00: S 6 m/s, byvindar 9 m/s, +7,9° C, vattenstånd +25 cm.
16:00: SO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +7,5° C, vattenstånd +30 cm.
19:00: OSO 4 m/s, byvindar 7 m/s, +6,9° C, vattenstånd +24 cm.
22:00: OSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +6,5° C, vattenstånd +22 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus och Mikael Hake fram till 15:00, då Eva Mattsson, Dennis Kraft och Uno
Unger avlöste. Tommy Järås var med under personalbytet och visade Dennis hur man startar
och manövrerar fågelstationens båt.
VERKSAMHET
12 nät 08:00‐14:00. 27 burar i Kausan 08:00‐15:00 som successivt utökades till 32 fram till
17:00. Dessutom användes 2 burar som fröfällor vid Strandoxeln 15:30‐17:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 25 ex sträckande mot S, dessutom en rastande flock på ca 200 ex vid Lillelandsrevet.
HAVSSULA 3 ad sträckande mot S under fm.
SKÄRSNÄPPA Minst 50 ex stationära på öns stränder.
ALKEKUNG 3 ex sträckande mot S under fm.
SNÖSPARV Ca 50 ex rastande.
KNUBBSÄL En årsunge hade efter mörkrets inbrott krupit upp mellan burarna på tångvallen i
Kausan.
TUMLARE 3 ex sågs under fm.
RINGMÄRKNING
28 ex av 2 arter. Gråsiska 19 och grönfink 9.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 650 ex och i år 12011 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning på Ostudden och i Kausan (0,5 tim) och omkoppling till brunnsvatten (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast personer anknutna till fågelstationen, alltså totalt 6 personer.

ÖVRIGT
Som så ofta under hösten, när det blåser för mycket för att angöra Nidingen, kom vi inte ut
som planerat. Egentligen var det meningen att bytet skulle skett i fredags men vi fick skjuta på
det tills idag. Men väl här glömmer man snart de besvär som ett försenat byte orsakar och
snart kommer man till lugn och ro med fågelstationens fasta rutiner.
Vattenanläggningen som omvandlar saltvatten till dricksvatten har inte fungerat på ett tag,
men idag kopplade vi in det gamla brunnsvattensystemet, så vi förhoppningsvis har vatten så
vi klarar oss tills fågelstationen stänger för vintern om ca en vecka.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 15 NOVEMBER 2010
VÄDER
Regn under efternatten vilket upphörde 08:00. Uppklarnande från väster vid 10‐tiden och
efter 10:30 mer eller mindre molnfritt med solsken från en klar himmel. På kvällen ett
strålande halvmånsken med Jupiter som starkt lysande sällskap.
01:00: O 5 m/s, byvindar 7 m/s, +6,4° C, vattenstånd +32 cm.
04:00: NO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +5,7° C, vattenstånd +32 cm.
07:00: NV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +6,6° C, vattenstånd +31 cm.
10:00: VSV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +7,4° C, vattenstånd +30 cm.
13:00: VSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +7,9° C, vattenstånd +40 cm.
16:00: VNV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +7,5° C, vattenstånd +36 cm.
19:00: NV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +7,5° C, vattenstånd +18 cm.
22:00: NV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +7,3° C, vattenstånd +5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Eva Mattsson, Dennis Kraft och Uno Unger.
VERKSAMHET
25 nät 08:30‐16:30. 32 burar i Kausan 07:00‐17:00. Dessutom 2 burar som fröfällor vid
Strandoxeln 07:00‐17:00. Oregelbunden havsfågelskådning genomfördes från gryning till
skymning.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 200 ex flygande runt ön och/eller födosökande vid Lillelandsrevet.
STORMFÅGEL 12 ex sträckande varav 10 mot S och 2 mot N.
HAVSSULA 21 ex sträckande mot S utspritt under dagen, alla adulta utom 1 2K/3K som
passerade 09:15.
STENFALK 1 ex jagade förbi fyrområdet ner mot stora bryggan under morgonen men sågs ej
senare.
SKÄRSNÄPPA Ca 85 ex på Ostudden i skymningen varav 25 kunde avläsas med avseende på
färgringar. Ytterligare ett antal färgringmärkta fanns dock i flocken.
BREDSTJÄRTAD LABB En årsunge sträckte förbi Västudden mot S 14:30. När den kom i höjd
med Klockfotsrevet jagade den ikapp en adult tretåig mås, som tvingades lämna ifrån sig sitt
krävinnehåll, vilket labben förtärde på vattnet utanför revet.
TRETÅIG MÅS Minst 300 ex förbiflygande/stationära/födosökande varav flertalet långt ute vid
horisonten i väster.
SILLGRISSLA Ca 90 ex sträckande mot S i ökande frekvens allt eftersom dagen gick.
TORDMULE 2 ex sträckande mot S tillsammans 14:44.
SILLMULE Minst 300 ex sträckande mot S i ökande frekvens allt eftersom dagen gick varav
flertalet ute vid horisonten. Av fördelningen på bestämda alkor att döma torde minst 95
procent ha varit sillgrisslor.
KOLTRAST En 3K+ hona hittades relativt nydöd som fyrfall vid nya fyren.

LAPPSPARV 1 ex flög ivrigt lockande över fyrområdet ut mot Västudden 10:45.
SNÖSPARV Ca 55 ex, mestadels födosökande på Västudden under dagen. I skymningen stack
åtminstone ca 40 ex in mot Malön.
KNUBBSÄL I gryningen låg gårdagens årsunge åter uppkrupen intill en av våra fångstburar på
tångvallen i Kausan.
RINGMÄRKNING
28 ex av 5 arter. Skärpiplärka 1, bofink 2, grönfink 22, vinterhämpling 1 och gråsiska 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 678 ex och i år 12039 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 3 personer.
ÖVRIGT
Eftersom vår inomhustoalett visade tydliga översvämningstendenser på grund av igenslammat
urinrör (!) fick undertecknad (typiskt nog!) genomföra en rejäl skrapning av detsamma.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 16 NOVEMBER 2010
VÄDER
Efter en stjärnklar natt med rimfrost på marken fick vi en molnfri himmel under fm. Fram på
dagen en del spridda moln västerut och en molnfront i söder men solen lyste hela dagen över
Nidingen.
01:00: V 6 m/s, byvindar 8 m/s, +7,1° C, vattenstånd +10 cm.
04:00: VNV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +6,7° C, vattenstånd +10 cm.
07:00: NV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +6,5° C, vattenstånd ‐1 cm.
10:00: O 3 m/s, byvindar 4 m/s, +4,6° C, vattenstånd ‐2 cm.
13:00: SO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +6,2° C, vattenstånd +2 cm.
16:00: SO 5 m/s, byvindar 5 m/s, +6,0° C, vattenstånd +5 cm.
19:00: OSO 30 m/s, byvindar 4 m/s, +5,0° C, vattenstånd ‐3 cm.
22:00: O 5 m/s, byvindar 6 m/s, +3,4° C, vattenstånd ‐18 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Eva Mattsson, Dennis Kraft och Uno Unger.
VERKSAMHET
25 nät 07:00‐16:30. 33 burar i Kausan 07:00‐17:00. Dessutom 2 burar som fröfällor vid
Strandoxeln 07:00‐17:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 250 ex födosökande vid Lillelandsrevet.
SPARVHÖK 1 hona slog en grönfink vid 11‐tiden som den därefter flög direkt till Malön med.
SKÄRSNÄPPA Endast ca 5 ex sågs under dagen i Kausan och på Klockfotsrevet.
TRETÅIG MÅS Ca 150 ex mer eller mindre stationära i Nidingens farvatten och bl.a. låg några
flockar vid Lillelandsrevet. Stor dominans av adulta fåglar.
SNÖSISKA En 1K hane ringmärktes efter nätfångst och utgjorde 3:e fyndet för Nidingen.
Tidigare fynd utgörs av 1 2K+ hona 2/11 2004 (ringmärktes) och 1 2K+ hane 7/11 2004
(fältobs). Den sistnämnda dock troligen felaktigt ringmärkt som gråsiska förstnämnda dag.
SNÖSPARV Ca 50 ex, mestadels födosökande på Västudden under dagen.
RINGMÄRKNING
71 ex av 5 arter. Koltrast 1, stare 6, grönfink 31, gråsiska 32 och snösiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 749 ex och i år 12110 ex.
UPPDRAGSARBETE
Årets återkommande bortrensning av måsbon från fönsternischerna på gamla fyrarna samt
smörjning av dithörande fönstergångjärn genomfördes av undertecknad (1 tim).
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal besöktes ön av 4 personer i två båtar, alltså totalt 7
besökare .

ÖVRIGT
Anders Röös från Fastighetsverket och snickare Bo Bengtsson var på besök tillsammans med
en konsult som skulle kostnadsberäkna reparationer, ombyggnation och underhåll av
fyrområdets byggnader.
Vid ett telefonsamtal från Sjöfartsverket fick vi reda på att man under nästa vecka skall se
över dieselgeneratorerna som försörjer fyren inkl. byggnaderna med el i händelse av
strömavbrott. Detta med anledning av att de inte startade vid senaste strömavbrottet för en
månad sedan.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 17 NOVEMBER 2010
VÄDER
Efter en stjärnklar natt drog en del molnslöjor in över Nidingen söderifrån före gryningen. En
kall morgon med rejäl markfrost och en lätt ostlig bris. Mitt på dagen mest växlande
molnighet men under eftermiddagen mulnande från söder.
01:00: ONO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +1,9° C, vattenstånd ‐16 cm.
04:00: O 4 m/s, byvindar 7 m/s, +1,8° C, vattenstånd ‐5 cm.
07:00: ONO 4m/s, byvindar 7 m/s, +0,9° C, vattenstånd ‐6 cm.
10:00: O 8 m/s, byvindar 10 m/s, +0,8° C, vattenstånd ‐13 cm.
13:00: ONO 8 m/s, byvindar 12 m/s, +2,4° C, vattenstånd ‐16 cm.
16:00: ONO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +2,9° C, vattenstånd ‐3 cm.
19:00: ONO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +3,0° C, vattenstånd ‐8 cm.
22:00: ONO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +2,5° C, vattenstånd ‐37 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Eva Mattsson, Dennis Kraft och Uno Unger.
VERKSAMHET
25 nät 07:00‐12:00 och 5 nät 15:20‐16:20. 35 burar i Kausan 07:00‐17:00. Dessutom 2 burar
som fröfällor vid Strandoxeln 07:00‐17:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 5 ad och 1 juv sträckte mot S utanför Västudden 13:09.
SJÖORRE Minst 100 ex födosökande vid Lillelandsrevet.
HAVSSULA 12 ad sträckte huvudsakligen mot S varav en O om Lilleland och resten V om
Nidingen.
FJÄLLVRÅK 1 årsunge ryttlade några gånger mellan jordkällaren och Kruthuset 13:45 och
försvann därefter österut och slog troligen till en stund på Svacken.
SKÄRSNÄPPA Ca 25 ex höll till ute på Klockfotsrevet.
OBEST. KUSTLABB/BREDSTJÄRTAD LABB En årsunge sträckte mot S utanför Klockfotsrevet
10:20. Den gjorde ett halvtamt attackförsök mot en tretåig mås men avbröt nästan omgående
och fortsatte söderut.
TRETÅIG MÅS Minst 100 ex mer eller mindre stationära i Nidingens farvatten. Stor dominans
av adulta fåglar.
SIDENSVANS 1 ex sträckte troligen österut efter ett par vändor över Svacken 12:55.
JÄRNSPARV 1 ex hördes locka N om fyrområdet.
GRANSÅNGARE 1 ex av rasen tristis fångades vid 09‐tiden i nät 5A och ringmärktes.
LAPPSPARV 1 ex stöttes N om Prästens grav och flög till Svacken, där den försvann i mängden
av grönfinkar och snösparvar.
SNÖSPARV Ca 50 ex, idag mestadels födosökande på Ostudden och Svacken under dagen.
TUMLARE Ett kranium hittades NO om Dammen, troligen uppspolat på stranden tidigare
under hösten.

RINGMÄRKNING
29 ex av 9 arter. Ängspiplärka 2, skärpiplärka 1, rödhake 1, koltrast 1, gransångare 1, bofink 1,
grönfink 1, gråsiska 20 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 778 ex och i år 12139 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning runt ön (1 tim). Utgrävning av en latrinbrunn (3 tim). Brandlarmavstängning i
samtliga hus efter morgonens elavbrott (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 3 personer.
ÖVRIGT
Vi fick två elavbrott vid 07‐tiden och fyrens reservaggregat startade inte. Som tur var kom
elströmmen tillbaka efter några minuter så att vi slapp frysa ihjäl. Hoppas verkligen
Sjöfartsverket fixar fyrens elgeneratorer snarast.
Årets latrinbrunnsutgrävning påbörjades av Dennis vid 14‐tiden. Uno fullföjde arbetet som
kunde avslutas 16:30. Totalt blev det 10 skottkärrelass. Det var den nordöstligaste
latrinbrunnen som grävdes ut och således den som skall börja användas kommande vår.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 18 NOVEMBER 2010
VÄDER
Natten till idag uppklarnande och vi fick åter uppleva en kall och molnfri himmel samt en del
markfrost i gryningen. Förmiddagen också huvudsakligen molnfri men vid middagstid och
fram till skymningen växlande molnighet.
01:00: ONO 10 m/s, byvindar 13 m/s, +2,5° C, vattenstånd ‐16 cm.
04:00: ONO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +1,7° C, vattenstånd ‐13 cm.
07:00: NO 9m/s, byvindar 12 m/s, +2,2° C, vattenstånd ‐10 cm.
10:00: NO 11 m/s, byvindar 14 m/s, +2,4° C, vattenstånd ‐14 cm.
13:00: NO 11 m/s, byvindar 14 m/s, +2,4° C, vattenstånd ‐14 cm.
16:00: ONO 10 m/s, byvindar 14 m/s, +1,8° C, vattenstånd ‐7 cm.
19:00: ONO 8 m/s, byvindar 12 m/s, +1,5° C, vattenstånd ‐12 cm.
22:00: ONO 8 m/s, byvindar 12 m/s, +1,7° C, vattenstånd ‐18 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Eva Mattsson, Dennis Kraft och Uno Unger.
VERKSAMHET
25 nät 07:00‐14:00 och 22 nät 14:00‐16:30. 35 burar i Kausan 07:00‐17:00. Dessutom 2 burar
som fröfällor vid Strandoxeln 07:00‐17:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 1 par med 2 juv sträckte mot S utanför Klockfotsrevet 11:02.
SJÖORRE Minst 60 ex flög ett halvt varv runt ön.
SVÄRTA 1 ex sträckande mot S utanför Klockfotsrevet 08:43.
HAVSSULA 3 ad sträckande varav 2 mot S och 1 mot N.
HAVSÖRN 1 färgringmärkt 2K (grön över blå på vänster fot) kom flygande västerifrån lågt över
vattnet i den hårda NO‐vinden 10:27 och landade efter ett par minuter på Klockfotsrevet, där
den satt ca 10 min innan den fortsatte österut längs öns sydsida. Den kunde följas förbi
Ostudden och försvann ur sikte strax N om Lilleland 10:43. Första obsen i år för Nidingen.
SKÄRSNÄPPA Ca 40 ex höll till ute på Klockfotsrevet men under eftermiddagen gjorde
åtminstone ca 25 ex ett besök på SV‐udden.
SILLGRISSLA Ca 40 ex sträckande i olika riktningar runt ön.
TORDMULE 3 ex sågs flygande österut längs nordstranden vid två tillfällen. Ev. samma ex båda
gångerna.
SILLGRISSLA/TORDMULE Ca 200 ex i flockar på ca 25 ex sträckte i olika riktningar runt ön.
ALKEKUNG En flock på 6 ex sträckte mot SV utanför Västudden 09:20.
SNÖSISKA 1 1K fångades under kvällen i nätet intill brandskjulet. Den ringmärktes, mättes,
vägdes, dokumenterades fotografiskt och släpptes i nämnd ordning.
LAPPSPARV 1 ex stöttes flera gånger både på Västudden och på Svacken. Ev. fanns ytterligare
1‐2 ex på ön.
SNÖSPARV Ca 50 ex födosökande på Ostudden och Svacken under dagen ibland tillsammans
med grönfinkar.

RINGMÄRKNING
17 ex av 4 arter. Bofink 2, grönfink 3, gråsiska 11 och SNÖSISKA 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 795 ex och i år 12156 ex.
UPPDRAGSARBETE
Storeldning av diverse skräp som bl.a. ihopsamlats under sommarens och höstens
strandstädningar (4 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 3 personer.
ÖVRIGT
Trots rejäl kyla (+1,0° ‐ +2,5° C och NO 9‐14 m/s) blev det en intressant dag med årets första
obs av havsörn på Nidingen och fångst av snösiska nr 2 denna vecka. Den sistnämnda har
tidigare endast ringmärkts vid två tillfällen under de 30 föregående åren i fågelstationens
historia.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 19 NOVEMBER 2010
VÄDER
Efter en mulen natt var himlen molntäckt även under morgonen och resten av dagen. Vid 18‐
tiden började det snöa lätt vilket fortsatte ännu vid midnatt.
01:00: ONO 9 m/s, byvindar 13 m/s, +1,1° C, vattenstånd ‐25 cm.
04:00: ONO 8 m/s, byvindar 12 m/s, +1,0° C, vattenstånd ‐22 cm.
07:00: ONO 8m/s, byvindar 12 m/s, +0,8° C, vattenstånd ‐23 cm.
10:00: NNO 10 m/s, byvindar 15 m/s, +1,4° C, vattenstånd ‐29 cm.
13:00: NO 10 m/s, byvindar 14 m/s, +2,5° C, vattenstånd ‐27 cm.
16:00: NO 9 m/s, byvindar 13 m/s, +2,6° C, vattenstånd ‐18 cm.
19:00: NO 7 m/s, byvindar 11 m/s, +2,1° C, vattenstånd ‐10 cm.
22:00: NO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +0,9° C, vattenstånd ‐16 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Eva Mattsson, Dennis Kraft och Uno Unger.
VERKSAMHET
25 nät 07:00‐13:00, 16 nät 13:00‐14:00, 11 nät 14:00‐15:00 och 8 nät 15:00‐16:30. 35 burar i
Kausan 07:00‐17:00. Dessutom 2 burar som fröfällor vid Strandoxeln 07:00‐17:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 3 ad sträckte mot SV N om ön under em. Dessutom sträckte 16 obestämda svanar
troligen av denna art mot SV S om ön något senare än föregående.
VIGG 4 ex sträckande mot S utanför Västudden 11:00.
SJÖORRE Ca 15 ex flög en vända utanför Västudden under morgonen.
HAVSSULA 8 ex förbiflygande i varav 6 ad, 1 4K och 1 2K.
SPARVHÖK 1 ex förbiflygande i fyrområdet 11:05.
SKÄRSNÄPPA Ca 15 ex landade på SV‐udden och stod där en stund under förmiddagen.
SILLGRISSLA Minst 10 ex sträckande i olika riktningar runt ön.
TORDMULE Minst 1 ex vardera sträckande mot S resp. N utanför Västudden.
SILLGRISSLA/TORDMULE Ca 200 ex i flockar på upp till ca 25 ex sträckte i olika riktningar runt
ön.
ALKEKUNG 1 ex sträckte mot S utanför Västudden 11:24.
LAPPSPARV 2 ex höll till på Västudden och i Kausan under förmiddagen.
SNÖSPARV Endast 3 ex sågs idag och de flög över Västudden under förmiddagen.
RINGMÄRKNING
2 ex av 1 art. Gråsiska 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 797 ex och i år 12158 ex.
UPPDRAGSARBETE
Höstgrävning av det stora potatislandet (2,5 tim).

BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 3 personer.
ÖVRIGT
Det märks att senhösten är långt framskriden och vintern står för dörren. Ön verkar nu
tömmas på fågel i det närmaste helt och hållet. Endast två gråsiskor och några kontroller av
stationära mesar och en järnsparv lyckades vi få under dagen och det tycks inte hjälpa med att
samtliga nät och burar är uppsatta. Vi gör nog rätt om vi stänger fågelstationen på söndag
som planerat.
Sent omsider fick undertecknad höstgrävt det stora potatislandet och en hel del fin potatis
togs upp så att det nu räcker som sättpotatis till våren men även till några kilo för eget bruk i
vinter. Vidare avnjöts en del av den nyupptagna potatisen till middagen som bestod av sill och
potatis där tillhörande gräslök kunde plockas direkt från köksträdgården.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 20 NOVEMBER 2010
VÄDER
Hela natten föll snö över Nidingen vilket upphörde först vid 09‐tiden. Under förmiddagen var
marken täckt med ett par cm djupt snötäcke. Snön töade dock successivt bort och vid
middagstid var den försvunnen. Mulet hela dagen. Under förmiddagen ganska disigt men vid
12‐tiden förbättrades sikten som blev riktigt god resten av dagen.
01:00: NO 9 m/s, byvindar 14 m/s, +0,8° C, vattenstånd ‐20 cm.
04:00: NO 8 m/s, byvindar 10m/s, ‐0,3° C, vattenstånd ‐15 cm.
07:00: NO 8m/s, byvindar 10 m/s, +0,8° C, vattenstånd ‐6 cm.
10:00: ONO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +2,0° C, vattenstånd ‐13 cm.
13:00: O 4 m/s, byvindar 9 m/s, +2,4° C, vattenstånd ‐16 cm.
16:00: O 6 m/s, byvindar 8 m/s, +2,8° C, vattenstånd ‐14 cm.
19:00: O 5 m/s, byvindar 7 m/s, +3,1° C, vattenstånd ‐6 cm.
22:00: ONO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +3,2° C, vattenstånd ‐10 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Eva Mattsson, Dennis Kraft och Uno Unger.
VERKSAMHET
12 nät 09:00‐10:15, 14 nät 10:15‐10:45 och 25 nät 10:45‐16:45. I Kausan 35 burar 07:00‐15:30
och 23 burar 15:30‐16:00. Dessutom 2 burar som fröfällor vid Strandoxeln 07:00‐17:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN På låg höjd tvärs över ön sträckte först 2 ad mot SO 11:05 och därefter 8 ad i en
flock mot S 13:37.
SJÖORRE Ca 20 ex tillsammans med ejdrar vid Lillelandsrevet på eftermiddagen.
PILGRIMSFALK 1 ad, troligen hona, slog till på SV‐udden 09:58. Det syntes att den inte var
ringmärkt. Efter ca 2 minuter lyfte den och försvann österut längs öns sydsida men återfanns
på Klockfotsrevet 11:00. En timma senare flög den åter österut läng öns sydsida och jagade
tättingar över Ostudden. Till sist sågs den sittande V om Prästens grav vid 13:30‐tiden.
SKÄRSNÄPPA Ca 30 ex höll till ute på Klockfotsrevet under dagen.
SILLGRISSLA Minst 4 ex sträckande mot S under förmiddagen.
SILLGRISSLA/TORDMULE Ca 20 ex sträckande mot S under förmiddagen.
ALKEKUNG 1 ex kom flygande norrifrån och slog till ca 1 km utanför Västudden 09:18.
JÄRNSPARV 2 ex, båda ringmärkta på ön tidigare i höst, kontrollerades under dagen.
STARE 19 ex höll till på ön under dagen.
VINTERHÄMPLING En flock på 13 ex höll till på Svacken under eftermiddagen. Dessförinnan
ringmärktes 1 1K hona efter nätfångst vid Strandoxeln.
LAPPSPARV 1 ex sågs flygande österut från Kausan vid 11‐tiden och 2 ex stöttes på Svacken
vid 14‐tiden.
SNÖSPARV En flock på 14 ex höll till på ön under dagen.

RINGMÄRKNING
6 ex av 3 arter. Grönfink 1, vinterhämpling 1 och gråsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 803 ex och i år 12164 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 3 personer.
ÖVRIGT
Göromålen idag präglades av fågelstationens förestående stängning för denna säsong i
morgon. Gårdagens tillvaratagna potatisknölar efter höstgrävningen placerades i lådor i öns
jordkällare för att användas som sättpotatis nästa vår. Alla 35 fångstburar som stod på
tångvallen i Kausan transporterades till Fotogenboden där de placerades i bodens f.d.
hönshusdel. Vidare avfrostades frysboxen i fågelstationens hus.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 21 NOVEMBER 2010
VÄDER
Det var helmulet natten till idag men sikten var mycket god. Vid 09‐tiden och resten av dagen
tills vi lämnade ön föll tidvis ett lätt regn och det blev mera disigt.
01:00: ONO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +3,2° C, vattenstånd ‐10 cm.
04:00: ONO 7m/s, byvindar 10m/s, +3,5° C, vattenstånd ‐15 cm.
07:00: ONO 8m/s, byvindar 10 m/s, +3,4° C, vattenstånd ‐8 cm.
10:00: NO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +3,4° C, vattenstånd ‐15 cm.
13:00: NO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +3,3° C, vattenstånd ‐21 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Eva Mattsson, Dennis Kraft och Uno Unger. Mikael Hake kom ut med fågelstationens båt vid
10‐tiden och vi alla lämnade ön för denna säsong 14:08.
VERKSAMHET
25 nät 07:00‐12:00. Dessutom 2 burar som fröfällor vid Strandoxeln 07:00‐12:00. Stängning av
fågelstationen med allt vad det innebär.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 100 ex i en flock sågs flygande runt Västudden, troligen stationära fåglar.
SILLGRISSLA/TORDMULE Ca 5 ex sträckande mot S under förmiddagen.
STARE 17 ex höll till på ön under dagen.
VINTERHÄMPLING En flock på minst 13 ex höll till på ön.
LAPPSPARV 1 ex hördes och sågs flyga från Västudden österut över fyrområdet 08:20 och
återfanns senare på östra delen av ön.
SNÖSPARV 4 ex flög över fyrområdet vid middagstid.
RINGMÄRKNING
10 ex av 4 arter. Stare 3, bofink 1, grönfink 5 och gråsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 813 ex och i år 12174 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av allmänhetens toa (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast personal ansluten till fågelstationen, alltså 4 personer.
ÖVRIGT
All verksamhet präglades av fågelstationens säsongsstängning. Under natten till idag skrev
Dennis in senaste veckans nyringmärkning, så nu skall all märkning detta år vara registrerad.
Städning av ringmärkningslabbet och fågelstationen, tömning av frysbox och kylskåp,
dasstömning, nedtagning av alla nät och nätstolpar och ihopsamlande av alla pärmar m.m.
som skall iland sysselsatte personalen hela dagen tills vi lämnade Nidingen för hemfärd. Men
vi hann i alla fall även med att notera en del observationer och nätfånga några fåglar. Sista
fångsten för i år utgjordes inte helt oväntat av en grönfink.

VID DATORN
Uno Unger

