DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 13 MARS 2011
VÄDER
Huvudsakligen mulet men mitt på dagen bröt solen nästan genom ett tunt molntäcke. Sikten
var något nedsatt under dagen och i skymningen blev det disigare och det kom några
regnstänk.
13:00: S 4 m/s, byvindar 5 m/s, +3,0° C, vattenstånd ‐4 cm.
16:00: SSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +3,1° C, vattenstånd ‐1 cm.
19:00: SSO 6 m/s, byvindar 6 m/s, +2,6° C, vattenstånd ‐2 cm.
22:00: S 7 m/s, byvindar 8 m/s, +2,7° C, vattenstånd ‐7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Malin Karlsson och Uno Unger. Vi anlände till Nidingen vid 12‐tiden. Tommy Järås körde båten
och Stefan Olsson var hoppilandkalle. Tommy och Stefan lämnade ön vid 16‐tiden.
VERKSAMHET
Säsongsstart för fågelstationen. Iordningställning av samtliga 25 nätplatser. 22 nät användes
för fångst under tiden 14:30‐17:30.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 3 ad sträckte österut S om ön 12:17.
SJÖORRE Ca 70 ex låg och dök vid Lillelandsrevet.
TOPPSKARV 1 ad med tofs stod på en sten vid Ostudden.
SILLGRISSLA 2 ex (sommardräkt + vinterdräkt) låg strax SO om Lilleland.
SPARVHÖK 1 ex rastade på ön vid 12‐tiden.
SKÄRSNÄPPA Ca 25 ex på olika ställen runt ön och 6 ex på Lilleland.
TRETÅIG MÅS 10 ad låg på vattnet ett par hundra meter N om Rissastenen. De besökte ej sina
boplatser från det vi anlände till ön mitt på dagen.
SKOGSDUVA 2 ex rastade i fyrområdet mitt på dagen tillsammans med 5 ringduvor.
JÄRNSPARV 1 rastande ex ringmärktes.
SÄVSPARV 7 ex rastade varav 1 3K+ hane ringmärktes.
RINGMÄRKNING
16 ex av 4 arter. Järnsparv 1, koltrast 8, bofink 6 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 16 ex och i år 16 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Endast personer anslutna till fågelstationens verksamhet, alltså 4 personer.
ÖVRIGT
Så var det dags för den 32 säsongsstarten. Pga is i hemmahamnen Vässingsö fick vi liksom
förra året sjösätta vår båt i Bua hamn, vilket gjordes igår. Idag tog vi oss alltså ut till Nidingen
från Bua. Havet var ganska lugnt men vi fick se upp med en del drivis. 11:30 rundade vi
Lilleland och var framme vid bryggan 11:50. Härligt att åter få komma iland på Nidingen, där
det mesta var sig likt. Drivisen hade dock brutit av Jeppestenens stång och vinterstormen den

5/2 hade kastat upp en del sten och tång på slipen, däremot hade bryggan klarat sig bra. Till
skillnad från förra året fanns det knappt kvar någon snö på ön.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 14 MARS 2011
VÄDER
Från gryningen mulet och disigt, ej sikt till land. Vid 09‐tiden omgärdades Nidingen av dimma
och först vid 13‐tiden blev det åter sikt österut till Lilleland och senare på em ytterligare in till
Malön dock mulet hela dagen. På em‐kvällen en hel del drivis mellan Nidingen och
Onsalalandet på drift i kustströmmen mot NV.
01:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +2,1° C, vattenstånd ‐8 cm.
04:00: SO 4 m/s, byvindar 4 m/s, +2,2° C, vattenstånd ‐8 cm.
07:00: SO 1 m/s, byvindar 2 m/s, +2,5° C, vattenstånd ‐15 cm.
10:00: NV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +2,5° C, vattenstånd ‐22 cm.
13:00: NNO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +2,5° C, vattenstånd ‐23 cm.
16:00: NO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +4,2° C, vattenstånd ‐23 cm.
19:00: NO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +3,1° C, vattenstånd ‐24 cm.
22:00: ONO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +3,0° C, vattenstånd ‐29 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Malin Karlsson och Uno Unger.
VERKSAMHET
15 nät 06:15‐06:45, 19 nät 06:45‐10:00 och 22 nät 10:00‐12:15. Samtliga fångstburar bars ut
från förrådet och placerades ut på öns stränder. 39 burar 13:00‐19:00 varav 27 i Kausan och 12
på Playan. Fröfällan betades med solrosfrön vid Strandoxeln och var i bruk under tiden 09:30‐
18:30.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 120 ex låg och dök vid Lillelandsrevet, ibland hördes deras mjuka spelvisslingar.
PILGRIMSFALK 1 ad satt en stund på Rissastenens sjömärke vid 08‐tiden innan den flög iväg
västerut.
SKÄRSNÄPPA Totalt ca 60 ex på olika ställen runt ön.
TRETÅIG MÅS 25 ad runt ön under morgonen och flera av dessa gjorde kortare besök på
Rissastenens och gamla fyrarnas bolägen.
TOBISGRISSLA Grovt uppskattat ca 500 ex var församlade längs öns nordsida under fm.
DUBBELTRAST 1 ex rastade ett par minuter mellan jordkällaren och Kruthuset vid 14:15‐tiden
innan den sträckte vidare mot NO.
GULSPARV 1 rastande 2K hane ringmärktes.
SÄVSPARV 7‐8 ex rastande på Västudden.
RINGMÄRKNING
24 ex av 5 arter. Skärpiplärka 2, gärdsmyg 1, koltrast 19, bofink 1 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 40 ex och i år 40 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 2 personer.

ÖVRIGT
Vi tvingas spara på medhavt vatten i några dunkar eftersom vattnet ej var påkopplat när vi
anlände till Nidingen igår. Eftersom det finns risk för att öns vattenledningar kan vara
sönderfrusna efter den stränga vintern, kan vi ej koppla på vattnet förrän rörmokare varit här,
vilket vad vi nu vet tidigast kommer att ske på torsdag.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 15 MARS 2011
VÄDER
I gryningen nästan molnfritt men med en del tunna cirrusmoln, vilket även var fallet resten av
dagen. Mycket god sikt. Markfrost under morgonen och fm.
01:00: O 5 m/s, byvindar 8 m/s, +2,7° C, vattenstånd ‐30 cm.
04:00: O 7 m/s, byvindar 9 m/s, +2,1° C, vattenstånd ‐27 cm.
07:00: O 7 m/s, byvindar 9 m/s, +0,9° C, vattenstånd ‐28 cm.
10:00: O 6 m/s, byvindar 8 m/s, +2,8° C, vattenstånd ‐34 cm.
13:00: O 5 m/s, byvindar 6 m/s, +4,7° C, vattenstånd ‐34 cm.
16:00: O 6 m/s, byvindar 7 m/s, +4,6° C, vattenstånd ‐28 cm.
19:00: OSO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +2,5° C, vattenstånd ‐27 cm.
22:00: OSO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +0,9° C, vattenstånd ‐30 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Malin Karlsson och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 06:00‐14:00. 39 burar 06:00‐19:00 varav 27 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Strandoxeln 06:00‐19:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 45 ex låg och dök vid Lillelandsrevet.
SKÄRSNÄPPA Minst 20 ex på olika ställen runt ön.
TRETÅIG MÅS Minst 36 ad låg på vattnet S och N om fyrområdet. En allt större andel besökte
även de gamla fyrarnas och Rissastenens bohyllor.
BLÅMES En flock på 17 ex anlände till ön vid 13‐tiden (se ringmärkning och övrigt).
TALGOXE Två 2K honor anlände till ön vid 13‐tiden, troligen samtidigt med en flock blåmesar.
GULSPARV Gårdagens ringmärkta 2K hane kvar även idag.
SÄVSPARV 1 ex rastande NO om fyrområdet.
RINGMÄRKNING
22 ex av 6 arter. Skärsnäppa 1, skärpiplärka 1, koltrast 1, blåmes 16, talgoxe 2 och sävsparv 1.
Dessutom en främmande kontroll av en dansk blåmes.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 62 ex och i år 62 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 2 personer.
ÖVRIGT
Vattenbristen har nu åtgärdats genom att vi öppnat en av öns brunnar där vi nu kan ösa upp
vatten med en spann. På brunnens vattenyta låg ett 1 cm tjockt islager.
Efter 3 dagars eftersök hittades äntligen öns äldsta kända fågel, vilken utgörs av den
strandskata som ringmärktes som 3K+ år 1980. Den stod på en sten i sitt revir på stranden

utanför trädgårdsfållan och kändes igen på färgringarna vit över gul på vänster ben. Ytterligare
9 strandskator med färgringar har avlästs sedan vi startade verksamheten.
Minst sagt lite överraskande anlände vid 11‐tiden 2 talgoxar och 17 blåmesar till ön – ett
imponerande inflöde för att vara på våren. En av blåmesarna (2K hona) var märkt med en
dansk ring. De 16 som ringmärktes fördelades på 1 3K+ hona, 8 2K honor och 7 2K hanar.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 16 MARS 2011
VÄDER
En kall morgon och molnfritt så när som på enstaka cirrusmoln. Solsken hela dagen och under
em helt molnfritt. Mycket god sikt, bl.a. sågs vindsnurrorna S om Varberg. Rejäl markfrost
under morgonen och fm. Mycket lågt vattenstånd vid middagstid (se övrigt).
01:00: OSO 7 m/s, byvindar 9 m/s, ‐0,7° C, vattenstånd ‐34 cm.
04:00: O 6 m/s, byvindar 8 m/s, ‐1,8° C, vattenstånd ‐33 cm.
07:00: O 8 m/s, byvindar 10 m/s, ‐2,8° C, vattenstånd ‐33 cm.
10:00: O 6 m/s, byvindar 8 m/s, +0,5° C, vattenstånd ‐43 cm.
13:00: O 5 m/s, byvindar 7 m/s, +4,3° C, vattenstånd ‐51 cm.
16:00: O 8 m/s, byvindar 9 m/s, +4,1° C, vattenstånd ‐47 cm.
19:00: O 10 m/s, byvindar 13 m/s, +2,1° C, vattenstånd ‐44 cm.
22:00: OSO 9 m/s, byvindar 14 m/s, +0,1° C, vattenstånd ‐46 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Malin Karlsson och Uno Unger.
VERKSAMHET
20 nät 06:00‐12:00 och 22 nät 12:00‐14:00. 39 burar 06:00‐19:00 varav 27 i Kausan och 12 på
Playan. Fröfällan vid Strandoxeln 06:00‐19:00.
OBSERVATIONER
TOFSVIPA 2 ex sträckande mot O söder om ön 09:06.
SKÄRSNÄPPA Minst 30 ex huvudsakligen i Kausan och på SV‐udden, men även ute på
Klockfotsrevet. 4 ex fångades varav 2 egna kontroller från tidigare år och 2 som kunde
ringmärkas.
KORP 1 ex på kort besök vid 07:40‐tiden. Den mobbades av öns kråkpar och förföljdes österut
bort över Svacken.
BLÅMES Även idag anlände några blåmesar vid middagstid och 4 honor (1 3K+ och 3 2K)
fångades och märktes.
TALGOXE Liksom igår anlände vid middagstid 2 ex (1 3K+ hane och 1 2K hona) och dessa
fångades och märktes.
RINGMÄRKNING
10 ex av 4 arter. Större strandpipare 1, skärsnäppa 3, blåmes 4 och talgoxe 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 72 ex och i år 72 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 2 personer.
ÖVRIGT
Idag upplevde Uno troligen sin kallaste marsmorgon någonsin på Nidingen. Vid 07‐tiden var
det ‐2,8° C och de i förrgår utplacerade fångstburarna på tångvallen i Kausan var fastfrusna i
underlaget.

Det mycket låga vattenståndet under dagen (‐51 cm vid Ringhals 13:00) möjliggjorde en
promenad för stationspersonalen på revet från SV‐udden och ända ut till Klockfotens yttersta
spets. Det var första gången som Malin lyckats med detta även om det skvätte över kängorna
en del. Uno har trots besök på Nidingen 42 år i rad ej tidigare lyckats med denna bedrift och
med stövlar klarade han sig dessutom torrskodd både fram och åter. Det vatten som ändå rann
över revet passerade mot NV. Vi upplevde att det lägsta vattenståndet inträffade vid 10‐tiden
på Nidingen (alltså 3 timmar tidigare än vid Ringhals) och då blottlades bl.a. delar av
sandbottnen närmast NV om Stora bryggans landfäste.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 17 MARS 2011
VÄDER
Åter en kall morgon med en temperatur under 0‐punkten och rejäl markfrost under hela fm. I
gryningen halvklart men därefter successivt mulnande från söder. Under em sprack dock
molntäcket delvis upp igen och det blev riktigt gott i solen. Fortsatt mycket klar luft med flera
mils sikt (se övrigt). Fortsatt högtrycksväder med mycket lågt vattenstånd.
01:00: O 8 m/s, byvindar 10 m/s, +‐0,0° C, vattenstånd ‐49 cm.
04:00: O 6 m/s, byvindar 7 m/s, ‐0,8° C, vattenstånd ‐44 cm.
07:00: O 7 m/s, byvindar 8 m/s, ‐0,5° C, vattenstånd ‐39 cm.
10:00: O 5 m/s, byvindar 7 m/s, +1,3° C, vattenstånd ‐40 cm.
13:00: ONO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +2,3° C, vattenstånd ‐41 cm.
16:00: ONO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +5,4° C, vattenstånd ‐38 cm.
19:00: OSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +3,0° C, vattenstånd ‐30 cm.
23:00: ONO 5 m/s, byvindar 78 m/s, +0,2° C, vattenstånd ‐27 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Fram till 15:00 Malin Karlsson och Uno Unger, därefter personalförstärkning med Mikael Hake
och Johan Frölinghaus, vilka kom med stationens båt från Bua hamn.
VERKSAMHET
25 nät 06:00‐13:00. 39 burar 06:00‐19:00 varav 27 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Strandoxeln 06:00‐19:00.
OBSERVATIONER
SKÄGGDOPPING 2 ex sträckte mot S väster om ön 08:27 resp. 09:20. Ytterligare 1 ex sträckte
mot SO utanför Klockfoten under em.
SKÄRSNÄPPA Minst 35 ex på olika ställen av ön. Burfångst av 4 egna kontroller ‐ 1 på Playan
och 3 i Kausan.
SILLGRISSLA 1 ex i vinterdräkt sträckte mot SO söder om ön 09:45.
KORP Liksom igår hade vi ett kort besök av 1 ex vid 08‐tiden. Den flög längs nordstranden och
slog till på Ostudden.
SNÖSPARV 1 ex sträckte mot NV över Västudden 07:30.
RINGMÄRKNING
5 ex av 2 arter. Skärsnäppa 2 och blåmes 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 77 ex och i år 77 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens 4 personer besöktes Nidingen av rörmokare Per Bengtsson och
Anders Eydal från Fastighetsverket. Sistnämnde hade med sig en byggkonsult för att titta på
byggnaderna. Totalt alltså 7 personer på ön idag.
ÖVRIGT

Mycket god sikt under morgonen möjliggjorde räkning av antalet storskarvar på Fladens
kasunfyr. Vidare gick det bl.a. att se överdelen av Älvsborgsbrons poloner, fyren på Tistlarna
och vajrarna mellan antennmasterna på Grimetons radiostation.
En stor del av em ägnades åt guidning av besökarna från Fastighetsverket i flera av öns
byggnader. Rörmokare Per ordnade så vi fick rinnande vatten till viss del men fortfarande är
det dåligt tryck i köket och på toaletten.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 18 MARS 2011
VÄDER
Under natten till idag snöfall från 21‐tiden till 03‐tiden och på morgonen var Nidingen täckt av
ett ca 3 cm tjockt snötäcke. Mulet från gryningen och god sikt. Mitt på dagen snöfall under
någon timma och i samband med det och senare tydligt disigare med knapp sikt in till
fastlandet.
04:00: NNO 4 m/s, byvindar 5 m/s, ‐0,1° C, vattenstånd ‐24 cm.
07:00: NNO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +0,4° C, vattenstånd ‐19 cm.
10:00: NV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +0,8° C, vattenstånd ‐18 cm.
13:00: V 4 m/s, byvindar 5 m/s, +1,1° C, vattenstånd ‐21 cm.
16:00: V 3 m/s, byvindar 4 m/s, +1,4° C, vattenstånd ‐21 cm.
19:00: V 7 m/s, byvindar 8 m/s, +1,3° C, vattenstånd ‐17 cm.
22:00: V 3 m/s, byvindar 5 m/s, +1,3° C, vattenstånd ‐16 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Malin Karlsson, Uno Unger, Mikael Hake och Johan Frölinghaus.
VERKSAMHET
39 burar 06:00‐09:00 och 43 burar 09:00‐19:00 varav 27‐31 i Kausan och 12 på Playan.
Fröfällan vid Strandoxeln 06:00‐19:00. Ingen nätfångst pga. snöfall.
OBSERVATIONER
BLÄSGÅS 1 adult fågel kom flygande och landade intill 3 kanadagäss vid SO‐udden 16:00.
Gässen simmade sedan österut förbi Ostudden. Efter en stund flög bläsgåsen ifatt ett
förbiflygande par grågäss. Dessa tre gäss flög vidare men landade strax V om Lilleland 16:30.
SKÄRSNÄPPA Minst 45 ex på olika ställen av ön, speciellt på Playan och i Kausan. 2 ex fångades
och färgringmärktes, dessutom 7 egna kontroller och en främmande kontroll (se
ringmärkning).
SILLGRISSLA 10 ex rastande runt ön och 5 ex sträckande mot S.
KORP Idag kom ett korppar ut på visit 07:18 och båda fåglarna försvann efter en stund österut.
SNÖSPARV 1 ex flög österut över fyrområdet vid 10‐tiden.
RINGMÄRKNING
7 ex av 4 arter. Skärsnäppa 2, blåmes 1, grönfink 3 och sävsparv 1. Dessutom en främmande
kontroll av skärsnäppa märkt vid Longyearbyn på Spetsbergen 9/9 2010 och tidigare
kontrollerad och färgringmärkt på Nidingen 13/11 2010.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 84 ex och i år 84 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 4 personer.

ÖVRIGT
Vintern verkar ha svårt för att släppa greppet om Nidingen och döm om vår förvåning när vi
vaknade till utsikten av en ö helt insvept i ett vitt snötäcke.
Dagens clou får väl undertecknads upptäckt av en adult bläsgås anses vara – en ny Nidingen‐
art för Malin och Uno medan Mikael och Johan har haft lyckan att se arten här tidigare två
resp. en gång. Följande fynduppgifter föreligger sedan tidigare:
12 ex str SV 29/10 2006 (Göran Andersson).
2 ad str S med en flock grågäss 6/11 2010 (Mikael Hake).
4 ex str SV med en flock på 9 troliga sädgäss 8/11 2010 (Johan Frölinghaus, Mikael Hake).
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 19 MARS 2011
VÄDER
Dagen började med en molnfri himmel, god sikt och en frisk västlig vind. Marken var täckt
rejält med rimfrost i gryningen och ett par timmar framåt. Sikten blev efterhand något sämre
och från 08:00 var det ganska mulet men solskenet kom tillbaka efter ca 1 timma och varade
sedan resten av till strax innan skymningen då molnflak dök upp i väster. En mäktig fullmåne
kunde ses i öster efter skymningen.
00:00: V 6 m/s, byvindar 9 m/s, +1,2° C, vattenstånd ‐17 cm.
04:00: V 4 m/s, byvindar 7 m/s, +1,0° C, vattenstånd ‐13 cm.
07:00: V 4 m/s, byvindar 7 m/s, +1,0° C, vattenstånd ‐9 cm.
10:00: V 5 m/s, byvindar 8 m/s, +3,1° C, vattenstånd ‐8 cm.
13:00: VNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +3,9° C, vattenstånd ‐12 cm.
16:00: NV 5 m/s. Byvindar 6 m/s. +3.2 grader. vattenstånd ‐15cm.
19:00: NNO 2 m/s, byvindar 4 m/s, +2,3° C, vattenstånd ‐14 cm.
21:00: ‐
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Malin Karlsson, Uno Unger, Mikael Hake och Johan Frölinghaus. Mikael tog båten till Bua hamn
10:30 och kom tillbaka med den nya personalen Anders Melin och Lars Hallberg 13:30.
Därefter tog den gamla personalen Malin, Uno och Mikael åter båten till Bua vid 14‐tiden
medan Johan stannar kvar tills vidare.
VERKSAMHET
25 nät 05:45‐13:00. 43 burar 05:45‐18:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Strandoxeln 05:45‐18:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 4 ex rastande söder om klockfotsrevet under em.
SMÅLOM 1 ex sträckande mot S utanför Klockfotsrevet 07:17.
TRANA 1 ex sträckande mot NO 09:45.
SKÄRSNÄPPA Minst 40 ex på olika ställen av ön, speciellt på Playan och i Kausan. 7 ex fångades
och färgringmärktes.
MORKULLA 2 ex stöttes i fyrområdet vid 09‐tiden.
SILLGRISSLA 3 ex sträckande mot S. 2 ex sågs rastande norr om ön vid 16‐tiden.
RÅKA 1 ex passerade mot O söder om ön 13:10.
RINGMÄRKNING
9 ex av 3 arter. Skärsnäppa 7, koltrast 1 och blåmes 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 93 ex och i år 93 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning på Playan (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast den nya och gamla fågelstationens personal, alltså totalt 6 personer.
ÖVRIGT Malin hittade Nidingens första friflygande dagfjäril, en nässelfjäril, vid trädgårdsfållan.

VID DATORN
Uno Unger och Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 20 MARS 2011
VÄDER
En kall morgon med frost och molnfritt med lite lokala dimmoln längst kusterna. Sikten god
över havet under morgonen. Vid 8‐tiden drog en dimbank in västerifrån. Klarnade åter upp vid
11‐tiden för att sen vara klart resten av dagen fram till 16:00 då det blev lite disigare igen och
vinden tilltog från syd.
01:00: ‐
04:00: vattenstånd ‐23 cm.
07:00: SSV 0 m/s, byvindar 2 m/s, +0,3° C, vattenstånd ‐23 cm.
10:00: vattenstånd ‐23 cm.
13:00: SV 3 m/s. Byvindar 5 m/s. 1.7 grader., vattenstånd ‐25 cm.
16:00: S 5 m/s, byvindar 7 m/s, +0,8° C, vattenstånd ‐25 cm.
19:00: S 7 m/s, byvindar 9 m/s, +0,9° C, vattenstånd ‐22 cm.
22:00: ‐
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Anders Melin och Lars Hellberg
VERKSAMHET
25 nät 06:00‐15:00 och 12 nät 15:00‐17:00. 43 burar 06:00‐18:00 varav 31 i Kausan och 12 på
Playan Fröfällan vid Strandoxeln 06:00‐15:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 2 ex rastande söder om klockfotsrevet.
SKÄRSNÄPPA Ca 40 ex på ön idag.
HORNUGGLA 1 ex upptäcktes utanför nordstranden mobbad av kråkor, den tog höjd och drog
in mot Malö.
TRÄDLÄRKA 1 ex hördes locka några gånger då den passerade fyrområdet österut vid 11‐
tiden.
DUBBELTRAST 1 ex sträckte österut över fyrområdet när dimman lättade vid 11‐tiden.
SVARTKRÅKA 1 ex kom insträckande från sydväst och drog några varv runt ön innan den
sträckte vidare österut.

RINGMÄRKNING
145 ex av 12 arter. Skärsnäppa 1, skärpiplärka 2, gärdsmyg 1, rödhake 1, koltrast 107, taltrast 1,
blåmes 4, talgoxe 17, stare 4, bofink 3, domherre 1 och sävsparv 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 238 ex och i år 238 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 3 personer.
ÖVRIGT

Vaknade redan vid 05:00 men somnade om men vaknade åter av en koltrast utanför fönstret
och förväntningar av lite fågel i näten under morgonen var hög! Det blev dock en fågeltom och
kall morgon.. Sen drev dimmoln in från väster vid 8‐tiden och lättade inte innan vid 11:00 då
jag öppnade dörren i ringmärkarlabbet för att släppa en skärsnäppa efter kontroll, spanar då
av himlen och upptäcker till min förvåning ett stort moln av trast över fyrområdet! Dom börjar
sen som raketer bomba ön! Och näten fylldes snabbt av koltrastar! Många flockar fortsatte in
mot fastlandet och minst 600 koltrastar kunde räknas in då man inte satt i labbet.
Även andra trastar sträckte och hela fem trastarter kunde räknas in.
Vi hade även lyckan att få ringmärka den första rödhaken för året!
När det gäller utländska återfynd gjordes idag två sådana. En blåmes med norsk ring plockades
ut ur näten under morgonen och en koltrast, även den med norsk ring plockades ut ur näten
vid lunchtid.
Dundrade på och lite sträck obsar hanns även med. Anders hittade en sträckande hornuggla
och Lars hittade en ormvråk och undertecknad ytterligare en. Ovanligare fynd är även
trädlärkan och dubbeltrast.
En välbehövlig rengöring av ringmärkarlabbet gjordes på eftermiddagen!
På kvällen jobbade vi på att få igång vattnet i toan och vi lyckades till slut få igång kallvattnet,
varmvattnet funkar fortfarande inte och i köket rinner det knappt något vatten utan droppar
mest..
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 21 MARS 2011
VÄDER
Kall och blåsig dag med mycket dis och dimma.
På eftermiddagen klarnade det upp och solen visade sig.
01:00: ‐
04:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +2,1° C, vattenstånd ‐14 cm.
07:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +2,2° C, vattenstånd ‐9 cm.
10:00: SV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +3,4° C, vattenstånd ‐4 cm.
13:00: SV 10 m/s. Byvindar 13 m/s, +5,8° C, vattenstånd ‐4 cm.
16:00: VSV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +5,4° C, vattenstånd ‐3 cm.
19:00: ‐
22:00: ‐
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Anders Melin och Lars Hellberg
VERKSAMHET
18 nät 06:00‐16:00. 43 burar 06:00‐18:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan Fröfällan vid
Strandoxeln 06:00‐11:00.
OBSERVATIONER
HAVSSULA 1 ex sträckande över klockfotsrevet mot väster.
SKÄRSNÄPPA 30 ex stationära på ön.
TRÄDLÄRKA 2 ex rastande i fyrområdet under dagen.
SNÖSPARV 1 ex sågs nere i kausan under förmiddagen.
RINGMÄRKNING
33 ex av 9 arter. Skärsnäppa 2, gärdsmyg 1, koltrast 14, talgoxe 2,
stare 5, bofink 6, grönfink 1, gulsparv 1, och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 271 ex och i år 271 ex.
UPPDRAGSARBETE
4 timmar fixat varm och kallvatten på toa och kök. Borttagning av slån 1,5 timmar.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 3 personer.
ÖVRIGT
Mellan gula huset och duschen har muren rasat ner på tre ställen och bör återställas, men vem
har befogenhet till detta???
VID DATORN
Johan Frölinghaus/Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 22 MARS 2011
VÄDER
01:00: ‐
04:00: SV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +2,0° C, vattenstånd +‐0 cm.
07:00: SV 6 m/s, byvindar 10 m/s, +3,3° C, vattenstånd +2 cm.
10:00: SV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +4,0° C, vattenstånd +3 cm.
13:00: V 9 m/s. Byvindar 11 m/s. 6,7 grader., vattenstånd +4 cm.
16:00: V 14 m/s, byvindar 17 m/s, +6,5° C, vattenstånd +4 cm.
19:00: VNV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +4,2° C, vattenstånd +3 cm.
22:00: NV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +3,9° C, vattenstånd +2 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Anders Melin och Lars Hellberg
VERKSAMHET
20 nät 06:00‐09:00, 25 nät 09:00‐13:00, 19 nät 13:00‐14:00, 17 nät 14:00‐16:30 43 burar
06:00‐19:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan Fröfällan vid Strandoxeln 06:00‐16:30.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 2 ex rastande söder om klockfotsrevet.
SKÄRSNÄPPA Ca 40 ex på ön idag.

RINGMÄRKNING
52 ex av 10 arter. strandskata 1, större strandpipare 1, skärsnäppa 3, skärpiplärka 3, rödhake 1,
koltrast 7, stare 11, bofink 12, grönfink 8 och sävsparv 5.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 323 ex och i år 323 ex.
UPPDRAGSARBETE
Bortröjning av slån 1,5 timmar.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 3 personer.
ÖVRIGT
Lugn morgon men äntligen passerade en flock sångsvanar över ön och i den ingick tre mindre
sångsvanar!
Annars ännu en dag i blåstens tecken och vid middagstid ökade vinden så under
eftermiddagen blåste det kuling från väster, havet var förvånansvärt tomt men det lönade sig
till slut då en gammal dvärgmås passerade och en stormfågel sågs.
Anders kontrollerade så högtryckstvätten fungerade och mot alla vinterns härjningar så
fungerade den fast att den stått inne i brandskjulet hela vintern.

VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 23 MARS 2011
VÄDER
01:00: ‐
04:00: NV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +2,6° C, vattenstånd ‐9 cm.
07:00: VNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +2,3° C, vattenstånd ‐10 cm.
10:00: ‐
13:00: SV 7 m/s. Byvindar 10 m/s. 4,1 grader., vattenstånd ‐9 cm.
16:00: VSV 9 m/s, byvindar 13 m/s, +5,5° C, vattenstånd ‐8 cm.
19:00: V 13 m/s, byvindar 16 m/s, +5,5° C, vattenstånd ‐7 cm.
22:00: V 15 m/s, byvindar 18 m/s, +5,0° C, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Anders Melin och Lars Hellberg
VERKSAMHET
24 nät 05:40‐15:20, 43 burar 05:40‐19:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan Fröfällan vid
Strandoxeln 05:40‐15:20. Nattfångst med håv och lampa.
OBSERVATIONER
MINDRE SÅNGSVAN Kom insträckande med 5 sångsvanar från sydväst, landade kort utanför
nordstranden innan dem fortsatte österut.
SJÖORRE 2 ex sträckande mot söder.
SVÄRTA 1 par sträckande mot söder.
SMÅLOM 1 ex sträckande mot söder.
STORLOM 2 ex sträckande mot öster.
FISKGJUSE 1 ex sträckande mot öster högt över ön 16:00.
SOTHÖNA 1 ex hittades av Anders vid lilla bryggan mitt på dagen. 4:e fyndet för Nidingen
enligt artportalen.
TRANA 1 ex sträckande mot sydväst.
SKÄRSNÄPPA 50 ex sågs på ön idag.
DVÄRGMÅS 1 3K+ i vinterdräkt födosökte utanför sydost udden.
STEGLITS 1 ex sågs i fyrområdet vid 10‐tiden, drog sen österut.
SNÖSPARV 2 ex höll till nere i kausan.

RINGMÄRKNING
45 ex av 10 arter. skärsnäppa 8, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, koltrast 7, stare 4,
bofink 11, grönfink 9, gulsparv 1 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 368 ex och i år 368 ex.
UPPDRAGSARBETE
Bortröjning av slån 2 timmar.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 3 personer.
ÖVRIGT

VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 24 MARS 2011
VÄDER
Blåsigt med kuling från väster hela dagen, temperatur mitt på dagen + 8° C.
01:00: ‐
04:00: ‐
07:00: ‐
10:00: ‐
13:00: ‐
16:00: V 12 m/s, byvindar 15 m/s, +5,4° C, vattenstånd +3 cm.
19:00: V 12 m/s, byvindar 15 m/s, +4,2° C, vattenstånd +‐0 cm.
22:00: VNV 10 m/s, byvindar 15 m/s, +3,6° C, vattenstånd ‐3 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Anders Melin och Lars Hellberg
VERKSAMHET
43 burar 05:40‐19:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid Strandoxeln 10:00‐
17:00.
OBSERVATIONER
SMÅLOM 1 ex sträckande mot söder.
HAVSSULA 3 ex sträckande väster om ön.
SKÄRSNÄPPA 40 ex stationära på ön.
SNÖSPARV 1 ex höll till i kausan.

RINGMÄRKNING
10 ex av 5 arter. skärsnäppa 2, kärrsnäppa 1, skärpiplärka 1, stare 4 och bofink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 378 ex och i år 378 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 1 timma.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 3 personer.
ÖVRIGT
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 25 MARS 2011
VÄDER
01:00: ‐
04:00: ‐
07:00: ‐
10:00: ‐
13:00: NV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +3,4° C, vattenstånd ‐16 cm.
16:00: ‐
19:00: N 4 m/s, byvindar 8 m/s, +2,5° C, vattenstånd ‐15 cm.
22:00: ‐
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Anders Melin och Lars Hellberg
VERKSAMHET
17 nät 05:40‐13:40. 43 burar 05:40‐19:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Strandoxeln 05:40‐13:40.
OBSERVATIONER
VITNÄBBAD ISLOM 1 ex sträckande i kanonsikt 300 meter väster om ön! Sällskapade med 2
smålommar och passerade 50 meter ovan horisonten. Individen var i vinterdräkt.
SMÅLOM 3 ex sträckande mot söder.
SKÄRSNÄPPA 40 ex stationära på ön.
SNÖSPARV 1 ex rastande i kausan.

RINGMÄRKNING
15 ex av 5 arter. skärpiplärka 6, koltrast 1, stare 1, bofink 4 och grönfink 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 395 ex och i år 395 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 3 timmar.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 3 personer.
ÖVRIGT
Äntligen har vinden mojnat lite men vad hjälper det när det är riktigt bistert ute och endast
några plus, våren är inte här på allvar än! Inatt blir det minus men vi hoppas på lite mer fågel
imorgon bitti nu när vinden lugnat sig. Strandstädning runt hela ön har idag genomförts.
Undertecknad plockade musslor och förfrös nästan handen på köpet!
Sikten har idag varit super, man har kunnat se allt knivskarpt så långt man kan se med tuben.
Nämnas kan även att tobisgrisslorna nu mer allmänt gått upp på land för att inspektera sina
boplatser under stenar och i konstgjorda bon.
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 26 MARS 2011
VÄDER
01:00: ‐
04:00: NO 6 m/s, byvindar 8 m/s, ‐0,2° C, vattenstånd ‐13 cm.
07:00: NNO 4 m/s, byvindar 4 m/s, ‐1,1° C, vattenstånd ‐15 cm.
10:00: NV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +0,4° C, vattenstånd ‐15 cm.
13:00: NV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +1,2° C, vattenstånd ‐11 cm.
16:00: NV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +0,9° C, vattenstånd ‐9 cm.
19:00: NV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +0,5° C, vattenstånd ‐10 cm.
22:00: VNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, ‐0,2° C, vattenstånd ‐13 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Anders Melin och Lars Hellberg, på eftermiddagen åkte Anders och Lars
hem och ut kom Mikael Hake och Tommy Järås.
VERKSAMHET
25 nät 05:30‐16:00. 43 burar 05:30‐19:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Strandoxeln 05:30‐16:00.
OBSERVATIONER
OBESTÄMD GÅS 16 ex sträckande mot norr långt ut i väster.
BERGAND 3 ex sträckande mot söder.
PRAKTEJDER 1 3K+ hanne kom insträckande från söder med ett 20‐tal ejder! Landade sen 150
meter utanför nordstranden och vi blev alldeles till oss detta var mer än vad vi hade kunnat
hoppas på! Hade siktet inställt på ejder som drog norr mellan Nidingen och Malön och så
kommer dessa ejdrar över klockfotsrevet och man spanar ju såklart igenom dem och där mitt i
flocken får man se denna juvel! Flocken har vikit av utåt mot nordväst och inte följt kusten
vilket dem brukar göra, enorm tack för det! Från Gubbanäsan som ligger drygt 3 mil söderut?
Tog det 53 minuter att komma till Nidingen.
SJÖORRE 4 ex sträckande mot söder och 60 ex rastande söder om lillelandsfyren under
kvällen.
STORLOM 1 ex sträckande mot öster.
VATTENRALL 1 ex stöttes i nätgata vid hönshuset! Andra obsen sen vintern 2009‐2010 då öns
population dukade under. Bör handla om en nattsträckande individ som gått ner för att rasta.
Men vem vet kanske är det en nidingen rall som återkommit?!
TRANA 1 ex sträckande mot norr.
SKÄRSNÄPPA 40 ex stationära på ön.
SVARTKRÅKA 1 flock på hela 5 ex upptäcktes utanför västudden insträckande! De stationära
gråkråkorna jagade genast bort flocken vilket fick dom att sträcka norrut.
KORP 2 ex gjorde en sväng runt ön och drog sen in till Malön.
STEGLITS 1 ex sträckande mot öster.
SNÖSPARV 1 ex stationär i kausan + 4 ex sträckande mot norr.
RINGMÄRKNING
7 ex av 5 arter. koltrast 3, stare 1, bofink 1, grönfink 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 400 ex och i år 400 ex.

UPPDRAGSARBETE
Bortröjning av slån 2 timmar.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal 3 personer, på eftermiddagen personalbyte så totalt 5
personer på ön idag.
ÖVRIGT
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 27 MARS 2011
VÄDER
Solig, kylig morgon och förmiddag. En molnfront från väster under tidig eftermiddag som
tilltog och från 16.30 lätt snöfall. Efter 19:00 tilltog vinden och nederbörden upphörde.
02:00: ‐
05:00: VSV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +1,1° C, vattenstånd ‐12 cm.
09:00: VSV 6 m/s, byvindar 9 m/s, 1,6 ° C, vattenstånd ‐15 cm.
11:00: VSV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +2,3° C, vattenstånd ‐18 cm.
14:00: SV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +3,2° C, vattenstånd ‐16 cm.
17:00: SSV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +3° C, vattenstånd ‐14 cm.
20:00: SV 13 m/s, byvindar 16 m/s, +3° C, vattenstånd ‐10 cm.
23:00: VSV 10 m/s, byvindar 17 m/s, +3,2° C, vattenstånd ‐9 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Tommy Järås.
VERKSAMHET
18 nät 06:30‐14.00. 43 burar 06:30‐20:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Strandoxeln 06:30‐20:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 43 ex, i följande flockar 20+2+2+3+6+10
OBESTÄMD GÅS 20ex sträckande mot öster, söder om ön.
BLÄSGÅS minst ett ex ingick i den obestämda flocken
SJÖORRE 7 ex sträckande mot söder.
STORLOM 1 ex sträckande mot öster.
HAVSSULA 1 adult mot söder
SILLTRUT 35 ex, idag kom ett gäng silltrutar, 25 stod i kolonin öster tretåsten och på vattnet
utanför under förmiddagen och minst 10 i östra kolonin.
SKÄRSNÄPPA minst 100 ex stationära på ön. Minst 40 ex inne för kontroll under dagen.
RÖDBENA, GRÅSISKA, HÄMPLING och BERGFINK var nya vårarter för ön idag.
RINGMÄRKNING
9 ex av 6 arter. Större strandpipare 1, rödhake 1, skärpiplärka 2, stare 3, gråsiska 1 och
sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 409 ex och i år 409 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal 3 personer.
ÖVRIGT
Från och med idag gäller sommartid.
VID DATOR
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 28 MARS 2011
VÄDER
Hela dagen solig med vindar från nordsektorn.. En molnfront från norr vid skymningen och
vridande till västvindar.
02:00: ‐
05:00: NV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +2,8° C, vattenstånd ‐4 cm.
09:00: N 5 m/s, byvindar 9 m/s, 1,9 ° C, vattenstånd ‐9 cm.
11:00: NNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +2,4 ° C, vattenstånd ‐16 cm
14:00: VNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +2,7 ° C, vattenstånd – 15 cm
17:00: VNV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +3,7 ° C, vattenstånd – 11 cm
20:00: SV 4 m/s, byvindar 4 m/s, +2,9° C, vattenstånd ‐ 6 cm.
23:00:
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Tommy Järås.
VERKSAMHET
18 nät 06:30‐18:30. 43 burar 06:30‐20:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Strandoxeln 06:30‐20:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 1 ex, mot NO
OBESTÄMD GÅS 20ex sträckande mot öster, söder om ön.
BLÄSGÅS minst ett ex ingick i den obestämda flocken
SJÖORRE 40 ex låg i vattnet söder Lilleland.
SVÄRTA 4 ex mot söder 7:45 samt ett ex rastande söder om ön på kvällen
SMÅLOM 1 ex sträckande mot söder på kvällen.
TOPPSKARV 1 ad med tofs stod på ostudden på f.m.
KENTSK TÄRNA 4 ex kom på kvällen o landade på en sten vid Klockfotsrevet. Ny art för i år.
SKÄRSNÄPPA minst 100 ex stationära på ön.
RINGMÄRKNING
13 ex av 4 arter. Järnsparv 1, skärpiplärka 5, stare 5, grönfink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 422 ex och i år 422 ex.
UPPDRAGSARBETE
Slånröjning 2,5 timma
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal 3 personer.
ÖVRIGT
På morgonen bara spottade och fräste det ur vattenledningen när morgonteet skulle kokas.
Det visade sig senare att en kran på turisttoan stod öppen och vattnet flödade. Antagligen
hade kranen stått öppen sedan vattnet stängdes av i höstas. Kvarvarande vatten i slangen hade
frusit till en ispropp. Trots att vattnet varit påsatt i någon dryg vecka så lossade vinterns
ispropp först nu.

VID DATOR
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 29 MARS 2011
VÄDER
Morgonen igenmulen och blåsig. Uppklarnande och varmare med lite dis från mitt på dagen.
02:00: ‐
05:00: NV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +3,3° C, vattenstånd +2 cm.
09:00: SV 11 m/s, byvindar 15 m/s, +3,8 ° C, vattenstånd +5 cm.
11:00:
+4 ° C, vattenstånd +4 cm
14:00: V SV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +6,8 ° C, vattenstånd +1 cm
17:00: V 10 m/s, byvindar 12 m/s, + 5,8 ° C, vattenstånd +2 cm
20:00: V 9 m/s, byvindar 12 m/s, +4,2° C, vattenstånd +2 cm.
23:00:
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Tommy Järås.
VERKSAMHET
12 nät 06:15‐7:15. 15 nät 07:15‐10:30, 3 nät 10:30‐15:30 43 burar 06:30‐20:00 varav 31 i
Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid Strandoxeln 06:30‐20:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 11 ex, mot NO
OBESTÄMDA SÅNGSVANAR 13ex sträckande mot norr, långt från ön.
SJÖORRE 40 ex låg i vattnet söder Lilleland.
SVÄRTA 1 ex mot söder
SMÅLOM 1 ex sträckande mot söder.
STORLOM 2 sträckande mot öster
HAVSSULA 1 sträckande mot syd och 2 mot norr.
TOPPSKARV 2 sträckande mot syd.
SILLGRISSLA 9 mot syd
SILLMULAR 4 sträckande
SKÄRSNÄPPA minst 50 ex stationära på ön. Över 100 är kontrollerade under mars och 30
nymärkta.
RINGMÄRKNING
9 ex av 7 arter. Skärsnäppa 1, gärdsmyg 1, rödhake 1, koltrast 1, stare 2 , bofink 1 och gulsparv
2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 431 ex och i år 431 ex.
UPPDRAGSARBETE
Slånröjning 1 timma
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal 3 personer.
ÖVRIGT
Letat upp, ”grävt” fram och justerat tio skärpiplärkeholkar som var helt överväxta. Bytt tak på
tio tobisgrissleholkar som höll på att braka ihop fullständigt.

Hittade ett gåsbo med två ägg idag i slånbuskaget vid prästens grav. Återstår att se om det är
grågåsens bo, i så fall ny häckart för ön.
Svar från ringmärkningscentralen idag på fyra av stjärtmesarna med ryska ringar som
kontrollerades i höstas. Alla var märkta vid Rybachiy Fågelstation vid Kaliningrad, 10 resp 11
dagar innan de kontrollerades på Nidingen den 10 oktober.
VID DATOR
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 30 MARS 2011
VÄDER
Fin morgon, svag ostlig vind. Endast lätt molnighet.
02:00: ‐
05:00:
vattenstånd ‐5 cm.
09:00: O 5 m/s, byvindar 6 m/s, +2,1 C, vattenstånd ‐ 6 cm.
11:00: SO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +4,2 C, vattenstånd ‐8 cm
14:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +3,8 C, vattenstånd ‐13 cm
17:00: S 2 m/s, byvindar 6 m/s, + 3,9 C, vattenstånd ‐12 cm
20:00: SSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +3,2 C, vattenstånd ‐10 cm.
23:00:
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Tommy Järås.
VERKSAMHET
25 nät 06:15‐17:15. 43 burar 06:00‐20:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Strandoxeln 06:30‐20:00.
OBSERVATIONER
OBESTÄMDA SÅNGSVANAR 2ex sträckande mot ost.
STORSKRAKE 2 hannar och 1 hona sträckande mot öster.
TOPPSKARV 1 2K rastande på klockfotsrevet på förmiddagen.
SKÄRSNÄPPA 100 ex stationära på ön. Över 100 är kontrollerade under mars och 30 nymärkta.
SKOGSDUVA 1 ex sträckande mot öster.
SILLMULAR 2 sträckande
SÄDESÄRLA Den första ärlan för året sträckte mot öster under kvällen.

RINGMÄRKNING
32 ex av 11 arter. större strandpipare 1, järnsparv 1, koltrast 3, kungsfågel 2, blåmes 1, talgoxe 1,
stare 10, bofink 6, grönfink 1, hämpling 1, och sävsparv 5.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 463 ex och i år 463 ex.
UPPDRAGSARBETE
Eldning 1,5 timmar, slånröjning 3 timmar.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal 3 personer.
ÖVRIGT

VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 31 MARS 2011
VÄDER
Mulet och lätt regn hängande i luften under morgonen.
05:00: Vattenstånd ‐13 cm.
08:00: SO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +2,9° C, vattenstånd ‐ 13 cm.
11:00: SO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +3,3° C, vattenstånd ‐13 cm
17:00: So 9 m/s, byvindar 14 m/s, + 4,4° C, vattenstånd ‐22 cm
20:00: SO 9 m/s, byvindar 14 m/s, +4,5° C, vattenstånd ‐20 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Tommy Järås.
VERKSAMHET
17 nät 06:15‐07:00, 19 nät 07:00‐08:00, 20 nät 08:00‐10:30, 17 nät 10:30‐16:00, 20 nät 16:00‐
19:30. 43 burar 06:00‐20:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid Strandoxeln
06:30‐20:00.
OBSERVATIONER
HAVSSULA 1 5K+ sträckande mot nordväst.
FISKGJUSE 3 ex sträckande mot öster.
TORNFALK 6 ex sträckande mot öster, som mest 3 ex samtidigt över ön.
MORKULLA 2 ex sträckande mot öster.
HORNUGGLA 1 ex ringmärktes under morgonen.
SKÄRSNÄPPA 50 ex stationära på ön. Över 100 är kontrollerade under mars och 30 nymärkta.
STENSKVÄTTA Årets första skvätta sågs av Tommy vid eldningsplatsen under morgonen! Kunde
sen ses nere vid stora bryggan och i Kausan under förmiddagen.

RINGMÄRKNING
163 ex av 14 arter. sparvhök 2, hornuggla 1, gärdsmyg 2, järnsparv 3, rödhake 29, koltrast 9,
taltrast 2, gransångare 2, kungsfågel 9, bofink 96, grönsiska 2, gråsiska 2, domherre 2 och
sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 625 ex och i år 625 ex.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal 3 personer.
ÖVRIGT

VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 1 APRIL 2011
VÄDER
Tät dimma under morgonen
05:00: Vattenstånd ‐8 cm.
08:00: VNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +4,2° C, vattenstånd ‐ 3 cm.
11:00: Vattenstånd +2 cm
14:00: VNV 8 m/s, byvindar 8 m/s, +3,9° C, vattenstånd +1 cm.
17:00: v 2 m/s, byvindar 4 m/s, 5,3° C, vattenstånd 0 cm
20:00: SO 4 m/s, byvindar 4 m/s, +3,7° C, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Tommy Järås.
VERKSAMHET
17 nät 06:15‐07:00, 22 nät 07:00‐19:30,
43 burar 06:00‐20:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid Kausan 06:30‐20:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 230 ex sträckande mot söder.
KRICKA 1 par rastande.
SMÅLOM 1 ex sträckande mot nordväst.
TORNFALK 1 ex sträckande mot öster.
VATTENRALL 1 ex fångades i nät 6c vid 18‐tiden! Den bestämdes till en 2K+ hona.
BLÅ KÄRRHÖK 1 läcker gammal utfärgad hanne sträckte in över västudden och fortsatte
österut, senare sågs även en honfärgad sträcka österut.
TORNFALK 1 ex sträckande mot öster.
LJUNGPIPARE 1 ex sträckande i dimman över ön mot nordost flitigt lockandes under
morgonen.
SKÄRSNÄPPA 120 ex stationära på ön.
ENKELBECKASIN 2 ex rastande på ön under morgonen.
MORKULLA 2 ex rastande på ön.
DUBBELTRAST 1 ex rastande på ön.

RINGMÄRKNING
123 ex av 13 arter. större strandpipare 1, sparvhök 1, vattenrall 1, ängspiplärka 5, skärpiplärka
1, gärdsmyg 1 rödhake 28, koltrast 21, taltrast 5, rödvingetrast 1, stare 2, bofink 55, grönfink 1
och gråsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 124 ex och i år 734 ex.
UPPDRAGSARBETE
Bortröjning av slån en timme.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal 3 personer.
ÖVRIGT

Vi hade hoppats att se en ljusbukig snärta idag, men ack det blev ingen.
VID DATORN
Johan Frölinghaus/Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 2 APRIL 2011
VÄDER
Tät dimma större delen av dagen med ibland sikt på bara 50 m. Under sena eftermiddagen
ökade sikten en del och man kunde skönja Lilleland tidvis.
02:00: SSO 12 m/s, byvindar 15 m/s, +6,7 C, vattenstånd ‐5 cm.
05:00: SSO 12 m/s, byvindar 16 m/s, +6,6 C, vattenstånd ‐5 cm.
08:00: SSO 7 m/s, byvindar 12 m/s, +5,3 C, vattenstånd ‐2 cm.
11:00: SSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +4,6 C, vattenstånd +‐0 cm.
14:00: Vattenstånd +1 cm.
17:00: V 2 m/s, byvindar 4 m/s, +5,4 C, vattenstånd ‐3 cm.
20:00: SSO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +5,9° C, vattenstånd ‐6 cm.
23:00: SSO 12 m/s, byvindar 13 m/s, +5,9° C, vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Mikael Hake och Tommy Järås fram till 15:00, då de avlöstes av Aida Lopez,
Ivan Sjögren, Tomas Torstenson, Christoph Scaufelberger och Uno Unger. Janne Stenberg
skötte transporten med vår båt från och till Bua.
VERKSAMHET
22 nät 06:00‐18:00. 43 burar 06:00‐20:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Kausan 06:00‐20:00.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK Minst 2 ex jagade småfåglar på ön under dagen.
VATTERALL Den igår ringmärkta fågeln kontrollerades även idag.
SOTHÖNA 1 ex sågs simmande vid Stora bryggan men försvann snart ut i dimman.
MORKULLA 4 ex stöttes i fyrområdet under morgonen.
SKOGSSNÄPPA 1 ex hördes översträckande i dimman.
SIDENSVANS 1 ex rastande under morgonen.
DUBBELTRAST 5 ex rastande under morgonen.
RINGMÄRKNING
219 ex av 13 arter. Sparvhök 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 1, järnsparv 15, rödhake 68,
koltrast 75, taltrast 6, rödvingetrast 4, gransångare 1, talgoxe 4, stare 1, bofink 40, domherre 1
och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 343 ex och i år 968 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Endast personer knutna till fågelstationen, alltså 9 personer.
ÖVRIGT
Tack vare en GPS med inlagt sjökort kunde vi hitta ut till Nidingen som hela dagen låg insvept i
tät dimma. Sikten var stundtals inte mer än 50 m.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 3 APRIL 2011
VÄDER
Lätt dimma från gryningen och framåt, knapp sikt till Lilleland. Ett regnområde passerade
västerifrån under tiden 09:00‐10:30. Efter regnet blev det till att börja med allt dimmigare med
endast sikt 50‐100 m, men under sena em kunde man åter se Lilleland och nästan in till
fastlandet. På em även bleke på havet under ett par timmar, vilket vi här på Nidingen brukar
kalla tumlarväder.
02:00: SSO 12 m/s, byvindar 15 m/s, +6,7° C, vattenstånd ‐5 cm.
05:00: SSO 12 m/s, byvindar 16 m/s, +6,6° C, vattenstånd ‐5 cm.
08:00: SSO 7 m/s, byvindar 12 m/s, +5,3° C, vattenstånd ‐2 cm.
11:00: SSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +4,6° C, vattenstånd +‐0 cm.
14:00: Vattenstånd +1 cm.
17:00: V 2 m/s, byvindar 4 m/s, +5,4° C, vattenstånd ‐3 cm.
20:00: S 3 m/s, byvindar 4 m/s, +4,0° C, vattenstånd +4 cm.
23:00: SSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +3,9° C, vattenstånd +5 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Aida Lopez, Ivan Sjögren, Tomas Torstenson, Christoph Scaufelberger och Uno Unger.
VERKSAMHET
15 nät 06:00‐08:00, 22 nät 08:00‐09:00 och 15 nät 11:30‐16:30. 43 burar 06:00‐21:00 varav 31
i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid Kausan 06:00‐21:00.
OBSERVATIONER
BLÄSAND 2 par + 1 hane rastade under sen em utanför nordstranden.
SJÖORRE Ca 20 ex födosökande vid Lillelandsrevet.
SPARVHÖK Minst 3 ex jagade småfåglar på ön under dagen.
FISKGJUSE 1 ex sträckte mot O över ön 09:48.
TORNFALK 1 honfärgad rastade på ön större delen av dagen.
SKOGSSNÄPPA 1 ex rastade tillfälligt vid dammen mitt på dagen.
SILLGRISSLA 1 ex rastade N om ön under em.
SKOGSSNÄPPA 1 ex rastade kortvarit vid dammen mitt på dagen.
SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgad rastade i fyrområdet hela dagen.
VARFÅGEL 1 2K‐fågel fångades och ringmärktes ‐ första obsen på Nidingen i år.
STEGLITS 1 ex rastande på ön under dagen.
TUMLARE 2 ex strax N om Lilleland.
RINGMÄRKNING
472 ex av 18 arter. Ängspiplärka 2, sädesärla 1, gärdsmyg 3, järnsparv 189, rödhake 40, koltrast
7, taltrast 2, rödvingetrast 1, gransångare 2, kungsfågel 4, varfågel 1, bofink 186, bergfink 12,
grönfink 1, gråsiska 1, domherre 10, gulsparv 1 och sävsparv 9.
Dessutom 2 främmande kontroller av bofink, båda från Belgien.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 815 ex och i år 1440 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.

BESÖKARE
Endast personer knutna till fågelstationen, alltså 5 personer.
ÖVRIGT
Idag har vi verkligen fått bekänna färg. Mycket fågel i näten och undertecknad har suttit och
ringmärkt hela dagen nästan utan paus och man får ge personalen en eloge för att de bjöd på
kaffe med kakor i märkarlabbet ett par gånger. För järnsparv noterades näst bästa
dagsmärkningen någonsin och för bofink hamnade vi på en alla tiders fjärde plats.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 4 APRIL 2011
VÄDER
I gryningen halvklart och relativt bra sikt in till land men senare under fm en del dimma inne
vid kusten och i övrigt ganska disigt. Vid middagstid lättade molntäcket och solen flödade
resten av dagen, sikten dock måttlig och tidvis såg man knappt in till Malön men sikten blev
åter bättre mot kvällen.
01:00: SV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +4,1° C, vattenstånd +5 cm.
05:00: VSV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +4,3° C, vattenstånd +3 cm.
09:00: VSV 2 m/s, byvindar 5 m/s, +5,4° C, vattenstånd +5 cm.
11:00: V 2 m/s, byvindar 2 m/s, +6,0° C, vattenstånd +5 cm.
14:00: SV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +6,9° C, vattenstånd +6 cm.
17:00: S 2 m/s, byvindar 4 m/s, +6,8° C, vattenstånd +7 cm.
20:00: SSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +5,2° C, vattenstånd +7 cm.
23:00: SV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +54° C, vattenstånd +8 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Aida Lopez, Ivan Sjögren, Tomas Torstenson, Christoph Scaufelberger och Uno Unger.
VERKSAMHET
15 nät 06:00‐07:00 och 22 nät 07:00‐13:00. 43 burar 06:00‐21:00 varav 31 i Kausan och 12 på
Playan. Fröfällan vid Kausan 06:00‐21:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 20 ex födosökande vid Lillelandsrevet.
SPARVHÖK Minst 5 ex jagade/rastade på ön under förmiddagen och 3 adulta hanar
nätfångades och ringmärktes.
TORNFALK 1 ex rastade på ön under förmiddagen.
SVART RÖDSTJÄRT Gårdagens honfärgade ex höll till i fyrområdet även idag.
STEGLITS 1 ex höll till i fyrområdet under dagen.
RINGMÄRKNING
87 ex av 16 arter. Sparvhök 3, skärsnäppa 1, rödbena 1, ängspiplärka 2, skärpiplärka 1,
sädesärla 3, gärdsmyg 3, järnsparv 27, rödhake 4, koltrast 4, gransångare 3, kungsfågel 1,
bofink 25, bergfink 4, steglits 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 902 ex och i år 1527 ex.
UPPDRAGSARBETE
Reparation av nedrasad stenmur mellan Tvättstugan och 1855 års hus (2 tim) och skottning av
den sten‐ och tångöverlagrade sliprälsen (4 tim).
BESÖKARE
Endast personer knutna till fågelstationen, alltså 5 personer.
ÖVRIGT
Dimman som belägrat Nidingen några dagar gav vika till slut och solen väckte t.o.m. en
nässelfjäril under em. Men med uppklarnande väder blev det inte häller något tättingnedfall

idag och vi fick en relativt lugn dag med ringmärkningen. I stället kunde några av oss ägna sig
åt att rätta till vad naturen ställt till med i vinter när det gäller slipen och stenmurarna.
En av de tretåiga måsarna på gamla fyrarna i bo 10 bär fortfarande vinterdräkt till skillnad från
dess artfränder på ön. Den är ringmärkt som bounge här på Nidingen 1994 och är således 17
år och en av de äldsta nu levande måsarna i kolonin. Kan det vara så att den pga. ålderssvaghet
ännu inte orkat byta till vinterdräkt?
Tomas såg idag en ballong flyta iland på Playan och när han tittade närmare på den visade den
sig ha ett meddelande med följande ordalydelse:
”Kaere Ven
Vi ved godt at ting ikke falder ned fra himlen, men nu gør det.
Denne ballon med en besked er sendt fra Skolegade 3 i Holsted, i anledningen af vores 5 års
fødselsdag.
Dette er en speciel besked till dig. Vi vil gerne i den anledning inviterer til en middag hos os,
med en efterfølgende hyggelig aften. Det eneste du skal gøre er at ringe til Susan. Og hun
svarer også gerne på dine spørgmål.”
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 5 APRIL 2011
VÄDER
Mulet hela dagen. I princip uppehåll under morgon och förmiddag men några regnstänk kom
vid 08‐tiden. Sikten var knappt 5 km och därmed såg man nätt och jämt in till närmaste land.
Vid 13‐tiden kom det in ett regnområde västerifrån och sikten försämrades ytterligare resten
av dagen. Regnet upphörde först vid 17‐tiden.
02:00: Vattenstånd +7 cm.
05:00: SSV 9 m/s, byvindar 10 m/s, +4,8° C, vattenstånd +7 cm.
08:00: SSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +4,9° C, vattenstånd +6 cm.
11:00: S 8 m/s, byvindar 10 m/s, +5,4° C, vattenstånd +6 cm.
14:00: SSV 13 m/s, byvindar 15 m/s, +5,7° C, vattenstånd +5 cm.
17:00: SSV 12 m/s, byvindar 16 m/s, +5,5° C, vattenstånd +6 cm.
20:00: SV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +5,7° C, vattenstånd +8 cm.
23:00: SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +6,0° C, vattenstånd +9 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Aida Lopez, Ivan Sjögren, Tomas Torstenson, Christoph Scaufelberger och Uno Unger.
VERKSAMHET
15 nät 06:00‐13:00. 43 burar 06:00‐14:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Kausan 06:00‐14:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 1 ad + 1 juv passerade mot NO tillsammans över ön 10:00.
SJÖORRE 13 ex mot S och 4 ex mot O.
TOPPSKARV 1 2K‐fågel stod tillsammans med ca 10 storskarvar på Klockfotsrevet 09:45 och
någon timma framåt. Arten ses inte längre dagligen vid Nidingen och detta var endast femte
fyndet hittills i år.
SPARVHÖK 1 hona jagade/rastade på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
22 ex av 11 arter. Rödbena 1, gärdsmyg 1, järnsparv 6, koltrast 1, taltrast 1, gransångare 3,
bofink 4, bergfink 2, gråsiska 1, gulsparv 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 924 ex och i år 1549 ex.
UPPDRAGSARBETE
Fortsatt reparation av nedrasad stenmur mellan Tvättstugan och 1855 års hus (2 tim) och
skottning av den sten‐ och tångöverlagrade sliprälsen (1 tim).
BESÖKARE
Endast personer knutna till fågelstationen, alltså 5 personer.
ÖVRIGT
Denna dag blev historisk för ringmärkningen av fåglar på Nidingen. Vid 10‐tiden försågs dagens
femtonde fågel – en taltrast (Turdus philomelos) – med stationens kvartsmiljonte ring.
Fågelstationens ringmärkning av fåglar påbörjades 13/4 1980 och det tog således 31 år så när
som på en vecka innan den 250 000:de fågeln blev ringmärkt.

Trasten ifråga plockades ut ur ett av fångstnäten av vår prao Ivan Sjögren och vår katalanska
ringmärkare Aida Lopez fick äran att förse nämnda fågel med ring 3520848. Tyvärr
meddelades detta lite för sent på kvällen av Tommy Järås (vår ringmärkningsstatistiker), så vi
får skjuta upp firandet av denna högtidliga händelse tills i morgon.
Ivan såg en vilsekommen kålfjäril flyga omkring i fyrområdet trots kyla och inget solsken.
Sannolikt har någon av pupporna på ringmärkarlabbet precis som förra året kläckts i förtid
pga. att nämnda utrymme varit uppvärmt sedan stationsstarten den 13/3.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 6 APRIL 2011
VÄDER
Från gryningen och framåt mulet, rejält disigt och kortvarigt duggregn. Sikten 1‐2 km och man
kunde nätt och jämt se Lilleland. Vid middagstid förbättrades sikten något och solen
skymtades ibland genom molnen. Tidvis såg man in till fastlandet men ändå var det ganska
disigt. Vid 17‐tiden drev det in duggregn från väster och sikten försämrades åter något.
02:00: Vattenstånd +9 cm.
05:00: SV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +6,0° C, vattenstånd +10 cm.
08:00: SV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +6,3° C, vattenstånd +12 cm.
11:00: SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +7,2° C, vattenstånd +16 cm.
14:00: VSV 7 m/s, byvindar 12 m/s, +7,8° C, vattenstånd +17 cm.
17:00: VSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +7,0° C, vattenstånd +17 cm.
20:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +6,7° C, vattenstånd +16 cm.
23:00: SV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +6,6° C, vattenstånd +15 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Aida Lopez, Ivan Sjögren, Tomas Torstenson, Christoph Scaufelberger och Uno Unger.
VERKSAMHET
Pga. av blåsten endast 6 nät 11:00‐13:00. 43 burar 06:00‐19:00 varav 31 i Kausan och 12 på
Playan. Fröfällan vid Kausan 06:00‐21:00.
OBSERVATIONER
KRICKA 1 par rastade en stund i Kausan under em.
SJÖORRE Ca 40 ex varav merparten födosökande vid Lillelandsrevet.
SMÅLOM 1 ad i sommardräkt sträckande mot S 13:09.
STORLOM 1 ad i sommardräkt låg och dök utanför nordstranden 16:30.
SPARVHÖK 1 hona jagade/rastade på ön under dagen.
ENKELBECKASIN 1 ex flög upp från dammen vid 17‐tiden.
RINGMÄRKNING
23 ex av 5 arter. Ängspiplärka 1, skärpiplärka 1, järnsparv 1, bofink 18 och grönfink 2.
Dessutom en främmande kontroll av en 2K hane bofink med dansk ring.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 947 ex och i år 1572 ex.
UPPDRAGSARBETE
Fortsatt skottning av den sten‐ och tångöverlagrade sliprälsen (1 tim), reparation av
sönderblåst plastnätstaket på västra gamla fyrens altan (0,5 tim) och strandstädning (3 tim).
BESÖKARE
Endast personer knutna till fågelstationen, alltså 5 personer.
ÖVRIGT
Eftersom fågeltillgången var skral både i nät och burar och inget nämnvärt sträck av sjöfåglar
kunde studeras pga. dimma/dis, så gick i stället dagen delvis åt för kontakter med media
angående gårdagens historiska händelse med den kvartsmiljonte ringmärkta fågeln på
fågelstationen.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 7 APRIL 2011
VÄDER
Idag betydligt bättre sikt och man kunde se bra söderut till Ringhals. Ett lätt molntäcke sprack
upp vid 07‐tiden och det var helt molnfritt fram till 09:00, därefter åter mulnande. Från 11:00
åter molnfritt ett par timmar men därefter växlande molnighet resten av dagen.
02:00: Vattenstånd +13 cm.
05:00: VSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +7,0° C, vattenstånd +13 cm.
08:00: V 11m/s, byvindar 16 m/s, +6,4° C, vattenstånd +14 cm.
11:00: V 11 m/s, byvindar 16 m/s, +6,5° C, vattenstånd +16 cm.
14:00: VNV 15 m/s, byvindar 18 m/s, +7,3° C, vattenstånd +19 cm.
17:00: VNV 14 m/s, byvindar 20 m/s, +7,1° C, vattenstånd +21 cm.
20:00: VNV 13 m/s, byvindar 17 m/s, +6,5° C, vattenstånd +22 cm.
23:00: VNV 16 m/s, byvindar 19 m/s, +6,1° C, vattenstånd +24 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Aida Lopez, Ivan Sjögren, Tomas Torstenson, Christoph Scaufelberger och Uno Unger.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst pga. för kraftig vind. 43 burar 06:00‐19:00 varav 31 i Kausan och 12 på Playan.
Fröfällan vid Kausan 06:00‐21:00. Tidvis träckbevakning av sjöfåglar från 07:30 och resten av
dagen. Ett försök till nattfångst av tärnor och vadare med hjälp av håv och strålkastare
misslyckades tyvärr.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 1 ad mot NO norr om ön 08:48.
ALFÅGEL 4 ex (1 hane + 3 honor) mot S väster om ön 07:55. Första obsen på Nidingen i år.
SJÖORRE 170 ex mot S väster om ön fördelade på ca 15 flockar.
STORSKRAKE 1 honfärgat ex rundade öns västra del och fortsatte mot NO 07:25.
SMÅLOM 1 ex i vinterdräkt mot S väster om ön 08:19.
HAVSSULA 20 ad (eller nästan ad) mot S väster om ön. Några få ex i retur mot N under
eftermiddagen kan ha ingått bland de 20.
FISKGJUSE 1 ex sträckte mot NO över ön 08:02.
PILGRIMSFALK 1 ex (troligen adult) mot NO norr om ön 07:35.
LJUNGPIPARE 1 ex mot S utanför Västudden 08:19.
KUSTLABB Minst 4 ad i mörk morf. Först 1 + 1 + 2 mot S och senare 2 mot N, samtliga väster
om ön. Första obsen på Nidingen i år.
KENTSK TÄRNA Minst 11 ex tog nattplats på södra stranden av Västudden under kvällen.
FISKTÄRNA 1 ex tog nattplats på södra stranden av Västudden under kvällen tillsammans med
en flock kentska tärnor. Första obsen på Nidingen i år.
SILLGRISSLA 4 ex mot S väster om ön.
RINGMÄRKNING
5 ex av 3 arter. Stare 3, bofink 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 952 ex och i år 1577 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast personer knutna till fågelstationen, alltså 5 personer.
ÖVRIGT
Föga förvånande hade G‐P förstås missuppfattat vår information om den kvartsmiljonte
ringmärkta fågeln i förrgår och skrev följande i sin nätupplaga:
”En kvarts miljon fåglar har anlänt. En taltrast blev den 250 000:de fågeln som räknats sedan
1980 på Nidingens fågelstation utanför Onsala. Den ringmärktes på onsdagen.”
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 8 APRIL 2011
VÄDER
Mulet och en aning disigt från gryningen till middagstid (Ringhals sågs ej). Från 12:00
uppklarnande från N, något bättre sikt och solsken resten av dagen..
02:00: VNV 14 m/s, byvindar 17 m/s, +5,7° C, vattenstånd +25 cm.
05:00: VNV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +5,5° C, vattenstånd +24 cm.
08:00: V 15m/s, byvindar 21 m/s, +6,2° C, vattenstånd +24 cm.
11:00: V 16 m/s, byvindar 20 m/s, +7,54° C, vattenstånd +26 cm.
14:00: VNV 14 m/s, byvindar 21 m/s, +8,0° C, vattenstånd +31 cm.
17:00: VNV 16 m/s, byvindar 20 m/s, +8,4° C, vattenstånd +32 cm.
20:00: VNV 13 m/s, byvindar 19 m/s, +6,9° C, vattenstånd +32 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Aida Lopez, Ivan Sjögren, Tomas Torstenson, Christoph Scaufelberger och Uno Unger.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst pga. för kraftig vind. 42 burar 06:00‐21:00 varav 30 i Kausan och 12 på Playan.
En vadarbur fick tjänstgöra som tillfällig fröfälla vid Strandoxeln 08:00‐21:00. Fröfällan vid
Kausan 06:00‐21:00. Kontinuerlig sträckbevakning av sjöfåglar under perioden 06:35‐14:35,
därefter mera sporadiskt resten av dagen.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 1 adult par rastade utanför Playan på kvällen.
KRICKA 1 par rastade i Kausan vid 08‐tiden.
SJÖORRE 62 ex mot S fördelat på 13 flockar varav 5 ex O om ön.
SMÅLOM 4 ex sträckte 1 + 1 + 2 mot S väster om ön utspritt under dagen.
HAVSSULA Ca 5 ad sträckte förbi utanför ön.
STORMFÅGEL Minst 1 ex N om ön under tiden 08:00‐09:00, lade sig bl.a. på vattnet.
MYRSPOV 12 ex varav 1‐2 hade påbörjat sommardräkt, resten i vinterdräkt, rastade under ca 5
minuter vid 11:30‐tiden på Västudden.
OBEST. SILLGRISSLA/TORDMULE 1 ex mot S 08:53.
SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgat ex sågs ett par gånger i trädgårdsfållan under eftermiddagen.
RINGMÄRKNING
3 ex av 3 arter. Skärpiplärka 1, stare 1 och bofink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 955 ex och i år 1580 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast personer knutna till fågelstationen, alltså 5 personer.
ÖVRIGT
Nu börjar vi tröttna på allt blåsandet och de därför drastiskt sjunkande märksiffrorna. Sedan i
söndags har vi i tur och ordning märkt 472, 87, 22, 23, 5 och idag 4 fåglar, alltså näst intill

katastrof de senaste två dagarna. Nu vill vi att det slutar blåsa och att nya fåglar anländer
söderifrån.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 9 APRIL 2011
VÄDER
Efter en stjärnklar natt flödade solen från en molnfri himmel hela dagen. Sikten mycket god
och radiomasterna i Grimeton syntes väl.
00:00: NV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +6,3° C, vattenstånd +29 cm.
05:00: NNV 9 m/s, byvindar 14 m/s, +5,5° C, vattenstånd +19 cm.
08:00: NNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +5,0° C, vattenstånd +15 cm.
11:00: NV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +5,7° C, vattenstånd +11 cm.
14:00: VNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +7,1° C, vattenstånd +8 cm.
17:00: NV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +7,2 C, vattenstånd +6 cm.
20:00: NV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +6,2° C, vattenstånd +2 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Aida Lopez, Ivan Sjögren, Tomas Torstenson, Christoph Scaufelberger och Uno Unger.
VERKSAMHET
17 nät 05:30‐12:30. 42 burar 05:30‐20:30 varav 30 i Kausan och 12 på Playan. En vadarbur fick
fortfarande tjänstgöra som tillfällig fröfälla vid Strandoxeln 05:30‐20:30. Fröfällan vid Kausan
06:00‐20:30.
OBSERVATIONER
KRICKA 1 par rastade i Kausan i gryningen.
ALFÅGEL 3 ex kom flygande längs nordstranden och landade utanför Västudden 09:30.
SJÖORRE Ca 50 ex födosökande vid Lillelandsrevet.
TOPPSKARV 1 2K‐fågel stod på en större sten vid Ostudden tillsammans med ett par
storskarvar under eftermiddagen.
SPARVHÖK 1 hona flög genom fyrområdet 09:20.
ENKELBECKASIN 1 ex stöttes i Kausan under morgonen.
VINTERHÄMPLING 1 ex höll till vid väderstationen under eftermiddagen.

RINGMÄRKNING
18 ex av 10 arter. Strandskata 1, skärpiplärka 2, gärdsmyg 1, järnsparv 3, blåmes 2, talgoxe 1,
stare 2, bofink 4, domherre 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 973 ex och i år 1599 ex.
UPPDRAGSARBETE
Färdigskottning av sliprälsen (1 tim) och tömning av turisttoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast personer knutna till fågelstationen, alltså 5 personer.
ÖVRIGT
Det var kallt i vinden idag men då solen sken från en molnfri himmel blev det ganska njutbart i
lä och det utnyttjades av minst två påfågelögon och en nässelfjäril, vilka sågs flygande i
fyrområdet vid upprepade tillfällen.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 10 APRIL 2011
VÄDER
Efter ytterligare en stjärnklar natt flödade solen från en molnfri himmel från gryningen och
fram till sena eftermiddagen då tunna moln drev in från väster. Sikten mycket god och
radiomasterna i Grimeton syntes väl.
02:00: NV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +5,1° C, vattenstånd ‐7 cm.
05:00: NV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +4,9° C, vattenstånd +11 cm.
08:00: NNV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +5,1° C, vattenstånd +18 cm.
11:00: VNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +6,3° C, vattenstånd ‐19 cm.
14:00: VNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +8,6° C, vattenstånd ‐15 cm.
17:00: NV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +7,9 C, vattenstånd ‐14 cm.
20:00: NV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +7,3° C, vattenstånd ‐14 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Aida López, Ivan Sjögren, Tomas Torstenson, Christoph Scaufelberger och Uno Unger fram till
10‐tiden. Den nya personalen från middagstid utgjordes av Johan Frölinghaus och Bo Slunge
och de kvarstannande Aida López och Ivan Sjögren.
VERKSAMHET
22 nät 05:30‐13:30. 43 burar 05:30‐20:30 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Kausan 05:30‐19:30.
OBSERVATIONER
ALFÅGEL 1 ex vid Klockfotsrevet vid 09:30‐tiden.
SJÖORRE Ca 70 ex födosökande vid Lillelandsrevet.
SKÄRSNÄPPA Ca 50 ex på ön idag.
VARFÅGEL 1 ex ringmärktes under morgonen.
SVARTKRÅKA 2 ex upptäcktes av Bo över kausan sträckande mot norr passerade utanför nya
fyren och fortsatte norrut.
RINGMÄRKNING
93 ex av 12 arter. sädesärla 1, gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 72, koltrast 4, taltrast 1,
gransångare 1, kungsfågel 3, talgoxe 2, varfågel 1, bofink 2 och grönsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1066 ex och i år 1692 ex.
UPPDRAGSARBETE
Bortröjning av nyponbuskar 0,5 timmar.
BESÖKARE
Förutom stationspersonalens 7 personer och Mikael Hake som körde vår båt från och till Bua
hamn var Joakim Ek och David Ek med vår båt under personalbytet för att studera de tretåiga
måsarna för ett projektarbete som David gör i skolan. Totalt antal besökare: 10 personer.
ÖVRIGT
Undertecknad testade fiskelyckan under em/kväll men havsöringarna ville inte nappa denna
fina dag.

VID DATORN
Uno Unger och Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 11 APRIL 2011
VÄDER
Natten ovanligt mild och vid sängdags igår +9 och vindstilla. Under morgonen god sikt och
lokala dimmbankar i väster vilka upplöstes vid 8‐tiden. Mest mulet men från 10‐tiden
strålande solsken men kylig vind. Vinden upphörde vid lunchtid och det blev en varm och go
em!
02:00: vattenstånd ‐12 cm.
05:00: SSVV 1 m/s, byvindar 4 m/s, +6,7° C, vattenstånd ‐12 cm.
08:00: SSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +6,3° C, vattenstånd ‐11 cm.
11:00: VSV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +8,0° C, vattenstånd ‐12 cm.
14:00: S 3 m/s, byvindar 4 m/s, +8,2° C, vattenstånd ‐8 cm.
17:00: SSV 3 m/s, byvindar 3 m/s, +8,1 C, vattenstånd ‐7 cm.
20:00: SSO 4 m/s, byvindar 4 m/s, +6,4° C, vattenstånd ‐7 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Bo Slunge, Aida López och Ivan Sjögren.
VERKSAMHET
22 nät 05:00‐13:00. 43 burar 05:00‐20:30 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Kausan 05:00‐19:30.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS 2 ex sträckande mot söder.
SJÖORRE 240 ex sträckande mot söder + 30 ex födosökande vid Lillelandsrevet.
SMÅLOM 11 ex sträckande mot söder.
SKÄGGDOPPING 1 ex rastande söder om lillelandsfyren under kvällen.
GRÖNBENA Årets första på ön hördes sträcka över i gryningen.
SKÄRSNÄPPA Ca 200 ex på ön idag.
SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgad höll till en stund i fyrområdet vid 9‐tiden men försvann sen
spårlöst.
STEGLITS 2 ex sträckande mot öster.
RINGMÄRKNING
53 ex av 11 arter. rödbena 1, ängspiplärka 1, sädesärla 1, gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 32,
gransångare 3, stare 3, bofink 5, bergfink 1 och grönfink 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1119 ex och i år 1745 ex.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Stefan och Annika från Gottskärs kurs & konferens var ute och städade och donade inför sin
säsongsstart. Totalt 6 personer.
ÖVRIGT
Fjärilar gillar solens värmande solstrålar och minst 3 påfågelöga och 5 nässelfjärilar sågs.
VID DATORN

Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 12 APRIL 2011
VÄDER
Under tidiga morgonen svag vind, lite regnstänk och god sikt. Senare regnskurar och tidvis
dålig sikt i dimma och dis. Från 11‐tiden upphörande regn men senare åter dimma och
tilltagande vind. Från 15.30 ihållande regn.
02:00: vattenstånd ‐4 cm.
05:00: SSV 4 m/s, byvindar 4 m/s, +6,0° C, vattenstånd ‐3 cm.
11:00: vattenstånd ‐1 cm.
14:00: VNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +5,7° C, vattenstånd +5 cm.
17:00: NV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +5,5 C, vattenstånd +11cm.
20:00: NNV 14 m/s, byvindar 16 m/s, +5,4 C, vattenstånd +13cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Bo Slunge, Aida López och Ivan Sjögren.
VERKSAMHET
15 nät 05:15‐05:45, 22 nät 05:45‐07:00, 15 nät 07:00‐07:30, 6 nät 07:30‐08:30, 15 nät 08:30‐
10:30 och 22 nät 10:30‐15:30. 43 burar 05:15‐20:30 varav 31 i Kausan och 12 på Playan.
Fröfällan vid Kausan 05:15‐16:00. Kvälls/nattfångst med håv och lampa.
OBSERVATIONER
SMÅLOM 1 ex sträckande mot söder.
SKÄRSNÄPPA Ca 150 ex på ön idag.
TRÄDLÄRKA 1 ex sträckande under morgonen.
SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgad höll till i fyrområdet och vid nya fyren under dagen.
DUBBELTRAST 1 ex sträckande mot öster under morgonen.
VARFÅGEL 1 ex rastande under dagen, den sågs vid två tillfällen flygandes med fågel i näbben.
RINGMÄRKNING
250 ex av 21 arter. skärsnäppa 5, fisktärna 1, ängspiplärka 2, sädesärla 2, gärdsmyg 11,
järnsparv 12, rödhake 150, rödstjärt 1, stenskvätta 1, koltrast 1, taltrast 4, rödvingetrast 2,
svarthätta 2, gransångare 24, lövsångare 1, bofink 13, bergfink 8, gråsiska 1, domherre 4,
gulsparv 1 och sävsparv 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1369 ex och i år 1995 ex.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Endast vi på fågelstationen idag alltså 4 personer.
ÖVRIGT
VID DATORN
Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 13APRIL 2011
VÄDER
Under morgonen måttlig vind, regn och god sikt. Regnet upphörde vid 09:00.
Mulet resten av dagen och innan skymningen lite regnstänk.
02:00: ‐
05:00: ‐
08:00: vattenstånd +11 cm.
11:00: N 4 m/s, byvindar 6 m/s, +6,2° C, vattenstånd +3 cm.
14:00: NNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +6,1° C, vattenstånd +1 cm.
17:00: NV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +5,8 C, vattenstånd +1 cm.
20:00: NNV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +6,0 C, vattenstånd +1 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Bo Slunge, Aida López och Ivan Sjögren.
VERKSAMHET
6 nät 08:45‐09:15, 18 nät 09:15‐10:45, 22 nät 10:45‐15:30. 43 burar 05:15‐20:30 varav 31 i
Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid Kausan 09:00‐17:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 40 ex rastande + 4 ex sträckande mot söder.
TOPPSKARV 1 2K troligen samma som tidigare sågs stående på en sten ute vid ostudden.
SKÄRSNÄPPA Ca 130 ex på ön idag.
SVART RÖDSTJÄRT 1 2K hona ringmärktes. Fångades i vadarbur i kausan under kvällen.
VARFÅGEL 1 2K ringmärktes under förmiddagen.
RINGMÄRKNING
31 ex av 10 arter. skärsnäppa 1, rödhake 13, svart rödstjärt 1, koltrast 1, varfågel 1, bofink 5,
bergfink 6, grönfink 1, grönsiska 1 och hämpling 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1400 ex och i år 2026 ex.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Vi fyra på fågelstationen och under sena eftermiddagen kom Per som sköter vattnet ut med
material för att starta saltvattenanläggningen under denna och nästa vecka. Åkte åter hem vid
19‐tiden.
ÖVRIGT
VID DATORN
Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 14 APRIL 2011
VÄDER
Vid lunchtid så rullade dimma in från sydväst på nolltid! Men avtog lite och för det mesta lyser
solen men låg dimma över havet. Från 17:00 bra sikt igen. Vid 19:00 åter tjock dimma så man
inte såg till kruthuset.
02:00: vattenstånd ‐1 cm.
05:00: NNV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +5,5° C, vattenstånd ‐1 cm.
08:00: vattenstånd ‐3 cm.
11:00: vattenstånd ‐5 cm.
14:00: V 5 m/s, byvindar 6 m/s, +6,2° C, vattenstånd ‐6 cm.
17:00: NV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +6,9 C, vattenstånd ‐5 cm.
20:00: NNV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +3,7 C, vattenstånd ‐3 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Bo Slunge, Aida López, Ivan Sjögren och Mikael Hake från lunchtid.
VERKSAMHET
22 nät 05:15‐17:15. 43 burar 05:15‐21:15 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Kausan 06:15‐17:15.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS 1 ex rastande på vattnet norr om ön.
ALFÅGEL 1 hanne sträckande mot söder.
SJÖORRE 120 ex rastande + 200 ex sträckande mot söder.
SVÄRTA 1 par sträckande mot söder.
SMÅLOM 2 ex rastande.
STORLOM 1 ex sträckande mot öster.
SKÄRSNÄPPA Ca 100 ex på ön idag.
FORSÄRLA 1 ex sträckande mot öster.
SVART RÖDSTJÄRT 1 2K hona ringmärktes. Fångades i vadarbur i kausan under kvällen.
RINGMÄRKNING
28 ex av 9 arter. skärsnäppa 1, gärdsmyg 6, järnsparv 2, rödhake 12, gransångare 1, bofink 3,
grönfink 1, gulsparv 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1428 ex och i år 2054 ex.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Per kom ut igen på förmiddagen för att påbörja arbetet med vattnet, strax efter kom Mikael
Hake ut och stannar tills på lördag. Efter det ännu ett besök av Stefan från Gottskär som b.l.a
lagade sin privata väderstation.
ÖVRIGT
En enorm lyxyacht från England mot söder vid 10‐tiden.
2 tumlare sågs väster om ön under morgonen.

VID DATORN
Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 15 APRIL 2011
VÄDER
Dimmig morgon, lite för dimmigt för att det skulle bli mycket fågel under morgonen.
Det klarnade upp och från lunch bra sikt.
På em och kvällen lite regnstänk och lite disigare igen.
02:00: NNV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +2,7° C, vattenstånd ‐4 cm.
05:00: SSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +3,0° C, vattenstånd ‐5 cm.
08:00: SSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +4,5° C, vattenstånd ‐4 cm.
11:00: S 4 m/s, byvindar 6 m/s, +6,8° C, vattenstånd ‐5 cm.
14:00: SSV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +7,0° C, vattenstånd ‐7 cm.
17:00: SSV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +7,1 C, vattenstånd ‐8 cm.
20:00: SV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +7,3 C, vattenstånd ‐6 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Bo Slunge, Aida López, Ivan Sjögren och Mikael Hake.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐16:00, 18 nät 16:00‐20:30. 43 burar 04:45‐20:45 varav 31 i Kausan och 12 på
Playan. Fröfällan vid Kausan 05:30‐19:00
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 16 ex sträckande mot norr.
OBESTÄMD GÅS Mikael Hake såg hastigt en flock på 10 ex flygandes lågt men försvann tack
vare dimma, troligen vitkindade.
SJÖORRE 4 ex rastande + 85 ex sträckande mot söder.
SMÅLOM 28 ex sträckande mot söder, största flock på 15 ex.
SKÄRSNÄPPA Ca 200 ex på ön idag.
SILVERTÄRNA Årets första sågs födosöka utanför nordstranden på em.
FORSÄRLA 1 ex sträckande mot öster + 1 ex rastande i kausan under em.
STEGLITS 1 ex sträckande mot öster.
VINTERHÄMPLING 1 ex insträckande under fm och som sen höll till på ön under dagen, strax
innan skymningen satt det plötsligt 4 ex i näten vid hönshuset och 3 ex bredvid. Börjar bli lite
sent på säsongen för arten.
RINGMÄRKNING
112 ex av 17 arter. sparvhök 1, större strandpipare 1, skärsnäppa 2, ängspiplärka 9, sädesärla
2, gärdsmyg 3, järnsparv 17, rödhake 38, taltrast 1, gransångare 2, kungsfågel 1, blåmes 1,
bofink 22, bergfink 6, hämpling 1, vinterhämpling 4, och gråsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1539 ex och i år 2165 ex.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Per som övernattade på ön och som idag fortsatt arbetet med vattnet.
Saltvattensanläggningen är nu igång och provkörs.
Stefan kom ut även idag och röjde.

ÖVRIGT

VID DATORN
Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 APRIL 2011
VÄDER
02:00: VSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +7,0° C
05:00: SV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +6,7° C
08:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +6,4° C
11:00: SV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +6,4° C
14:00: SV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +8,2° C, vattenstånd ‐6 cm.
17:00: SSV 7,6 m/s, byvindar 8,5 m/s, +7,8 C,
20:00: SV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +7,7 C, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Bo Slunge, Aida López, Ivan Sjögren och Mikael Hake under morgon och
förmiddag sen personalbyte vid 13‐tiden.
Hem åkte Mikael Hake, Bo Slunge och Ivan Sjögren medans Johan Frölinghaus och Aida Lopez
stannar kvar en vecka till.
Ut kom Anders Melin, Lars Hellberg, Anton Castelius, Anders och Johan Bergquist
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐20:00. 43 burar 04:45‐20:45 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Kausan 05:00‐20:00
OBSERVATIONER
SJÖORRE 9 ex sträckande mot söder.
SKÄRSNÄPPA Ca 150 ex på ön idag.
SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgad sågs i kausan vid 14‐tiden.
DUBBELTRAST 1 ex sågs på ön.

RINGMÄRKNING
190 ex av 18 arter. skärsnäppa 3, ängspiplärka 18, skärpiplärka 1, sädesärla 1, gärdsmyg 7,
järnsparv 12, rödhake 62, koltrast 3, taltrast 1, rödvingetrast 1, gransångare 55, lövsångare 5,
kungsfågel 2, bofink 8, bergfink 6, hämpling 2, gråsiska 1 och domherre 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1730 ex och i år 2355 ex.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Fågelstationens personal på totalt 10 personer. Stefan med fru kom ut på kvällen med två
gäster. Totalt 14 personer!
ÖVRIGT

VID DATORN
Johan Frölinghaus/Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 17 APRIL 2011
VÄDER
Morgonen började blåsig och disig, eftermiddagen och kvällen solig och vindstilla.
02:00: V 3 m/s, byvindar 7 m/s, +6,8° C
07:00: VSV 3 m/s, byvindar 5 m/s. +6,0° C
08:00: V 7 m/s, byvindar 10 m/s, +6,8° C, vattenstånd +3 cm.
11:00: VSV 4 m/s, byvindar 8,9 m/s, +6,4° C, vattenstånd +2 cm.
14:00: VSV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +9,5° C, vattenstånd +1 cm.
17:00: SSV 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 9 grader. vattenstånd -2,
20:00: V 5 m/s, byvindar 6 m/s, +9,0 C, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Aida Lopez, Anders Melin, Lars Hellberg, Anton Castelius, Anders och Johan
Bergquist.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐18:15. 43 burar 04:45‐20:45 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Kausan 05:00‐20:00
OBSERVATIONER
ALFÅGEL 2 honor mot söder.
SJÖORRE 300 ex sträckande mot söder.
SVÄRTA 6 ex sträckande mot söder + 1 mot norr.
SMÅLOM 55 ex sträckande mot söder.
STORLOM 4 ex sträckande mot söder.
GRÅHAKEDOPPING 1 ex sträckande mot söder under kvällen mellan nidingen och malön.
SKÄRSNÄPPA Ca 150 ex på ön idag.
MYRSPOV 9 ex kom sträckande och landade på sv‐udden på förmiddagen. Kvar på kvällen.
FISK‐/SILVERTÄRNA 19 ex sträckande mot söder långt väster om ön.
JORDUGGLA 1 ex stöttes upp bredvid näten vid hönshuset, hade antagligen studsat i nätet.
Drog sen bort till kruthusoxeln för att senare åter stötas upp för att dra mot ostudden.

RINGMÄRKNING
60 ex av 18 arter. skärsnäppa 4, ängspiplärka 2, skärpiplärka 1, gärdsmyg 3, rödhake 29,
rödstjärt 1, stenskvätta 1, koltrast 2, taltrast 4, svarthätta 1, gransångare 7, lövsångare 4,
stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1790 ex och i år 2415 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Fågelstationens personal på totalt 7 personer. Stefan med fru kom ut igår med 4 gäster låg
över och for iland idag. Totalt 13 personer!
ÖVRIGT

Stefan testat brandlarm i alla hus även hos oss! Samt städat östra fyren och resten av husen
inför säsongstarten. Ljugarbänken invigd som skådarbänk...  Under kvällen njöt vi alla av
kvällssolen och öl i sydvästläge av vindskjulet och underhållningen bestod av kentorna som
lirade RocknRoll för fullt!
VID DATORN
Anders Melin/Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 18 APRIL 2011
VÄDER
Klar morgon nästan vindstilla, solen gick upp och eventuella dimmor skingrades snabbt. Dagen
för övrigt bjöd på mycket sol...
03:00: OSO 1 m/s. Byvindar 6 m/s. 6.9 ° C vattenstånd ‐7 cm
07:00: V 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 6.7 ° C, vattenstånd ‐6 cm
11:00: NNV 1 m/s. Byvindar 2 m/s. 8° C, vattenstånd ‐6 cm.
15:00: SV 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 10.1° C, vattenstånd ‐12 cm.
18:00: SV 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 9.6 ° C vattenstånd -13,
20:00: N 0 m/s, byvindar 2 m/s, +9,3 C, vattenstånd ‐13 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Aida Lopez, Anders Melin, Lars Hellberg, Anton Castelius, Anders och Johan
Bergquist.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐14:45. 43 burar 04:45‐20:45 varav 31 i Kausan och 12 på Playan. Fröfällan vid
Kausan 05:00‐20:00
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 21 ex mot norr + 19 ex mot öster.
SJÖORRE 210 ex sträckande mot söder.
SVÄRTA 4 ex sträckande mot söder.
SMÅLOM 15 ex sträckande mot söder.
STORLOM 1 ex sträckande mot söder.
SKÄRSNÄPPA Ca 150 ex på ön idag.
JORDUGGLA 1 ex insträckande väster om ön men vek av mot norr när trutar började mobba
den.
TRÄDPIPLÄRKA 1 ex mot öster, första obsen för i år.
VINTERHÄMPLING 3 ex rastande.
TUMLARE 7 individer sågs på det blanka havet i kvällssolen.

RINGMÄRKNING
66 ex av 12 arter. skärsnäppa 2, ängspiplärka 3, sädesärla 1, gärdsmyg 10, rödhake 35,
gransångare 6, lövsångare 1, kungsfågel 1, blåmes 1, bofink 2, bergfink 2, gråsiska 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1856 ex och i år 2481 ex.
UPPDRAGSARBETE
Slånröjning 8 timmar.
BESÖKARE
Fågelstationens personal på totalt 7 personer. Per kom ut med en kompis, skulle fixa med
vattnet. For hem vid 18‐tiden. Totalt 9 personer!
ÖVRIGT

Johan F och Anton röjt slån öster om hönshuset och dragit ihop till en fin påskbrasa som sedan
skall kompletteras med diverse brännbart från förrådet...
VID DATORN
Anders Melin/Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 19 APRIL 2011
VÄDER
Klar morgon, sydostliga vindar under dagen. Dagen för övrigt bjöd på mycket sol...
03:00: SO 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 7.8 ° C vattenstånd ‐17 cm.
07:00: O 3 m/s. Byvindar 6 m/s. 7.8 ° C, vattenstånd ‐14 cm.
11:00: SO 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 8° C, vattenstånd ‐6 cm.
14:00: S 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 9.6° C, vattenstånd ‐12 cm.
18:00: SSO 4 m/s. Byvindar 7 m/s. 9.5 ° C vattenstånd -14 cm.
20:00: SO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +9,2 C
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Aida Lopez, Anders Melin, Lars Hellberg, Anton Castelius, Anders och Johan
Bergquist.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐17:45. 43 burar 04:45‐20:45 i Kausan. Fröfällan vid Kausan 05:00‐20:00.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 50 ex sträckande mot öster.
SJÖORRE 255 ex sträckande mot söder + 40 ex rastande.
SVÄRTA 4 ex sträckande mot söder.
SMÅLOM 18 ex sträckande mot söder.
FISKGJUSE 1 ex sträckande mot öster.
SKÄRSNÄPPA Ca 150 ex på ön idag.
SMÅSPOV 1 ex sträckande mot sydost, första obsen för i år på nidingen.
KUSTLABB av mörk fas 1 ex sträckande mot söder 07:09.
KENTSK TÄRNA Börjar nu likna en koloni och 56 ex slutade summan på under kvällsräkningen.
STEGLITS 2 ex sträckande mot öster.
TUMLARE 4 ex sågs under kvällen.

RINGMÄRKNING
117 ex av 14 arter. skärsnäppa 3, ängspiplärka 5, skärpiplärka 1, sädesärla 3, gärdsmyg 11,
rödhake 60, stenskvätta 2, gransångare 23, lövsångare 1, kungsfågel 2, bofink 1, bergfink 1,
grönfink 2 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1970 ex och i år 2595 ex.
UPPDRAGSARBETE
”Strandstädning” 2 tim. Slånröjning 2 timmar.
BESÖKARE
Fågelstationens personal på totalt 7 personer. Per kom ut fortsatte med vattnet. Ligger kvar
inatt. Totalt 8 personer!
ÖVRIGT
Flaggan hissades för första gången i söndags. Linan dålig och flaggan fransig... Ingen ny flagga
eller lina hittades. Stefan lovade att han skulle skaffa nytt till på torsdag då han kommer ut

igen. Hjälpte Pär med att bärga en kabel på 100 meter som han skulle använda till
vattenintaget. Smort hjulen på båtvagnen...
VID DATORN
Anders Melin/Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 20 APRIL 2011
VÄDER
Mulen morgon, sydostliga kalla vindar under dagen. Eftermiddagen och kvällen soligt och
lugnt.
03:00: SO 8 m/s. Byvindar 9 m/s. 7.8 ° C
07:00: SO 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 7.4° C, vattenstånd ‐12 cm.
11:00: SSO 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 8.2° C
14:00: S 3 m/s. Byvindar 6 m/s. 9.3° C
19:00: V 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 9.9 ° C vattenstånd -13 cm.
20:00: NV 3 m/s. Byvindar 5 m/s. 8.3° C
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Aida Lopez, Anders Melin, Lars Hellberg, Anton Castelius, Anders och Johan
Bergquist.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐12:45. 43 burar 04:45‐20:45 i Kausan. Fröfällan vid Kausan 05:00‐20:00.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 7 ex sträckande mot norr.
STJÄRTAND 4 ex i par sträckande mot öster.
SKEDAND 1 par sträckande mot söder.
SJÖORRE 710 ex sträckande mot söder + 210 ex rastande.
SVÄRTA 2 ex sträckande mot söder.
SMÅLOM 97 ex sträckande mot söder.
STORLOM 1 ex sträckande mot öster.
GRÅHAKEDOPPING 3 ex mot söder under kvällen.
TOPPSKARV Idag sågs en adult fågel i full sommardräkt! Upptäcktes på ostudden men
förflyttade sig snabbt till klockfotsrevet där den kunde beskådas i fint ljus under morgonen.
SKÄRSNÄPPA Ca 150 ex på ön idag.
SILLGRISSLA 2 ex rastande.
TORDMULE 1 ex sträckande mot söder.
LADUSVALA Årets första, 2 ex sträckande mot öster.
LAPPSPARV Årets första, 1 ex sträckte lockandes österut under morgonen.
TUMLARE 9 ex sågs under kvällen.
RINGMÄRKNING
23 ex av 13 arter. Större strandpipare 1, skärsnäppa 2, rödbena 1, ängspiplärka 4, sädesärla 1,
gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 2, gransångare 2, lövsångare 2, bofink 1, grönfink 2 och
brunsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1993 ex och i år 2618 ex.
UPPDRAGSARBETE
Hjälpt Pär med att återfylla rännan så den fungerar som vågbrytare till inkommande
vattenledning 5 timmar. Arbete återstår, skall fyllas mer.
Hjälpt Pär att reparera/öka vattentrycket i Stefans lokaler 1 tim.
Slånröjning 2 timmar.

Arbetat tot. 8 timmar
BESÖKARE
Fågelstationens personal på totalt 7 personer. Per fortsatte med vattnet. For hem på kvällen.
Stefan +1 kom ut en stund. Totalt 10 personer!
ÖVRIGT
Aida behövde tvätta, men maskinen fungerade ej... Som tur var fanns Lasse och Anders på
plats.
VID DATORN
Anders Melin/Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 21 APRIL 2011
VÄDER
04:00: OSO 1 m/s. Byvindar 1 m/s. 7.4° C vattenstånd ‐17 cm.
08:00: SO 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 7.6° C, vattenstånd ‐16 cm.
11:00: OSO 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 8.7° C
15:00: SSO 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 9.6 ° C, vattenstånd -8 cm.
19:00: SO 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 9.5 ° C
21:00: SO 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 9.3° C
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Aida Lopez, Anders Melin, Lars Hellberg, Anton Castelius, Anders och Johan
Bergquist.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐18:45. 43 burar 04:45‐20:45 i Kausan. Fröfällan vid Kausan 05:00‐20:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 600 ex sträckande mot söder.
SVÄRTA 3 ex sträckande mot söder.
SMÅLOM 30 ex sträckande mot söder.
SKÄRSNÄPPA Ca 150 ex på ön idag.
GÖKTYTA 1 ex sågs kort vid komposten under morgonen och under em satt 1 ex i näten som
ringmärktes.
TUMLARE 5 ex sågs under morgonen.
RINGMÄRKNING
131 ex av 17 arter. skärsnäppa 2, göktyta 1, ängspiplärka 4, skärpiplärka 4, gärdsmyg 14,
järnsparv 1, rödhake 46, rödstjärt 2, taltrast 2, svarthätta 2, gransångare 23, lövsångare 21,
stare 1, bofink 2, grönfink 2, gråsiska 2 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2124 ex och i år 2749 ex.
UPPDRAGSARBETE
Fortsatt med att återfylla rännan så den fungerar som vågbrytare till inkommande
vattenledning 1 timmar. Arbete återstår, skall fyllas mer.
Hjälpt Pär att koppla in varmvattensberedare i Stefans källare 0,5 tim.
Slånröjning och rensning av skräp 3 timmar.
Arbetat tot. 4,5 timmar.
BESÖKARE
Fågelstationens personal på totalt 7 personer. Anders Magnusson kom ut med barn och
blomma... Pär kom också ut på kvällen med 2 man som medhjälp till att rulla ut en slang på
hundra meter till vattenintaget. Totalt 13 personer!
ÖVRIGT
Tvättat kläder och smutsiga fågelpåsar. Samlat ihop till en rejäl påskbrasa...
VID DATORN

Anders Melin/Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 22 APRIL 2011
VÄDER
04:00: SO 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 8.4° C vattenstånd ‐8 cm.
08:00: SO 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 8.5° C, vattenstånd ‐11 cm.
11:00: OSO 3 m/s. Byvindar 6 m/s. 9.7° C
15:00: S 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 11.9 ° C
19:00: NNV 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 11.9 ° C vattenstånd -10 cm.
20:00: N 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 11.0° C vattenstånd -11 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Aida Lopez, Anders Melin, Lars Hellberg, Anton Kastelius, Anders och Johan
Bergquist.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐16:45. 43 burar 04:45‐20:45 i Kausan. Fröfällan vid Kausan 05:00‐20:00.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS 2 ex sträckande mot norr.
SJÖORRE 120 ex sträckande mot söder + 40 ex rastande söder o m lilleland.
SVÄRTA 5 ex sträckande mot söder.
SMÅLOM 55 ex sträckande mot söder.
HAVSSULA 1 5K+ rastande ca 1,5 km väster om ön under förmiddagen.
LÄRKFALK 1 3K+ sträckande mot öster längst med nordstranden, Johan Bergquist lycklig
upptäckare! Första obsen på nidingen i år och första för i år i halland.
SKÄRSNÄPPA Ca 150 ex på ön idag.
SVARTSNÄPPA 1 ex upptäcktes av Johan Frölinghaus som tog den på locket när den kom
insträckande från sydväst, gick sen ner i kausan för att vila men en rödbena gillade inte
sällskapet och körde bort den. Sågs åter i kausan under eftermiddagen. Första obsen för i år på
nidingen och andra för i år i halland.
HUSSVALA 1 ex upptäcktes under kvällen av Johan Bergquist när den letade övernattningsplats
på de gamla fyrarna.
SVART RÖDSTJÄRT 1 3K+ hona ringmärktes.
RINGMÄRKNING
90 ex av 16 arter. sparvhök 1, ängspiplärka 2, sädesärla 1, gärdsmyg 7, rödhake 15, svart
rödstjärt 1, rödstjärt 1, björktrast 1, taltrast 4, svarthätta 2, gransångare 20, lövsångare 22,
bofink 2, grönfink 1, gråsiska 7 och sävsparv 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2214 ex och i år 2839 ex.
UPPDRAGSARBETE
Slånröjning 1 timma.
Eldning 1 timma.
Arbetat tot. 2 timmar.
BESÖKARE
Fågelstationens personal på totalt 7 personer. Stefan kom ut med ett gäng på 8 personer som
ska övernatta, Stefan åkte senare hem igen.

2 kanotister kom ut på sena förmiddagen.
Olle kom ut med 5 personer på eftermiddagen.
ÖVRIGT
Våra låga summor av sjöfågel idag beror på rätt kraftig dis dimma under morgonen så sikten
var endast några 100 meter fram till 08:00.

VID DATORN
Anders Melin/Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 23 APRIL 2011
VÄDER
Solsken hela dagen. Sikt in till fastlandet, dock något disigt.
04:00: O 5 m/s, byvindar 6 m/s, +9,6° C, vattenstånd ‐12 cm.
08:00: O 6 m/s, byvindar 6 m/s, +9,1° C, vattenstånd ‐19 cm.
11:00: OSO 2 m/s, byvindar 5 m/s, +12,5° C, vattenstånd ‐18 cm.
14:00: NV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +12,8 ° C, vattenstånd ‐14 cm.
17:00: NNV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +11,3° C, vattenstånd ‐12 cm.
20:00: NV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +10,5° C, vattenstånd -15 cm.
23:00: SO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +10,0° C, vattenstånd -15 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Johan Frölinghaus, Aida Lopez, Anders Melin, Lars Hellberg, Anton Kastelius, Anders och Johan
Bergquist till middagstid då de avlöstes av Martin Oomen, Stefan Svanberg, Marinko Karabatic,
Magnus Rahm, Lars Eric Rahm och Uno Unger. Morgan Johansson skötte personaltransporten
med vår båt från och till Skallahamn.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐14:15. 43 burar 04:45‐20:45 i Kausan. Fröfällan vid Kausan 05:00‐20:00.
OBSERVATIONER
BLÄSAND 1 hona sträckande mot S.
ALFÅGEL 1 hona sträckande mot S.
SJÖORRE 101 ex sträckande mot S + 46 ex rastande vid Lillelandsrevet.
SVÄRTA 2 ex sträckande mot S under morgonen och 4 ex sträckande mot S väster om ön
19:06.
SMÅLOM 29 ex sträckande mot S under morgonen, dessutom 2 rastande ex. Under em/kväll
passerade 37 ex mot S, alltså totalt 66 sydsträckande.
GRÅHAKEDOPPING 2 + 3 ex passerade öster om Nidingen vid 19‐tiden.
TOPPSKARV 1 2K stod på Ostudden under morgonen och på em stod den på Klockfotsrevet.
SPARVHÖK 1 ex sträckande mot O 14:53.
FISKGJUSE 1 ex förbisträckande under morgonen. Dessutom 1 ex mot O norr om ön 18:22.
SMÅTÄRNA 2 ex anlände till ön i skymningen och slog till ute på Västudden. Första obsen på
Nidingen i år.
STEGLITS 1 ex sträckande mot O under morgonen.
RINGMÄRKNING
128 ex av 12 arter. Skärsnäppa 4, ängspiplärka 1, sädesärla 3, gärdsmyg 4, rödhake 8, rödstjärt
2, taltrast 1, gransångare 19, lövsångare 80, kungsfågel 2, gråsiska 3 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2345 ex och i år 2970 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE

Fågelstationens personal på totalt 14 personer inkl. skepparen. Stefan hämtade iland sina 8
gäster vid 11‐tiden. Dessutom var 2 personer från Kustbevakningen på kort visit. Antal
besökare totalt: 25.
ÖVRIGT
Guidning av Stefans gäster dels igår kväll med skärsnäppefångst och idag på morgonen med
rutinmässig nätfångst.

VID DATORN
Uno Unger/Anders Melin/Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 24 APRIL 2011
VÄDER
Solsken hela dagen. Sikt in till fastlandet, dock något disigt liksom igår. Tidvid områden med
bleke på havet.
05:00: SO 4 m/s, byvindar 4 m/s, +8,9° C, vattenstånd ‐15 cm.
08:00: O 5 m/s, byvindar 5 m/s, +8,9° C, vattenstånd ‐18 cm.
11:00: SSO 3 m/s, byvindar 4m/s, +11,6° C, vattenstånd ‐20 cm.
14:00: VSV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +14,4 ° C, vattenstånd ‐16 cm.
17:00: NV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +13,0° C, vattenstånd ‐12 cm.
21:00: NO 2 m/s, byvindar 5 m/s, +11,3° C, vattenstånd -15 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Martin Oomen, Stefan Svanberg, Marinko Karabatic, Magnus Rahm, Lars Eric Rahm och Uno
Unger.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐12:15. 43 burar 04:45‐20:45 i Kausan. Fröfällan vid Kausan 04:45‐20:45.
Bevakning av sjöfågelsträcket i stort sett kontinuerligt under tiden 05:30‐20:00.
OBSERVATIONER
VIGG 2 hanar + 1 hona rastade en stund utanför nordstranden vid 06‐tiden. Dessutom 4 ex
sträckande varav 2 mot S och 2 mot N.
ALFÅGEL 1 par rastade N om Klockfotsrevet vid 07:30‐tiden. Dessutom 3 ex sträckande mot S.
SJÖORRE 1083 ex sträckande mot S varav 929 på fm och 154 under em. Dessutom 22 ex
rastande vid Lillelandsrevet.
SVÄRTA 22 ex sträckande mot S under dagen. Dessutom 14 ex i en flock sträckande mot N
under fm.
SMÅLOM Totalt sträckte 618 ex mot S under dagen varav 364 på fm och 254 under em.
STORLOM 1 ad i sommardräkt sträckande mot N 08:00.
GRÅHAKEDOPPING 2 ex sträckande mot N väster om ön 19:32.
SVARTHAKEDOPPING 2 ex sträckande mot O norr om ön vid 16‐tiden.
HAVSSULA 1 ad sträckande mot N mellan Nidingen och Lilleland 15:32.
RÖD GLADA 1 ex sträckande mot NO norr om ön 12:28.
BLÅ KÄRRHÖK 1 honfärgad passerade N om ön 10:30.
SPARVHÖK 1 ex sträckande mot NO norr om ön vid 08‐tiden.
FISKGJUSE 1 ex sträckande mot NO norr om ön 08:48.
STENFALK 1 honfärgad passerade över Västudden och Kausan där den förgäves jagade
skärsnäppor och piplärkor innan den fortsatte mot SO.
TRANA 1 ex sträckande mot NO norr om ön 08:45.
SKÄRFLÄCKA 2 ex sträckande mot S mellan Nidingen och Lilleland 15:19.
SMÅSPOV 1 ex sträckande mot NO norr om ön tillsammans med 19 storspovar 06:07.
ROSKARL 1 ex stod en stund på en sten i Kausan vid 08‐tiden. Årets första fynd på Nidingen.
KUSTLABB 3 adulta sträckande mot S varav en ljus morf V om ön 07:28, en mörk morf O om
ön 10:49 efter 2,5 timmars jagande i norr samt en mörk morf V om ön 15:28. Dessutom en
adult troligen mörk morf som prejade en trut under kvällen långt V om ön och sedan lade sig
på vattnet.
SILVERTÄRNA 2 ex satt bl.a. ute på Klockfotsrevet tillsammans med några fisktärnor.

SILLGRISSLA 6 ex sträckande mot S under dagen.
TORDMULE 1 ex kom flygande norrifrån och lade sig alldeles intill nordstranden i sällskap med
tobisgrisslor vid 05:45‐tiden.
BUSKSKVÄTTA 1 hane rastade på Västudden under morgonen. Årets första fynd på Nidingen.
TUMLARE Flera mindre grupper i området NV‐NO om Nidingen, uppskattningsvis ca 15 ex
totalt.
RINGMÄRKNING
36 ex av 7 arter. Större strandpipare 1, Sädesärla 2, rödhake 4, stenskvätta 1, gransångare 6,
lövsångare 21 och bofink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2381 ex och i år 3006 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 6 personer. I övrigt 5 båtar med sammanlagt 22 personer,
bl.a. Stefan med fru och dotter samt Patrik Grönvall med ett sällskap på 8 personer. Antal
besökare totalt: 28.
ÖVRIGT
Idag blev det premiärdopp i havet för 4 tappra fågelskådare i stationspersonalen. Eftersom
denna bedrift inte omskrivits i tidigare versioner av årets dagbok får man anta att det var
första doppet i år för Nidingens fågelstation.
Som synes ovan har dagens hårda sträckbevakning gett en hel del utdelning. Skall alla få se
allt på denna ö gäller det att fördela jobbet väl mellan sträckskådare och ringmärkare med
generös användning av walkie‐talkie. Tack vare detta var alla nöjda framåt kvällen och ingen
deppade för några missade Nidingen‐årskryss.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 25 APRIL 2011
VÄDER
Solsken hela dagen dock med en del tunna slöjmoln. Sikt in till fastlandet, dock något disigare
än igår. Tidvid stora områden med bleke på havet.
01:00: ONO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +9,1° C, vattenstånd ‐12 cm.
05:00: OSO 3 m/s, byvindar 3 m/s, +7,8° C, vattenstånd ‐10 cm.
08:00: O 3 m/s, byvindar 4 m/s, +8,8° C, vattenstånd ‐17 cm.
11:00: S 1 m/s, byvindar 2 m/s, +11,5° C, vattenstånd ‐20 cm.
14:00: SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +13,8 ° C, vattenstånd ‐15 cm.
17:00: V 4 m/s, byvindar 5 m/s, +14,0° C, vattenstånd ‐11 cm.
20:00: NV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +13,0° C, vattenstånd -10 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Martin Oomen, Stefan Svanberg, Marinko Karabatic, Magnus Rahm, Lars Eric Rahm och Uno
Unger.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐12:15. 43 burar i Kausan 04:45‐19:45. Fröfällan vid Kausan 04:45‐19:15.
Bevakning av sjöfågelsträcket kontinuerligt under tiden 05:15‐20:15.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS Tre flockar om 29 + 6 + 14 passerade under tiden 06:31‐08:47.
BERGAND 1 hona sträckande mot S väster om ön tillsammans med sjöorrar 11:31
ALFÅGEL 1 troligen hane i sommardräkt sträckande mot S väster om ön i sällskap med sjöorrar
under morgonen.
VIGG 23 sträckande varav 20 ex mot N och 3 ex mot S.
SJÖORRE 1970 ex sträckande mot S varav 1717 på fm och 253 under em. Dessutom ca 10 ex
rastande vid Lillelandsrevet.
SVÄRTA 116 ex sträckande mot S under dagen varav 37 ex under fm och 79 ex i tre flockar
under em.
SMÅLOM Totalt sträckte 902 ex mot S under dagen varav 597 på fm och 305 under em.
STORLOM 1 2K‐fågel sträckande mot N under fm.
HAVSSULA 2 ad sträckande mot S 08:48 resp. någon gång mitt på dagen.
TOPPSKARV 3 ex varav 1 ad och 2 2K förbiflygande österut längs nordstranden under dagen.
BRUN KÄRRHÖK 1 3K+ hane passerade mot NO rätt över fyrområdet 10:47.
STENFALK 4 ex mot NO. 3 ex passerade österut längs nordstranden, 1 hona 07:06, 1 ad hane
09:28 och 1 honfärgad 13:17. Dessutom passerade 1 honfärgad 500 m N om ön 17:45.
PILGRIMSFALK 1 ad sträckande mot NO rakt över fyrområdet 10:47.
MYRSPOV 1 outfärgat ex sträckande mot O med 12 strandskator rakt över ön 10:09.
SMÅSPOV 11 ex sträckande mot NO fördelade på 1 + 3 + 7.
SVARTSNÄPPA 1 utfärgat ex stod vid 05‐tiden i Kausan.
GRÖNBENA 3 ex flög bl.a. omkring över öns västra del vid 09‐tiden och spelstrofer hördes
ibland.
KUSTLABB 3 adulta sträckande mot S varav en ljus morf rakt över Kausan 06:55 och mörk morf
O om ön 11:56. Vidare sågs en ljus morf sträckande söderut O om ön 17:35.
TURKDUVA 2 ex anlände till ön strax före 20:00 och satte sig på byggnader i fyrområdet.

BACKSVALA 1 ex flög omkring i fyrområdet ett tag vid 13‐tiden innan den drog vidare. Årets
första fynd på Nidingen.
GULÄRLA 1 ex kom västerifrån 09:23 och rastade troligen en stund innan den drog vidare.
GRÅKRÅKA Ett bo med 5 ägg i kabeltrumman vid Prästens grav.
TUMLARE Några mindre grupper i området NV‐NO om Nidingen, uppskattningsvis ca 10 ex
totalt.
RINGMÄRKNING
69 ex av 8 arter. Ängspiplärka 1, Sädesärla 2, rödhake 5, gärdsmyg 8, gransångare 34,
lövsångare 17, hämpling 1 och sävsparv 1.
Dessutom en kontroll av en gransångare med belgisk ring.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2450 ex och i år 3075 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 6 personer. I övrigt 5 båtar och 3 kajaker med sammanlagt
13 personer. Antal besökare totalt: 19.
ÖVRIGT
Det förhållandevis varma högtrycksvädret ger framåt förmiddagen och till sena eftermiddagen
en hel del värmedaller som försvårar att urskilja sjöfågelsträcket. Detta har dock kunnat
avhjälptas med spaning från västra gamla fyren eftersom sikten är betydligt bättre när man
kommer upp en bit från markytan. Antalen för smålom och sjöorre hör till de högsta på
Nidingen och sträcket av svärta har troligen bara varit bättre vid ett tidigare tillfälle, nämligen
4/5 2004 då 124 ex noterades.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 26 APRIL 2011
VÄDER
Solsken från gryningen men låga dimmoln och dis bidrog till att man ej såg längre än till
Lilleland. Först såg det ut som en uppklarning var på gång men vid 09‐tiden vällde plötsligt en
dimbank in från NV och därefter låg Nidingen inhöljd i dimma fram till 16:00, även om solen
skymtades genom dimman tidvis och värmde något. Under resten av dagen solsken men
disigt, dock syntes kusten allt bättre och till kvällen var sikten god. Bleke på havet en stor del
av dagen.
02:00: NNV 1 m/s, byvindar 1 m/s, +11,5° C, vattenstånd ‐10 cm.
05:00: SV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +9,7° C, vattenstånd ‐7 cm.
08:00: VSV 1 m/s, byvindar 2 m/s, +9,8° C, vattenstånd ‐11 cm.
11:00: VNV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +8,7° C, vattenstånd ‐14 cm.
14:00: V 2 m/s, byvindar 5 m/s, +10,3 ° C, vattenstånd ‐14 cm.
17:00: VNV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +11,7° C, vattenstånd ‐9 cm.
20:00: NV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +10,9° C, vattenstånd -8 cm.
23:00: NNO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +10,3° C, vattenstånd -11 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Martin Oomen, Stefan Svanberg, Marinko Karabatic, Magnus Rahm, Lars Eric Rahm och Uno
Unger.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐13:15. 43 burar i Kausan 04:45‐19:45. Fröfällan intagen för vårsäsongen.
Sträckräkning av sjöfåglar begränsades till 17:00‐20:15 pga. dimman tidigare under dagen.
OBSERVATIONER
ALFÅGEL 15 ex fördelade på 9 + 1 par + 4 sträckande mot S öster om ön under tiden 17:00‐
20:15.
SJÖORRE 115 ex sträckande mot S under tiden 17:00‐20:15 varav 91 ex i en flock på hög höjd
rakt över Nidingen 20:00.
SVÄRTA 42 ex sträckande mot S under tiden 17:00‐20:15 med största flock på 20 ex. Dessutom
rastade ca 20 ex vid Klockfotsrevet under morgonen, vilka sedan drog söderut.
SMÅLOM Endast 4 ex sträckande mot S innan 09:00 då dimman kom. Under bevakningen
17:00‐20:15 sträckte ytterligare 40 ex, alltså totalt 44 ex under dagen.
STENFALK En 2K hane jagade förgäves efter piplärkor på västra delen av ön under ca 10
minuter från 07:50.
ROSKARL 1 ex stod en stund i Kausan under morgonen.
TRÄDLÄRKA 1 ex rastade under förmiddagen N om fyrområdet och sågs vid ett par tillfällen.
TUMLARE Ca 5 ex sågs under ett par timmar på kvällen N om ön.
RINGMÄRKNING
65 ex av 11 arter. Trädpiplärka 1, ängspiplärka 2, sädesärla 3, gärdsmyg 2, rödhake 31,
stenskvätta 1, taltrast 3, gransångare 14, lövsångare 6, hämpling 1 och gråsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2515 ex och i år 3140 ex.

UPPDRAGSARBETE
Pga. att nytt avtal med Fastighetsverket och Kungsbacka kommun ännu inte är klart får vi tills
vidare ligga lågt med praktiska göromål som gräsklippning samt skötsel och tömning av
turisttoan.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 6 personer. I övrigt rörmokar‐Per med en medhjälpare och
en person från Nidingens vänner i kajak. Antal besökare totalt: 9.
ÖVRIGT
En helt annorlunda dag jämfört med tidigare dagar i veckan. Dimman stoppade upp
sjöfågelsträcket så gott som totalt och trots fina fångstförutsättningar blev det aldrig något
större tryck i näten.
Per Bengtsson med kompanjon jobbade hela dagen och kvällen med öns vattenförsörjning
och med utläggning av ledning för intaget av saltvatten till avsaltningsanläggningen.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 27 APRIL 2011
VÄDER
Solen framme från gryningen men en del höga molnskyar täckte delvis himlen de första
timmarna. Resten av dagen molnfri fram till 19‐tiden då det mulnade från söder.
02:00: NNO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +10,2° C, vattenstånd ‐11 cm.
05:00: NNO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +9,3° C, vattenstånd ‐9 cm.
08:00: ONO 7 m/s, byvindar 10 m/s, +9,3° C, vattenstånd ‐12 cm.
11:00: NNO 3 m/s, byvindar 6 m/s, +12,1° C, vattenstånd ‐17 cm.
14:00: NNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +13,0 ° C, vattenstånd ‐19 cm.
17:00: NNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +13,5° C, vattenstånd ‐14 cm.
20:00: N 5 m/s, byvindar 6 m/s, +13,8° C, vattenstånd -12 cm.
23:00: O 7 m/s, byvindar 9 m/s, +12,7° C, vattenstånd -13 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Martin Oomen, Stefan Svanberg, Marinko Karabatic, Magnus Rahm, Lars Eric Rahm och Uno
Unger.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐13:45. 43 burar i Kausan 04:45‐19:45. Sträckräkning av sjöfåglar under tiden
05:15‐20:15.
OBSERVATIONER
ALFÅGEL Tre flockar om 3 + 6 + 4 ex passerade mot S under dagen.
SJÖORRE Under förmiddagen passerade 132 medan endast 10 sträckte under eftermiddagen,
alltså totalt 142 ex mot S under dagen.
SVÄRTA 15 sydsträckande fördelade på 1 + 1 + 3 + 4 + 6 passerade under dagen varav de 6
sistnämnda sträckte österut längs nordstranden innan de rundade Ostudden vid 20‐tiden.
SMÅLOM Under fm passerade 32 ex medan 181 sträckte förbi efter 12:00, alltså totalt 213 ex
mot S under dagen.
STORLOM 3 ex sträckande. Först 1 2K mot S under morgonen väster om ön, därefter 1 ex mot
S öster om ön 08:00 och till sist 1 ad i sommardräkt mot S något senare
BRUN KÄRRHÖK 1 hane + 1 hona passerade tillsammans mot NO ett par km N om ön 07:44.
FJÄLLVRÅK 1 2K sträckande mot O någon km norr om Nidingen 14:20.
STENFALK En honfärgad fågel upptäcktes långt i SV och passerade mot NO längs Playan till
synes utan att rasta 08:17.
MYRSPOV 39 ex kom inflygande till ön 11:24 och efter ett par varv landade de på SV‐udden.
De sträckte sedan iväg 17:40 och försvann mot NV.
BRUSHANE 1 hona sträckande mot O längs nordstranden 07:00.
DRILLSNÄPPA 1 ex rastade i Kausan under dagen.
TUMLARE 1 ex sågs under dagen N om ön.
RINGMÄRKNING
26 ex av 7 arter. Sädesärla 1, rödhake 6, rödstjärt 1, koltrast 1, gransångare 5, lövsångare 10
och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2541 ex och i år 3166 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete men för vår egen och övriga hyresgästers trivsels skull tömdes och
rengjordes turisttoan (1 tim).
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 6 personer. Kanotisten från igår var kvar till 10‐tiden och på
kvällen kom Stefan och Annika. Vidare Janne Stenberg med två kolleger från Sjöräddningen i
Bua. Antal besökare totalt: 12.
ÖVRIGT
Janne Stenberg med två kolleger kom ut till Nidingen på uppdrag från SMHI för att byta ut den
gamla molnhöjdsmätaren till en splitter ny.
Undertecknad ersatte den gamla fransiga flaggan på öns flaggstång med en ny flagga
erhållen av Stefan Pettersson idag.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 28 APRIL 2011
VÄDER
I gryningen växlande molnighet över havet men molnfritt i öster med en fin soluppgång. Efter
08:00 och resten av dagen var himlen molnfri. Sikten var mycket god från gryningen och resten
av dagen.
02:00: O 5 m/s, byvindar 9 m/s, +10,9° C, vattenstånd ‐14 cm.
05:00: O 8 m/s, byvindar 9 m/s, +9,8° C, vattenstånd ‐9 cm.
08:00: O 7 m/s, byvindar 8 m/s, +9,9° C, vattenstånd ‐8 cm.
11:00: ONO 4 m/s, byvindar 7 m/s, +12,1° C, vattenstånd ‐15 cm.
14:00: NO 2 m/s, byvindar 2 m/s, +17,0 ° C, vattenstånd ‐19 cm.
17:00: NNV 6 m/s, byvindar 6 m/s, +13,7° C, vattenstånd ‐17 cm.
20:00: NO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +14,8° C, vattenstånd -9 cm.
23:00: NO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +12,7° C, vattenstånd -11 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Martin Oomen, Stefan Svanberg, Marinko Karabatic, Magnus Rahm, Lars Eric Rahm och Uno
Unger.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐13:15. 43 burar i Kausan 04:45‐19:45. Sträckräkning av sjöfåglar under tiden
05:15‐20:45.
OBSERVATIONER
ALFÅGEL 8 ex (3 par + 1 par) sträckande V om ön under morgonen.
SJÖORRE Under förmiddagen passerade 243 ex medan 103 ex sträckte under eftermiddagen,
alltså totalt 346 ex mot S under dagen. Dessutom 35 rastande ex vid Lillelandsrevet under
eftermiddagen.
SVÄRTA 3 sydsträckande passerade tillsammans V om ön under tidig morgon.
SMÅLOM Under fm passerade 226 ex medan 342 sträckte förbi efter 12:00, alltså totalt 568 ex
mot S under dagen.
STORLOM 1 ex sträckande mot S väster om ön under morgonen. Vidare sträckte 1 2K mot S
över Lillelandsrevet 20:02.
HAVSSULA 2 ad sträckande V om ön varav en mot S och en mot N.
TOPPSKARV 1 2K och en troligen 3K, båda stod samtidigt på Klockfotsrevet under morgonen.
STENFALK En honfärgad fågel passerade mot NO långt norr om ön 07:21.
ROSKARL 1 ex höll till i Kausan och på Västudden.
KUSTLABB 2 ad mörk morf sträckande mot S, dels långt väster om ön 06:00, dels över Kausan
11:52. Vidare 1 ad ljus morf sträckande mot S öster om ön 15:53 och 1 ad mörk morf som kom
norrifrån och landade på vattnet S om Klockfotsrevet 19:55.
SILLGRISSLA 3 ex sträckande mot S väster om ön under dagen.
BACKSVALA 1 ex sträckande österut över ön 07:57.
RÅKA 1 2K sträckande mot SO över Västudden 16:40.
RINGMÄRKNING
19 ex av 5 arter. Skärsnäppa 2, gransångare 5, lövsångare 8, hämpling 1 och sävsparv 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2560 ex och i år 3185 ex.

UPPDRAGSARBETE
Inget arbete.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 6 personer. Stefan och Annika hade 15 konferensdeltagare
från 10:00. Vidare var Magnus Salmi här på kvällsbesök med egen båt. Antal besökare totalt:
24.
ÖVRIGT
Vi hjälpte Stefan och Annika med att klippa en del av gräset framför deras hus.
Vi tog en kaffepaus utomhus tillsammans med tillfälligt besökande Magnus Salmi som hade
med sig en färsk vetekrans till allas förtjusning.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 29 APRIL 2011
VÄDER
Från gryningen helt molnfritt och mycket god sikt. Fram på dagen en del vackertvädersmoln
inåt land, som successivt spred sig ut till havs. Växlande molnighet under eftermiddagen
övergick vid 17‐tiden åter till en molnfri himmel.
02:00: Inga uppgifter.
05:00: NO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +9,0° C, vattenstånd ‐10 cm.
08:00: NO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +9,8° C, vattenstånd ‐8 cm.
11:00: NO 4 m/s, byvindar 7 m/s, +14,1° C, vattenstånd ‐13 cm.
14:00: NO 6 m/s, byvindar 9 m/s, +16,2 ° C, vattenstånd ‐20 cm.
17:00: NO 5 m/s, byvindar 8 m/s, +15,5° C, vattenstånd ‐20 cm.
20:00: ONO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +14,6° C, vattenstånd -12 cm.
23:00: NO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +12,3° C, vattenstånd -13 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Martin Oomen, Stefan Svanberg, Marinko Karabatic, Magnus Rahm, Lars Eric Rahm och Uno
Unger.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐13:15. 43 burar i Kausan 04:45‐19:45. Sträckräkning av sjöfåglar under tiden
05:15‐20:45.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 1 ex sträckande mot S över Kausan 09:18.
ALFÅGEL 1 par sträckande S väster om ön 05:22 och ytterligare 1 par mot S något senare.
SJÖORRE Under förmiddagen passerade 452 ex medan 41 ex sträckte under eftermiddagen,
alltså totalt 493 ex mot S under dagen.
SVÄRTA 1 par sträckande mot S i en sjöorreflock V om ön 07:23. Därefter 3 + 2 + 2 + 3 var för
sig senare under dagen.
SMÅLOM Under fm passerade 168 medan 129 sträckte förbi efter 12:00, alltså totalt 297 ex
mot S under dagen.
GRÅHÄGER 2 ex sträckande mot O norr om ön 08:15.
SPARVHÖK 1 ex passerade mot O långt norr om ön 07:48, ytterligare 1 ex sträckte mot O
senare på dagen.
SKÄRFLÄCKA 2 ex sträckande mot SO väster om ön 07:13.
MYRSPOV Den rastade på Klockfotsrevet vid 17:30‐tiden.
SMÅSPOV 6 ex sträckande mot NO norr om ön 08:03.
GRÖNBENA 1 ex hördes förbisträckande 08:10.
ROSKARL 1 ex i Kausan.
KUSTLABB 1 ad mörk morf sträckande mot S öster om ön 07:55. Vidare flög 2 ad mörk morf
söderut innanför Nidingen 17:16 men efter en attack på en tretåig mås lade de sig på vattnet.
DVÄRGMÅS En flock med 3 ad, 1 3K och 2 2K passerade strax utanför Klockfotsrevet vid 17:30‐
tiden.
SILLGRISSLA 1 ex passerade V om ön 07:22. Ytterligare 1 ex mot S väster om ön under dagen.
HUSSVALA 1 ex sträckande österut N om ön 09:57.
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 1 2K hane fångades och ringmärktes. Årets första‐fynd på Nidingen.

RINGMÄRKNING
30 ex av 9 arter. Strandskata 1, gärdsmyg 1, rödhake 2, rödstjärt 5, svarthätta 1, gransångare 2,
lövsångare 14, svartvit flugsnappare 1 och gråsiska 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2590 ex och i år 3215 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 6 personer. Stefan och Annika med 15 konferensdeltagare
åkte iland under dagen. Antal besökare totalt: 23.
ÖVRIGT
Undertecknad iordningställde det nordöstra potatislandet i trädgårdsfållan så nu får vi se om vi
får färskpotatis till sillen i midsommar. Efter detta dammiga och svettiga kroppsarbete tog sig
undertecknad ett välbehövligt bad i de salta och kalla böljorna vid Stora bryggan, där
badtemperaturen hade kommit upp till +12 grader C.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 30 APRIL 2011
VÄDER
Det blev åter igen en fin högtrycksdag med en helt molnfri himmel från gryningen.
02:00: ONO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +11,0° C, vattenstånd ‐14 cm.
05:00: OSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +9,9° C, vattenstånd ‐13 cm.
08:00: OSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +10,3° C, vattenstånd ‐11 cm.
11:00: V 1 m/s, byvindar 2 m/s, +13,9° C, vattenstånd ‐13 cm.
20:00: NNV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +11,7° C, vattenstånd -15 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Martin Oomen, Stefan Svanberg, Marinko Karabatic, Magnus Rahm, Lars Eric Rahm och Uno
Unger avlöstes av Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt Karlsson som
kom med Lennart:s båt direkt från Öckerö vid 11‐tiden. Lennart och Björn körde iland den
avgående personalen till Skallahamn vid 12‐tiden.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐09:45, 17 nät 12:00‐18:00. 43 burar i Kausan 04:45‐21:00. Sträckräkning av
sjöfåglar under tiden 05:15‐11:35.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 1 ad + 1 2K sträckande tillsammans mot NO över ön 07:49.
KRICKA 1 par rastade under morgonen i Kausan.
SJÖORRE Under förmiddagen passerade 148 ex mot S.
SVÄRTA 76, samtliga V om ön under morgonen/förmiddagen.
SMÅLOM Under förmiddagen passerade 304 ex mot S.
HAVSSULA 1 ad sträckande mot S väster om ön 07:40.
KUSTLABB 1 ad ljus morf sträckande mot S över Kausan 10:20.
SMÅSPOV 1 ex sträckande mot S 06:45.
HUSSVALA 1 ex förbiflygande i fyrområdet 06:15.
GRÅSPARV Den satt plötsligt i toppen av Strandoxeln 08:40 och flög nästan direkt ner till nya
fyren där vi tappade bort den. Ny art för Nidingen i år.

RINGMÄRKNING
14 ex av 7 arter. Ängspiplärka 1, sädesärla 2, gärdsmyg 1, rödhake 2, svarthätta 1, lövsångare 5
och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2604 ex och i år 3229 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 6 avgående och 4 påbörjande personer. Antal besökare 3,
Gunnar Börjesson kom ut med egen båt för att sätta potatis, Hans Falklind med fru kördes ut
av Nidingens Vänner, stannar till i morgon em. Totalt: 13.
ÖVRIGT

VID DATORN
Uno Unger och Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 1 MAJ 2011
VÄDER
05:00: ONO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +6,3° C, vattenstånd ‐23 cm.
08:00: NO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +5,8° C, vattenstånd ‐17 cm.
11:00: NNO 5 m/s, byvindar 8 m/s, +8,3° C, vattenstånd ‐17 cm.
14:00: NO 7 m/s, byvindar 11 m/s, +11,3 ° C, vattenstånd ‐20 cm.
17:00: NO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +12,2° C, vattenstånd ‐21 cm.
20:00: O 9 m/s, byvindar 15 m/s, +7,2° C, vattenstånd ‐19 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
22 nät 05:00‐17:00. 43 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
KRICKA 1 par rastade under morgonen i Kausan.
SMÅSPOV 13 ex sträckande mot S
HUSSVALA 1 ex förbiflygande i fyrområdet
RINGTRAST födosökande Kausan
TORNFALK sträckande O

RINGMÄRKNING
71 ex av 12 arter. Trädpiplärka 1, rödhake 10, svarthätta 1, lövsångare 32, sävsparv 4,
gransångare 12, kungsfågel 3, ärtsångare 3, rödstjärt 1, bergfink 2, taltrast 1, skärsnäppa 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 71 ex och i år 3300 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 4 personer. Antal besökare 2, Hans Falklind med fru. Totalt:
6.
ÖVRIGT
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 2 MAJ 2011
VÄDER
05:00: NO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +4,8° C, vattenstånd ‐20 cm.
08:00: NO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +4,5° C, vattenstånd ‐19 cm.
11:00: NO 6 m/s, byvindar 10 m/s, +7,7° C, vattenstånd ‐18 cm.
14:00: NNO 5 m/s, byvindar 10 m/s, +9,2 ° C, vattenstånd ‐19 cm.
17:00: N 5 m/s, byvindar 8 m/s, +10,2° C, vattenstånd ‐21 cm.
20:00: NO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +9,1° C, vattenstånd ‐18 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
22 nät 05:00‐11:15, 19 nät 11:15‐18:00. 43 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
KRICKA 1 par rastade under morgonen i Kausan.
LADUSVALA 1 ex förbiflygande.
PRUTGÅS rastande en kort stund i Kausan.
TOFSVIPA rastade en kort stund.

RINGMÄRKNING
36 ex av 10 arter.
Rödhake 3, svarthätta 1, lövsångare 22, gransångare 1, rödstjärt 2, bergfink 1, taltrast 1,
gärdsmyg 2, drillsnäppa 1,
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 107 ex och i år 3336 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 4 personer. Antal besökare ca 21, Stefan med gäster. Totalt:
25.
ÖVRIGT
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 3 MAJ 2011
VÄDER
05:00: O 4 m/s, byvindar 6 m/s, +4,8° C, vattenstånd ‐19 cm.
08:00: O 3 m/s, byvindar 5 m/s, +4,5° C, vattenstånd ‐19 cm.
13:00: OSO 1 m/s, byvindar 4 m/s, +4,8° C, vattenstånd ‐16 cm.
14:00: NNV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +5,2 ° C, vattenstånd ‐17 cm.
17:00: NNV 4 m/s, byvindar 11 m/s, +6,1° C, vattenstånd ‐18 cm.
20:00: NNV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +7,1° C, vattenstånd ‐18 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐10:00, 18 nät 10:00‐11:15, 22 nät 14:15‐16:00. 43 burar i Kausan 04:45‐21:00.
OBSERVATIONER
ROSKARL 1 rastade under morgonen i Kausan.
RINGMÄRKNING
60 ex av 11 arter.
Rödhake 1, lövsångare 46, gransångare 1, sävsparv 2, ärtsångare 1, svartvit flugsnappare 1,
ängspiplärka 1, sädesärla 1, stenknäck 1, rödbena 1, skärsnäppa 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 167 ex och i år 3396 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 4 personer. Antal besökare 0. Totalt: 4.
ÖVRIGT
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 4 MAJ 2011
VÄDER
05:00: NNO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +3,3° C, vattenstånd ‐20 cm.
08:00: NNO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +4,3° C, vattenstånd ‐17 cm.
11:00: NV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +6,7° C, vattenstånd ‐12 cm.
14:00: NV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +8,3 ° C, vattenstånd ‐12 cm.
17:00: NV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +8,9° C, vattenstånd ‐11 cm.
20:00: VNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +9,0° C, vattenstånd ‐12 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐15:30, 19 nät 15:30‐17:00, 15 nät 17:00‐18:00. 43 burar i Kausan 04:45‐21:00.
OBSERVATIONER
ROSKARL 2 rastade Kausan.
SMÅTÄRNA 2 stationärt Kausan.
TRETÅIG MÅS bobygge! Kausan (lågt på en sten).
SMÅSPOV 2 rastande Kausan.
STORSPOV 1 rastande Kausan.
VITKINDAD GÅS 1 förbiflygande.
GULÄRLA 1 rastande (sydlig)
DRILLSNÄPPA 1 rastande
RINGMÄRKNING
19 ex av 7 arter.
Lövsångare 12, sävsparv 1, trädpiplärka 1, gärdsmyg 1, hämpling 1, svarthätta 1, skärsnäppa 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 185 ex och i år 3414 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 4 personer. Antal besökare 11, Stefan med gäster. Totalt:
15.
ÖVRIGT
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 5 MAJ 2011
VÄDER
05:00: VSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +7,1° C, vattenstånd ‐15 cm.
08:00: VSV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +8,4° C, vattenstånd ‐13 cm.
12:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +9,7° C, vattenstånd ‐9 cm.
14:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +10,4 ° C, vattenstånd ‐10 cm.
17:00: VNV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +11,6° C, vattenstånd ‐13 cm.
20:00: VNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +9,0° C, vattenstånd ‐12 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐16:30, 19 nät 16:30‐17:30, 17 nät 17:30‐19:00. 43 burar i Kausan 04:45‐21:00.
OBSERVATIONER
ROSKARL 2 rastade Kausan.
SMÅTÄRNA 2 stationärt Kausan.
STORSPOV 1 rastande Kausan.
GULÄRLA 2 rastande (nordlig)
DRILLSNÄPPA 1 rastande
RINGMÄRKNING
55 ex av 13 arter.
Lövsångare 26, sävsparv 1, ängspiplärka 1, svarthätta 7, gransångare 5, ärtsångare 1, rödhake
4, rödstjärt 4, bergfink 1, bofink 1, törnsångare 1, taltrast 2, skärsnäppa 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 241 ex och i år 3470 ex.
UPPDRAGSARBETE
Byte av flagglina.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 4 personer. Besökare , Patrik körde ut 2 killar som jobbade
på fyren och senare Uno Unger med 1 person från SFV och 1 från RAA, besök av Björn och
Lennarts gubbdagiskompisar, 7 st., som Lennart hämtade i Skalla hamn, Stefan och Annika
med 7 gäster. Totalt: 26.
ÖVRIGT

VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 6 MAJ 2011
VÄDER
06:00: SV 4 m/s, byvindar 8 m/s, +8,5° C, vattenstånd ‐16 cm.
08:00: VSV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +8,8° C, vattenstånd ‐15 cm.
11:00: SV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +9,4° C, vattenstånd ‐10 cm.
17:00: S 3 m/s, byvindar 4 m/s, +10,0° C, vattenstånd ‐14 cm.
20:00: SSO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +10,0° C, vattenstånd ‐18 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
22 nät 05:00‐16:30, 15 nät 16:30‐17:00. 43 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
ROSKARL 3 rastade Kausan.
STORSPOV 1 förbiflygande
TURKDUVA 1 rastande
HUSSVALA 1 rastande
LADUSVALA 4 rastande
SJÖORRE 10 rastande ostudden
RINGMÄRKNING
119 ex av 14 arter.
Lövsångare 48, sävsparv 4, svarthätta 5, gransångare 33, ärtsångare 1, rödhake 18, rödstjärt 2,
svart rödstjärt 1, törnsångare 1, taltrast 1, gärdsmyg 1, ladusvala 2, ringduva 1, skärsnäppa 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 361 ex och i år 3590 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 2 tim.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestod av 4 personer. Besökare, Patrik G. kom ut i egen båt. Totalt: 5.
ÖVRIGT

VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 7 MAJ 2011
VÄDER
05:00: O 4 m/s, byvindar 4 m/s, +8,3° C, vattenstånd ‐21 cm.
08:00: O 4 m/s, byvindar 5 m/s, +10,1° C, vattenstånd ‐22 cm.
11:00: SO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +13,0° C.
17:00: NNV 1 m/s, byvindar 3 m/s, +15,3° C, vattenstånd ‐19 cm.
22:00: OSO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +13,0° C, vattenstånd ‐22 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Gert Knutsson, Lennart Olausson och Bengt Karlsson avlöstes av Mikael
Hake, Marianne Bäckvall, Per‐Arne Lindgren och Ann‐Charlotte Jönsson vid 12‐tiden.
VERKSAMHET
22 nät 05:00‐07:15, 17 nät 07:15‐10:15, 20 nät 12:00‐17:00. 43 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Kanadagås Paret på Västudden hade två ungar idag, Sparvhök 2 stäckande mot NO under
eftermiddagen, Drillsnäppa 2 rastande, Storspov 1 rastande, Roskarl 3 rastade, Kärrsnäppa 6
rastande, Hussvala 1 rastande eller en av öns häckare, Gulärla 7 rastande (thunbergii),
Stenskvätta 2 rastande
RINGMÄRKNING
59 ex. av 11 arter.
Större strandpipare 1, Drillsnäppa 1, Sädesärla 1, Gärdsmyg 2, Rödhake 5, Stenskvätta 1,
Ärtsångare 1, Gransångare 12, Lövsångare 32, Kungsfågel 1, Gråsiska 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 420 ex och i år 3 649 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning av turisttoan.
BESÖKARE
Fågelstationens personal bestående av 4 personer lämnade ön och 4 nya friska, utvilade
krafter tog över. Dessutom kom Stefan ut med 8 pers. och en person + en hund kom ut i egen
båt över dagen. Sammanlagt alltså 18 pers. och en hund (icke åldersbestämd...).
ÖVRIGT
En underbar dag med svaga vindar och ”gött” väder i övrigt. Som sig bör noterades tumlare
när det var lugnt, s.k. ”tumlarväder”. Under kvällen fick dessutom undertecknad vara med om
något som inte är så vanligt, nämligen att en fladdermus jagade insekter runt tvättstugan. Jag
tror att det var min andra obs någonsin på Nidingen. Vädret lovar gott inför morgondagen. Blir
det bara lite dis under morgontimmarna så...
VID DATORN
Bengt Karlsson och Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 8 MAJ 2011
VÄDER
05:00: OSO 4 m/s, byvindar 7 m/s, +10,6° C.
08:00: O 7 m/s, byvindar 9 m/s, +10,1° C, vattenstånd ‐24 cm.
12:00: S 1 m/s, byvindar 4 m/s, +13,0° C, vattenstånd ‐21 cm.
17:00: N 4 m/s, byvindar 6 m/s, +14,1° C, vattenstånd ‐24 cm.
21:00: N 4 m/s, byvindar 5 m/s, +13,9° C, vattenstånd ‐32 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Mikael Hake, Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Ann‐Charlotte Jönsson.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐17:45. 43 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Vitkindad gås 1 ex. snurrade runt ön en stund under tidiga morgonen, VITNÄBBAD ISLOM en
2K‐fågel upptäcktes i norr och kunde sedan följas då den sträckte söderut strax öster om ön,
Brun Kärrhök 1 honfärgat ex. sträckte söderut under morgonen, Sparvhök 1 stäckande mot
NO under eftermiddagen, Drillsnäppa 2 rastande, Myrspov 3 rastande, Roskarl 3 rastande,
Småtärna 3 ex., Tornseglare 3 sträckande mot NO, Svart rödstjärt 1 ungfågel rastande,
Svartkråka 1 ex. sträckte söderut tillsammans med en gråkråka och fyra kajor.
RINGMÄRKNING
84 ex. av 15 arter.
Drillsnäppa 1, Roskarl 2, Trädpiplärka 1, Sädesärla 1, Rödhake 2, Svart rödstjärt 1, Rödstjärt 8,
Buskskvätta 2, Ärtsångare 8, Törnsångare 1, Svarthätta 2, Gransångare 3, Lövsångare 50,
Svartvit flugsnappare 1, Sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 504 ex. och i år 3 733 ex.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
4 personer på fågelstationen. Stefans 8 gäster åkte in vid 13‐tiden och 4+2 dagsturister + en
hund (2K+) gästade ön under dagen. Dessutom kom Saltvattensrenar‐Per och en tjej ut under
kvällen och körde iland skräp som blivit över efter restaureringen av vattenintaget. Totalt alltså
21 personer på ön idag.
ÖVRIGT
En fin dag med ganska mycket fåglar på ön. Tyvärr var det så pass blåsigt under morgonen så
att näten stod som spärrballonger, annars hade det blivit en betydligt högre dagssumma.
Ibland har man flyt. Under min första ”frigång” från ringmärkarlabbet vid sextiden i morse
spanade jag lite över havet. Nästan omgående upptäckte jag en fet lom långt i norr, som så
småningom visade sig vara en vitnäbbad islom. Gött, men tyvärr hann jag inte larma den
övriga personalen. Solen har satt sina spår. Den siste mohikanen var rena blekansiktet
jämförelsevis...
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 9 MAJ 2011
VÄDER
Sydostvind 6‐8 m/s under morgonen. Under dagen vridande mot syd. Klart och soligt väder
och 17 grader under eftermiddagen. Mycket god sikt.
PERSONAL
Mikael Hake, Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren, Ann‐Charlotte Jönsson och Johan
Frölinghaus, som hämtades i Bua av undertecknad vid 14‐tiden.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐12:15, 15 nät 16:00‐20:00. 43 burar i Kausan 05:00‐21:00. Trimmat gräs och
annat i nätgatorna. Tog några timmar...
OBSERVATIONER
Vitkindad gås 1 ex. snurrade runt här även idag, Bivråk 3 ex. mot NO under eftermiddagen,
Trana 24 ex. mot N.
RINGMÄRKNING
81 ex. av 12 arter.
Drillsnäppa 1, Skärpiplärka 1, Rödhake 1, Svart rödstjärt 1, Rödstjärt 2, Stenskvätta 2, Koltrast
1, Rörsångare 1, Ärtsångare 7, Törnsångare 1, Gransångare 2, Lövsångare 61.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 585 ex. och i år 3 814 ex.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
5 personer på fågelstationen. Saltvattensrenar‐Per + 1 pers. kom ut och jobbade under kvällen.
Totalt 7 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Snacka om upprepning. Dagen var en veritabel blåkopia av gårdagen. Samma vindriktning,
samma vindstyrka, nästan exakt lika många ringmärkta fåglar och samma solpress.
Väderutsikterna för morgondagen lovar ytterligare en upprepning, men det har vi inget emot,
för det är riktigt gött härute.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 10 MAJ 2011
VÄDER
Sydostvind 4‐6 m/s under morgonen. Under dagen vridande mot syd. Klart och soligt väder
med en del höga moln som solen lyste igenom. 16 grader under eftermiddagen. Mycket god
sikt men allt disigare under efter middagen.
PERSONAL
Mikael Hake, Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren, Ann‐Charlotte Jönsson och Johan
Frölinghaus, Mikael Hake åkte hem vid 11‐tiden.
VERKSAMHET
22 nät 04:40‐12:00. 43 burar i Kausan 05:00‐21:00. Trimmat gräs i kvarvarande närgator.
OBSERVATIONER
Vitkindad gås 186 ex sträckande.
SJÖORRE 24 ex sträckande mot söder.
SVÄRTA 2 ex mot söder och 2 ex mot norr.
SMÅLOM 93 ex mot söder.
STORLOM 1 ex mot söder.
PILGRIMSFALK 1 3K+ hanne slog en tobisgrissla utanför kausan som den sen tappade i vattnet!
Grisslan sågs inte mer och falken drog in mot Malön.
SKÄRSNÄPPA Ca 200 ex på ön idag.
DVÄRGMÅS 3 ad + 1 2K mot söder.
SMÅTÄRNA 2 ex stationära på ön.
HORNUGGLA 1 ex kom insträckande och fångades i nä vid hönshuset.

RINGMÄRKNING
46 ex. av 12 arter.
sparvhök 1, skärsnäppa 1, drillsnäppa 2, hornuggla 1, ladusvala 1, gulärla (thunbergi) 1,
järnsparv 1, rörsångare 7, ärtsångare 1, törnsångare 1, gransångare 2, lövsångare 27.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 631 ex. och i år 3 860 ex.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
5 personer på fågelstationen. Potatisgunnar kom ut under eftermiddagen och fixade med sitt
potatisland. Totalt 6 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Det blev en upprepning av vädret idag! Men antalet fåglar i näten sjunker! Gött att det ska bli
lite väderomslag de närmaste dagarna. Idag har vi hunnit sova någon extra timma under
dagen vilket var välbehövligt. 7 tumlare sågs under kvällen.
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 11 MAJ 2011
VÄDER
Sydostvind 4‐6 m/s under morgonen och bra sikt för att sen bli allt disigare. Halvklart men
behaglig värme för att bli lite kvav fram på sena fm. Från 15:00 hördes åskmuller i öster och i
samma veva drog en kallfront in med låga moln som snabbt avancerade mot nordost,
samtidigt vred vinden från sydost till sydväst för att bli nordvästan. Lite regnstänk vid två
tillfällen.
PERSONAL
Johan Frölinghaus, Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Ann‐Charlotte Jönsson.
VERKSAMHET
22 nät 04:40‐15:00. 43 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Vitkindad gås 220 ex sträckande mot no och ost + 1 ex mot söder.
SJÖORRE 9 ex sträckande mot söder och 11 ex rastande söder om lillelandsfyren.
SVÄRTA 2 ex mot söder och 4 ex mot öster.
SMÅLOM 210 ex mot söder.
SKÄRSNÄPPA Ca 200 ex på ön idag.
SMÅSPOV 9 ex mot nordost och 1 ex rastande.
Fisk‐/silvertärna 168 ex sträckande mot söder.
SMÅTÄRNA 2 ex stationära på ön.
BLÅHAKE 1 3K+ hona fångades i vadarbur och ringmärktes.
RINGMÄRKNING
94 ex. av 12 arter.
Roskarl 2, rödhake 3, blåhake 1 3K+ hona, rödstjärt 1, rörsångare 1, ärtsångare 3, svarthätta 1,
gransångare 2, lövsångare 76, grönfink 1, gråsiska 1 och brunsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 725 ex. och i år 3 954 ex.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
5 personer på fågelstationen. Stefan kom ut strax efter lunch med en medhjälpare.
ÖVRIGT
Väderomslag och lite fler fåglar i näten idag!! Gött med lite regn och kyla tycker vi allt.
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 12 MAJ 2011
VÄDER
Vind mellan syd och sydväst 4‐6 m/s.
Soligt och fint under dagen men till och från mulet och lite regnstänk.
Bra sikt på morgonen men senare disigt.
PERSONAL
Johan Frölinghaus, Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Ann‐Charlotte Jönsson.
VERKSAMHET
22 nät 04:40‐12:40. 43 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Vitkindad gås 100 ex sträckande mot no.
SJÖORRE 6 ex sträckande mot söder.
SVÄRTA 4 ex mot söder.
SMÅLOM 16 ex mot söder.
FISKGJUSE 1 ex sträckande mot nordost.
SKÄRSNÄPPA Ca 200 ex på ön idag.
SMÅSPOV lockläte hört.
Fisk‐/silvertärna 80 ex sträckande mot söder.
SMÅTÄRNA 2 ex stationära på ön.
TURKDUVA 1 ex rastande på ön hela dagen.
RINGMÄRKNING
25 ex. av 10 arter.
skärsnäppa 5, roskarl 1, ladusvala 1, rödstjärt 1, rörsångare 1, härmsångare 1, törnsångare 1,
trädgårdssångare 1, gransångare 6 och lövsångare 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 750 ex. och i år 3 979 ex.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
5 personer på fågelstationen. Stefan kom ut vid lunchtid med ett gäng på 4 personer från
Göteborgs räddningstjänst som jobbade med förebyggande brandsäkerhet. Dom hade lite
synpunkter b.l.a att det ska finnas ytterligare några brandsläckare i brandskjulet och att där ska
vara olåst.
Även att vi ska kolla brandstegarna då och då för att se att dom fungerar korrekt.
ÖVRIGT
En tretåig mås med bruten vinge sågs på em på bortre delen av playan.
En eländig trötthet har drabbat stationschefen. Tack vare ont om fågel fick han idag sova några
extra timmar! Välbehövligt och nu är man redo för den stundande morgondagen.
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 13 MAJ 2011
VÄDER
Vind mellan syd och sydväst 6‐9 m/s. Under em ner mot 4 i medelvind.
Soligt och fint under dagen men till och från mulet och kraftiga regnskurar och hagel.
Bra/disigt på morgon och förmiddag. När det sprack upp på sena eftermiddan blev det
kanonsikt.
PERSONAL
Johan Frölinghaus, Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Ann‐Charlotte Jönsson.
VERKSAMHET
22 nät 04:30‐12:30. 43 burar i Kausan 04:30‐21:00.
OBSERVATIONER
Vitkindad gås 100 ex sträckande mot öster.
SJÖORRE 35 ex sträckande mot söder.
SVÄRTA 3 ex sträckande mot söder.
SMÅLOM 38 ex mot söder.
FISKGJUSE 1 ex sträckande mot nordost.
PILGRIMSFALK 1 3k+ hanne åter på besök och slog en tobisgrissla som den flög iväg med.
SKÄRSNÄPPA Ca 200 ex på ön idag.
Kustlabb 1 mörk individ mot söder.
SMÅTÄRNA 1 ex sedd.
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA 1 ex sträckande mot öster.
RINGMÄRKNING
32 ex. av 10 arter.
skärsnäppa 2, drillsnäppa1, roskarl 1, ladusvala 3, trädpiplärka 1, sädesärla 1, rödstjärt 2,
stenskvätta 1, ärtsångare 3, törnsångare 2, trädgårdssångare 4 och lövsångare 11.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 782 ex. och i år 4 011 ex.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
4 personer på fågelstationen.
ÖVRIGT
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 14 MAJ 2011
VÄDER
Under morgonen frisk vind och vind vid 14‐tiden rullade det in kraftigt regn från söder.
Klarnade upp på kvällen igen.
PERSONAL
Johan Frölinghaus, Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Ann‐Charlotte Jönsson.
Samtliga utom Johan byttes av vid lunchtid av Mikael Hake, Sindre Magnusson, Josefina
Pehrson och Nahid Heydari.
VERKSAMHET
22 nät 05:00‐13:00. 43 burar i Kausan 04:30‐21:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 7 ex sträckande mot söder.
SKÄRSNÄPPA Ca 150 ex på ön idag.
SÄVSÅNGARE 1 ex ringmärktes.
GRÅ FLUGSNAPPARE 1 ex ringmärktes, första för i år.
RINGMÄRKNING
28 ex. av 13 arter.
Större strandpipare 1, skärsnäppa 2, roskarl 1, rödhake 1, rödstjärt 2, stenskvätta 1, sävsångare
1, rörsångare 2, törnsångare 2, trädgårdssångare 1, gransångare 1, lövsångare 12 och grå
flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 810 ex. och i år 4 039 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1,5 timmar + trimning 0,5 timmar.
BESÖKARE
8 personer på fågelstationen. Per kom ut med en medhjälpare och fixade med
saltvattensanläggningen.
ÖVRIGT
Kollat på melodifestivalen! Varför gör man det varje år?.. Nu ska de bli lite rock klassiker!
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 15 MAJ 2011
VÄDER
Frisk vind, på kvällen kuling. Regn under eftermiddagen och kvällen.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Sindre Magnusson, Josefina Pehrson och Nahid Heydari.
VERKSAMHET
22 nät 04:45‐13:30, 9 nät 13:30‐14:30. 43 burar i Kausan 04:00‐22:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 56 ex mot söder + 42 ex mot norr.
SMÅLOM 26 ex mot söder.
STORLOM 2 ex mot norr + 1 ex mot nordost.
STORMFÅGEL 1 ex förbiflygande långt ut i väster.
HAVSSULA 1 ad mot söder.
SKÄRSNÄPPA Ca 100 ex på ön idag.
MINDRE FLUGSNAPPARE 1 2K honfärgad + 1 2K hanne ringmärktes! Hänt två gånger tidigare
att vi fått två på en och samma dag.
RINGMÄRKNING
52 ex. av 16 arter.
skärsnäppa 1, rödbena 1, roskarl 1, fiskmås 2, ladusvala 1, trädpiplärka 2, rörsångare 1,
härmsångare 1, ärtsångare 6, törnsångare 1, trädgårdssångare 2, svarthätta 1, gransångare 2,
lövsångare 27, mindre flugsnappare 2 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 862 ex. och i år 4 091 ex.
UPPDRAGSARBETE
Bränning av slån 1 timma, gräsklippning 0,5 timmar.
BESÖKARE
5 personer på fågelstationen.
ÖVRIGT
Johan han gjorde rätt och gick och la sig vid 5 på em. och sov till 11 på kvällen så han missade
Vm‐finalen!
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 16 MAJ 2011
VÄDER
Under morgonen vindbyar upp till 16 m/s men senare avtagande till 8‐11 m/s.
Mulen dag.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Sindre Magnusson, Josefina Pehrson och Nahid Heydari.
VERKSAMHET
15 nät 09:30‐13:30, 22 nät 13:30‐17:30. 43 burar i Kausan 04:00‐22:00.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 2 ex förbiflygande.
SMÅLOM 8 ex mot söder.
STORLOM 1 ex mot väster.
SMÅSNÄPPA 1 ex sågs i kausan tidigt på morgonen.
SKÄRSNÄPPA Ca 100 ex på ön idag.
SMÅSPOV 1 ex rastande.
BREDSTJÄRTAD LABB av ljus fas 1 2K+ långt ut i väster sträckte i riktning mot ön men landade
på vattnet och var borta i 30 sekunder innan den lyfte och drog mot sydväst tills den försvann i
horisonten.
GRÖNSÅNGARE 1 ex ringmärktes. Första för i år.

RINGMÄRKNING
29 ex. av 6 arter.
fiskmås 3, skärsnäppa 3, blåhake 1, stenskvätta 1, ärtsångare 2,
grönsångare 1 och lövsångare 19.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 891 ex. och i år 4 120 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 2 timmar, trimning 1,5 timmar, buskröjning 1,5 timmar.
BESÖKARE
5 personer på fågelstationen. Stefan kom ut med ett gäng på 8 personer på eftermiddagen.
Senare ännu ett gäng på 6 personer.
ÖVRIGT
All personal utan Johan tog sovmorgon! Jag var ju rätt pigg om man säger så!
Tyvärr så var det ett tomt hav man spanade över.. Inte en enda sula eller stormfågel.. Fick till
slut in en bonus en ljus brelle!
Lite turister trillade in idag, Stefan förvarnade oss att det kommer bli en hel del dom
kommande dagarna. Som tack för att vi klippte gräset framför det röda huset så fick vi två
Bäddmadrasser och några öl. Tack för det Stefan!
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 17 MAJ 2011
VÄDER
Under morgonen SV 8‐10 m/s och tidvis duggregn och dis.
Under dagen samma vidstyrka men på em sakta ökande och vid 19:00 SV 13‐17 m/s.
Temperatur runt 11 grader.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Sindre Magnusson, Josefina Pehrson och Nahid Heydari.
VERKSAMHET
20 nät 04:30‐14:30, 18 nät 14:30‐15:30, 13 nät 15:30‐16:30. 43 burar i Kausan 04:00‐22:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 30 ex mot norr + 25 ex rastande söder om lilleland.
SMÅLOM 9 ex mot söder.
STORMFÅGEL 40 ex sträckande (10 på morgon/fm och resten efter 18 på kvällen). På
morgonen mot söder och på kvällen mest mot norr och då riktigt nära!
MYRSPOV 20 ex mot söder + 11 ex mot norr under kvällen.
SKÄRSNÄPPA Ca 100 ex på ön idag.
RINGMÄRKNING
48 ex. av 14 arter.
Skärsnäppa 1, kärrsnäppa 1, fiskmås 5, gulärla (thunbergi) 1, rödstjärt 2, ärtsångare 1,
törnsångare 4, trädgårdssångare 9, svarthätta 1, lövsångare 18, grå flugsnappare 1,
svartvit flugsnappare 2, grönfink 1 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 939 ex. och i år 4 168 ex.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
5 personer på fågelstationen. Stefan kom ut med ett gäng på 8 personer på eftermiddagen.
Senare ännu ett gäng på 6 personer.
ÖVRIGT
Idag var det Johans tur att ta sovmorgon, förkylningen vägrar ge med sig..
Mikael tog dags vilan idag på några timmar och nu känner även han sig rätt krasslig.. Hur ska
det här sluta?
Tyvärr så var det ett tomt hav man spanade över.. fram tills kvällen då det äntligen dök upp
några stormfåglar! Men väntade förgäves på sulorna.
Josefina fångar fiskmåsar på löpande band! Fångade idag ännu en fiskmås som var ringmärkt
som pull 1995!
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 18 MAJ 2011
VÄDER
Under tidiga morgonen blåsigt V‐SV 11‐14 m/s för att avta till 6‐9 m/s vid 9‐tiden.
Sen vridande till S‐SO för att åker öka till 8‐13 m/s.
Mest mulet och något regnstänk. Temp. 9‐13 grader.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Sindre Magnusson, Josefina Pehrson och Nahid Heydari.
VERKSAMHET
6 nät 04:30‐06:30, 17 nät 06:30‐08:30, 20 nät 08:30‐10:30, 18 nät 16:00‐21:00. 43 burar i
Kausan 04:00‐22:00.
OBSERVATIONER
STJÄRTAND 1 hanne rastande.
SJÖORRE 25 ex mot söder.
SMÅLOM 12 ex mot söder.
STORMFÅGEL 5 ex mot söder.
SKÄRSNÄPPA 170 ex på ön idag.
SMÅTÄRNA 2 ex födosökande i kausan.
RINGMÄRKNING
22 ex. av 8 arter.
fiskmås 2, silltrut 2, ladusvala 1, sädesärla 1, rörsångare 1, svarthätta 1, lövsångare 13 och
gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 961 ex. och i år 4 190 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 0,5 timmar.
BESÖKARE
5 personer på fågelstationen. Stefan körde i fyra omgångar ut folk under dagen. Totalt 48
turister + Stefan. Totalt på ön idag 54 personer.
ÖVRIGT
Många turister idag blev det, och med det överträdelser i reservatet tyvärr..
Sindre stoppade några personer som var halvägs påväg ut till ostudden från reservatsskylten
sett.
Mikael sa till två personer som stog nedanför sjömärket och fotade tretåiga måsar..
Två överträdelser till gjordes.
Josefina tröttnade på mås och gick över till trut, läckert med gamla silltrutar!
Fåglar sågs i fyrljuset vid 23:45 trots frisk sydvind. Ser la lovande ut!
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 19 MAJ 2011
VÄDER
Regnig morgon men det sprack upp vid 6‐7 tiden.
Resten av dagen solig men rätt blåsigt tidvis.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Sindre Magnusson, Josefina Pehrson och Nahid Heydari.
VERKSAMHET
14 nät 04:30‐05:30, 22 nät 05:30‐15:00. 43 burar i Kausan 04:00‐22:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 16 ex mot söder.
SVÄRTA 2 ex mot norr.
SMÅLOM 13 ex mot söder.
STORLOM 1 ex mot söder.
LÄRKFALK 1 2K mot öster under morgonen.
STÖRRE STRANDPIPARE Den första kullen kläck vid turisttoan, 4 pull.
SKÄRSNÄPPA 150 ex på ön idag.
DVÄRGMÅS 1 2K mot söder.
SMÅTÄRNA 2 ex födosökande i kausan.
BACKSVALA 1 ex rastande.
HUSSVALA Idag har dom äntligen kommit på alvar då 10 ex sågs som inspekterade holkarna
för fullt!
NÄKTERGAL 1 ex ringmärktes.
BLÅHAKE 1 3K+ hona ringmärktes.
RINGMÄRKNING
119 ex. av 16 arter.
större strandpipare 1, gråtrut 1, ladusvala 2, trädpiplärka 2, näktergal 1, blåhake 1, rödstjärt 7,
stenskvätta 1, rörsångare 4, härmsångare 3, ärtsångare 7, törnsångare 4, trädgårdssångare 22,
svarthätta 1, lövsångare 50 och grå flugsnappare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1080 ex. och i år 4 319 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1,5 timmar. Trimning 2 timmar.
BESÖKARE
5 personer på fågelstationen. Stefan kom ut med ett gäng på 10 personer + personal.
Totalt 18 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Johan, Josefina och Mikael tog sig ett dopp i det kalla havet och kom upp lika snabbt som de
hoppade i! Kvällen avslutades med grillning.
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 20 MAJ 2011
VÄDER
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Sindre Magnusson, Josefina Pehrson och Nahid Heydari.
VERKSAMHET
24 nät 04:30‐07:30, 22 nät 07:30‐15:00, 17 nät 15:00‐21:00. 43 burar i Kausan 04:00‐22:00.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 3 förbiflygande.
SJÖORRE 65 ex mot söder.
SVÄRTA 3 ex mot söder.
SKÄRSNÄPPA Ca 100 ex på ön idag.
TURKDUVA 1 ex rastande.
BACKSVALA 1 ex rastande.
ROSENFINK 1 3K+ hona ringmärktes.
RINGMÄRKNING
26 ex. av 13 arter.
gråtrut 2, roskarl 1, ladusvala 3, skärpiplärka 1, gulärla 1, rödhake 1, rörsångare 1,
ärtsångare 2, gransångare 3, lövsångare 6, gråsiska 3, rosenfink 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1106 ex. och i år 4 335 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1 timma.
BESÖKARE
5 personer på fågelstationen. Stefan körde hem med ett gäng på 10 personer + personal.
Kom på eftermiddagen ut med ett gäng på 10 personer som ska övernatta.
En man i ensam båt besökte ön på eftermiddagen.
Totalt 29 personer på ön idag.
ÖVRIGT
VID DATORN
Johan Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 21 MAJ 2011
VÄDER
Klart och sol större delen av dagen med lite molninslag främst på em och kväll. Medelvind
mellan 4 och 8 m/s varierande mellan SSO och WSW. Temp mellan 10,9 och 13,5 grader.
PERSONAL
Dennis Kraft, Ingela Kraft, Kerstin Hirmas, Linda Carlberg, Lena Dahlkvist och Eva Mattsson
anlände strax efter 12 och avlöste Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Sindre Magnusson, Josefina
Pehrson och Nahid Heydari vilka lämnade vid 14:30‐tiden. Tommy Järås skötte stationens båt
vid personalbytet.
VERKSAMHET
24 nät 04:30‐16:30 och 43 burar i Kausan 04:00‐22:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 20 rastande vid SO‐udden.
STORMFÅGEL en på morgonen.
SKÄRSNÄPPA Minst 50 på ön idag.
TRETÅIG MÅS Dagens inventering gav totalt 40 aktiva bon med ägg eller ruvande fåglar samt
ytterligare minst tre pågående bobyggen. På östra fyren fanns 10 bon, på västra 11 på
sjömärkets västra sida 11, på sjömärkets östra sida 7 bon och 2 bobyggen, på sockelns västra
sida ett bo och på västra sjömärket 1 bobygge. Dessutom ytterligare några platser dit
bomaterial samlats.
TÖRNSKATA årets första fångades idag.
RINGMÄRKNING
22 ex. av 11 arter.
Strandskata 1, skärsnäppa 2, ladusvala 3, rödstjärt 1, rörsångare 2, härmsångare 1,
ärtsångare 3, trädgårdssångare 1, gransångare 2, lövsångare 5 och TÖRNSKATA 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 128 ex. och i år 4 357 ex.
UPPDRAGSARBETE
Intet
BESÖKARE
12 personer på fågelstationen. Stefan och Annika hade 10 personer från i går vilka kördes hem
mitt på dagen samt ytterligare en grupp på ca 10 personer som kom ut för ett kvällsbesök. Tre
personer från Nidingens vänner var också ute med en egen båt.
Totalt 35 personer på ön idag.
ÖVRIGT
O så vackert här är! Triften förgar ön i lingonrosa och mjölkvita mandelblom och glim fulländar
kompositionen.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 22 MAJ 2011
VÄDER
Klart från morgonen men tilltagande molnighet efterhand. Vinden ökade till kuling på fm och
på em kom det regn och då avtog också vinden. Totalt 5 mm regn under dagen.
05:00: SSO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +12,9° C, vattenstånd ‐8 cm.
11:00: SSO 13 m/s, byvindar 16 m/s, +14,1° C, vattenstånd ‐9 cm.
17:00: SSV 10 m/s, byvindar 15 m/s, +13,8° C, vattenstånd ‐7 cm.
23:00: VSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +11,8° C.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft, Ingela Kraft, Kerstin Hirmas, Linda Carlberg, Lena Dahlkvist och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
24 nät 04:10‐11:00 och 43 burar i Kausan 04:00‐22:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE cirka 20 rastande vid SO‐udden samt 3 sträckande.
SVÄRTA en sträckande mot N.
SMÅLOM en mot S och en mot N.
BIVRÅK två mot O.
SKÄRSNÄPPA Minst 25 rastande.
TURKDUVA en rastande flög in i näten vid Kruthuset men lyckades komma loss.
KNUBBSÄL minst tolv vid Klockfotsrevet.
RINGMÄRKNING
13 ex. av 5 arter.
Kärrsnäppa 8, roskarl 1, rörsångare 2, törnsångare 1 och grå flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 140 ex. och i år 4 369 ex.
UPPDRAGSARBETE
Städat ur västra gamla fyren, sopat, damsugit och torkat, inför öppnandet för allmänheten.
Totalt 4 timmar.
BESÖKARE
Enbart Fågelstationens personal, alltså totalt 6 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Undertecknad har gått igenom och rensat ut stationens hotmailpost. Det blev bara ett mail
kvar.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 23 MAJ 2011
VÄDER
Tilltagande vindar och uppklarnande under natt och morgon. Klar och solig dag med friska
vindar, avtagande mitt på dagen för att ånyo öka på kvällen då det också mulnade på från V.
05:00: VSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +11,1° C.
11:00: SV 10 m/s, byvindar 11 m/s, +11,6° C.
17:00: S 9 m/s, byvindar 10 m/s, +13,6° C, vattenstånd +11 cm.
23:00: S 11 m/s, byvindar 13 m/s, +13,6° C, vattenstånd +14 cm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft, Ingela Kraft, Kerstin Hirmas, Linda Carlberg, Lena Dahlkvist och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
6 nät 08:00‐10:00, 9 nät 10:00‐17:30 och 43 burar i Kausan 03:30‐22:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE cirka 20 rastande vid SO‐udden.
SMÅLOM fyra mot S.
SKÄRSNÄPPA cirka 50 rastande.
SMÅTÄRNA en vid Playan.
BLÅHAKE en hane ringmärktes.
TÖRNSKATA två, en tidigare ringmärkt hona kontrollerades och en hane sågs.
ROSENFINK två, en gammal hane ringmärktes och en outfärgad hane sågs.
KNUBBSÄL minst tre vid Klockfotsrevet.
RINGMÄRKNING
4 ex. av 3 arter.
Blåhake 1, lövsångare 2 och rosenfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 144 ex. och i år 4 373 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidat två grupper som varit på besök, 1,5 timmar, öppnat och visat fyren för den ena
gruppen. Klippt lite gräs, 0,5 tim.
BESÖKARE
En grupp på 28 personer från Kungsbacka församling mitt på dagen och på kvällen kom Stefan
med en grupp på sju för en kvällsvisning. Totalt 43 personer på ön under dagen.
ÖVRIGT
Ingela har rensat bort ogräset från potatislandet.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 24 MAJ 2011
VÄDER
Hårda vindar från SV hela dagen med högsta byvind på 20m/s. Lite regn på morgonen, mulet
till halvklart under dagen. Tidvis lite regnstänk.
05:00: SV 9 m/s, byvindar 13 m/s, +11,4° C, vattenstånd +20 cm.
11:00: SV 13 m/s, byvindar 16 m/s, +11,6° C, vattenstånd +10 cm.
17:00: VSV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +11,8° C, vattenstånd +11 cm.
23:00: VSV 12 m/s, byvindar 16 m/s, +10,5° C, vattenstånd +26 cm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft, Ingela Kraft, Kerstin Hirmas, Linda Carlberg, Lena Dahlkvist och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
6 nät 06:30‐16:30 och 43 burar i Kausan 06:30‐21:30.
OBSERVATIONER
SJÖORRE cirka 11 rastande vid SO‐udden och 46 sträckande mot S..
SMÅ/STORLOM två mot S.
SKÄRSNÄPPA cirka 40 rastande.
TÖRNSKATA en tidigare ringmärkt hona sågs under dagen.
ROSENFINK två, en gammal hona och en outfärgad fågel ringmärktes.
RINGMÄRKNING
10 ex. av 7 arter.
Ejder 1, skärsnäppa 1, härmsångare 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 3, grå flugsnappare 1
och rosenfink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 154 ex. och i år 4 383 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Enbart stationens personal på ön idag.
ÖVRIGT
Ingela och Eva har rensat fram ringblommorna i gamla dass‐rabatten.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 25 MAJ 2011
VÄDER
Hårda vindar från V hela dagen med högsta byvind på 17m/s. Växlande molnighet och
periodvis soligt och vackert.
05:00: VSV 13 m/s, byvindar 15 m/s, +9,9° C, vattenstånd +43 cm.
11:00: V 13 m/s, byvindar 17 m/s, +12,6° C, vattenstånd +34 cm.
17:00: V 13 m/s, byvindar 17 m/s, +11,4° C, vattenstånd +26 cm.
23:00: V 8 m/s, byvindar 12 m/s, +9,8° C, vattenstånd +6 cm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft, Ingela Kraft, Kerstin Hirmas, Linda Carlberg, Lena Dahlkvist och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
2 nät 11:15‐17:00 och 30 burar i Kausan 03:45‐21:45.
OBSERVATIONER
SJÖORRE cirka 25 sträckande/kringflygande.
SMÅ/STORLOM tre mot S.
MINDRE LIRA två, en mot N och en mot S.
HAVSULA 35, de flesta mot S.
SKÄRSNÄPPA cirka 40 rastande.
TÖRNSKATA en tidigare ringmärkt hona sågs under dagen.
RINGMÄRKNING
3 ex. av 2 arter.
Trädgårdssångare 2 och lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 157 ex. och i år 4 386 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1,5 timmar. Ihärdiga försök att få gräsklipparen att gå mer än en kvart åt gången.
BESÖKARE
Enbart stationens personal på ön idag.
ÖVRIGT
Ingela har planterat ytterligare lite potatis.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 26 MAJ 2011
VÄDER
Vindarna avtog under natten och var svaga på morgonen för att öka något under dagen och
ytterligare lite på kvällen. Växlande molnighet, varmare och periodvis soligt och vackert. Mot
kvällen mulnande och senare lite regn.
05:00: VSV 3 m/s, byvindar 6 m/s, +9,0° C, vattenstånd +2 cm.
11:00: SSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +11,3° C, vattenstånd ‐16 cm.
17:00: OSO 6 m/s, byvindar 9 m/s, +16,1° C, vattenstånd ‐14 cm.
23:00: OSO 8 m/s, byvindar 14 m/s, +11,6° C, regn 3mm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft, Ingela Kraft, Kerstin Hirmas, Linda Carlberg, Lena Dahlkvist och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
24 nät 03:45 ‐ 18:00 och 43 burar i Kausan 04:30 ‐ 21:15.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS två rastade på V‐udden under dagen och försvann senare österut.
SJÖORRE cirka 15 låg utanför SO‐udden.
SKÄRSNÄPPA cirka 40 rastande.
TÖRNSKATA den hona som ringmärktes den 21 maj kontrollerades ånyo idag.
ROSENINK den gamla hane som ringmärktes den 24 maj kontrollerades idag.
KNUBBSÄL minst 28 ex på Klockfotsrevet.
RINGMÄRKNING
16 ex. av 13 arter.
Skärsnäppa 1, rödbena 1, ladusvala 2, trädpiplärka 1, gulärla 2, buskskvätta 1, rörsångare 1,
härmsångare 1, ärtsångare 2, trädgårdssångare 1, gransångare 1, lövsångare 1 och grå
flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 173 ex. och i år 4 402 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 4 timmar, städat och tömt gästtoaletten, 0,5 timmar.
BESÖKARE
Enbart stationens personal på ön idag.
ÖVRIGT
Linda har eldat skräp, Eva och Lena har assisterat med gräsklippningen. Den magra
fågeltillgången under veckan har kompenserats med kulinariska måltider av hög klass.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 27 MAJ 2011
VÄDER
Vindarna avtog under natten men ökade åter på morgonen. Mulet på morgonen och regn från
06:30 som upphörde till 08, drygt 4 mm.
05:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +12,0° C, vattenstånd +21 cm.
11:00: SV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +12,5° C, vattenstånd +18 cm.
17:00: SV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +12,5° C, vattenstånd +9 cm.
23:00: V 10 m/s, byvindar 14 m/s, +10,4° C, vattenstånd +5 cm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft, Ingela Kraft, Kerstin Hirmas, Linda Carlberg, Lena Dahlkvist och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
24 nät 04:45‐06:30, 14 nät 08:20–09:20, 24 nät 09:20–18:00 och 43 burar i Kausan 04:30‐
18:00.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA cirka 20 rastande.
BLÅHAKE en hona ringmärktes.
TÖRNSKATA den hona som ringmärktes den 21 maj är fortfarande kvar.
ROSENINK den gamla hane som ringmärktes den 24 maj sjunger vid Kruthuset.
KNUBBSÄL minst 9 ex på Klockfotsrevet.
RINGMÄRKNING
7 ex. av 7 arter.
Rödbena 1, hussvala 1, blåhake 1, ärtsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 1 och
lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 180 ex. och i år 4 409 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1,5.
BESÖKARE
Stefan och Annika kom ut med ett sällskap på 10 personer som var här en stund mitt på dagen.
Med stationspersonalen totalt 18 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Sista biten gräsklippnig genomförd och nätgatorna bakom Fotogenboden har rensats med
röjsnöre. Linda och Lena har eldat skräp med stor iver.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 28 MAJ 2011
VÄDER
Vindarna ökade under natten. Växlande molnighet på morgonen, sedan mulet och lätt regn en
stund på dagen. Mestadels måttlig sikt.
05:00: V 12 m/s, byvindar 17 m/s, +9,6° C, vattenstånd +23 cm.
11:00: SV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +10,8° C, vattenstånd +6 cm.
17:00: S 10 m/s, byvindar 12 m/s, +11,7° C, vattenstånd +10 cm.
23:00: SSV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +11,1° C, vattenstånd +10 cm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Ingela Kraft, Kerstin Hirmas, Linda Carlberg, Lena Dahlkvist och Eva Mattsson lämnade ön vid
14‐tiden liftandes med Stefan. Dennis Kraft är ensam kvar.
VERKSAMHET
43 burar i Kausan 04:00‐17:00 och 5 nät 07:30 – 14:00
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA cirka 25 rastande varav en ringmärktes och sju kontrollerades.
TAMDUVA en rastande.
RINGMÄRKNING
3 ex. av 3 arter.
Skärsnäppa 1, lövsångare 1 och grå flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 183 ex. och i år 4 412 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget denna dag.
BESÖKARE
Stefan kom ut med ett sällskap på 10 personer som skall övernatta tills i morgon. Med
stationspersonalen totalt 17 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Inget personalbyte idag men alla mina damer övergav mig för att komma iland med Stefans
hjälp. Nu har här blivit väldigt tyst.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 29 MAJ 2011
VÄDER
Under natten upphörde det lätta regnet, vindarna avtog något och molnen började spricka
upp. Fortsatt disigt in mot land. Mestadels klart och soligt på dagen. Vid 14‐tiden kom ett
regnväder in över ön med tilltagande vind och helmulet. På kvällen tilltog vinden ånyo.
05:00: SV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +9,9° C, vattenstånd +19 cm.
11:00: SV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +10,9° C, vattenstånd +21 cm.
17:00: SSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +11,5° C, vattenstånd +19 cm.
23:00: S 13 m/s, byvindar 16 m/s, +12,2° C, vattenstånd +19 cm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
7 nät 07:00‐08:00, 8 nät 08:00‐09:00, 14 nät 09:00‐10:45, 21 nät 10:45‐13:15, 24 nät från
13:15‐14:45 och 11 burar från 15:30‐21:00.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA cirka 25 sågs i Kausan.
SMÅTÄRNA en fiskade i Kausan på kvällen.
TÖRNSKATA en rastande hane ringmärktes.
RINGMÄRKNING
7 ex. av 6 arter.
Roskarl 2, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare1, grå flugsnappare 1 och törnskata 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 190 ex. och i år 4 419 ex.
UPPDRAGSARBETE
Informerat besökarna om verksamheten och visat några fåglar.
BESÖKARE
Stefan kom på em och hämtade det sällskap på 10 personer som kom ut igår. Med
stationspersonalen totalt 11 personer på ön under dagen.
ÖVRIGT
Sålt några vykort.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 30 MAJ 2011
VÄDER
Under natten upphörde det lätta regnet, vindarna avtog något och molnen försvann. Från
morgonen var sikten god. Mestadels klart och soligt på dagen.
05:00: SV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +11,3° C, vattenstånd +21 cm.
11:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +12,9° C, vattenstånd +7 cm.
17:00: SSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +11,5° C, vattenstånd +19 cm.
23:00: S 13 m/s, byvindar 16 m/s, +12,2° C, vattenstånd +19 cm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
8 nät 04:00‐XX och 11 burar från 15:30‐21:00.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA cirka 25 sågs i Kausan.
SMÅTÄRNA en fiskade i Kausan på kvällen.
TÖRNSKATA en rastande hane ringmärktes.
RINGMÄRKNING
7 ex. av 4 arter.
Rörsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 2 och lövsångare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 190 ex. och i år 4 419 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömt och städat gästtoaletten, 0,5 timmar.
BESÖKARE
Stefan, Annika och ytterligare en personal kom ut på fm. Stefan hämtade sedan en gruppom
XX . Med stationspersonalen totalt 1 personer på ön under dagen.
ÖVRIGT

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 31 MAJ 2011
VÄDER
Under natten avtog vinden för att sedan öka igen under fm. På dagen avtog sedan vinden igen
för att under kvällen öka och vrida mot NV. Från morgonen var sikten god. Mestadels klart och
soligt på dagen, ca 15 C.
Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 21:50 (UTC+2)
Temperatur

17,3 °C kl 08:40

11,8 °C kl 21:50

Medelvind

SE 12,1 m/s kl 08:40

SW 2,2 m/s kl 15:30

Max vind

SE 16,5 m/s kl 08:40

SW 3,1 m/s kl 15:30

Lufttryck

1016,0 hPa kl 21:50

1005,9 hPa kl 08:10

89 % kl 18:20

69 % kl 08:40

Luftfuktighet

Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anders Magnusson, Mikael Käll, Olle Hydén, Styrbjörn Käll, Pelle Flodin, Wiliam Utterberg.
Mikael och Olle avlöstes av Kirsten Dyhm, Pelle Magnusson Dyhm och Paula Rosell
VERKSAMHET
21 nät 04:00‐10:00.
17 nät 10.00‐14.30
OBSERVATIONER
BIÄTARE 1, (kl 10.43‐11.00) upptäcktes av Mikael och flög då runt nya fyren!!
Skärsnäppa cirka 10 i Kausan.
Brun kärrhök 1 hona mot norr 05.00
Tornseglare 2
Backsvala 2
Sjöorre 50 rastande vid Lilleland
Tamduva 1
Pilgrimsfalk 1 hane 07.35‐07.40
Kensk tärna 5
Smålom 2 sträckande
RINGMÄRKNING
5 ex. av 4 arter.
Lövsångare 2, skärpiplärka 1, ärtsångare 1 och gråsiska 1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1 202 ex. och i år 4 431 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Stefan hade 6 nattgäster från gårdagen . Jerker Widen kom ut en kort stund under em. Med
stations personalen totalt 16 personer på ön under dagen.

ÖVRIGT
Dagens art var förståss biätaren som först sågs runt nya fyren, den landade sedan kort vid
toaletten för att sedan fortsätta mot Hållsundsudde. Den vände dock tillbaka och dök sedan
ner ibland näten vid hönshuset....efter en snabb rusch kunde vi dock konstatera att den tyvärr
undgått att fastna i maskorna. Biätaren tog sedan återigen höjd och fortsatte in i riktning mot
Hållsundsudde. Nattens fiske gav en tjockläbbad multe på 3.250 kg. Paddfoten blommar med
några få exemplar bakom fastighetsverkets skylt.
VID DATORN
Anders Magnusson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 1 JUNI 2011
VÄDER
Under natten vred vinden mot VNV NV och ökade till ca 10 m/s. Klart och soligt,
ca 13 C under dagen. På em. avtog vinden och kvällen blev stilla och fin.
Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 20:40 (UTC+2)
10,9 C kl 06:40
Temperatur 14,7 C kl 18:30
Medelvind WNW 10,7 m/s kl 07:40WNW 2,2 m/s kl 20:00
Max vind
WNW 13,0 m/s kl 07:30WNW 2,7 m/s kl 20:00
Lufttryck
1027,4 hPa kl 20:401016,7 hPa kl 00:20
Luftfuktighet 80 kl 01:50 och 58 kl 18:30
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Magnusson, Styrbjörn Käll, Pelle Flodin, Wiliam Utterberg, Kirsten Dyhm,
Pelle Magnusson Dyhm, Paula Rosell. Personalen förstärktes med Victor Isaksson
vid 16‐tiden
VERKSAMHET
7 nät 04:15‐13:00. Burar samtliga 06.00‐21.00.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa cirka 40 ex i Kausan.
Roskarl 3 i kausan
Stormfågel ett ex vid stora bryggan vid 15.00
Kensk tärna 3
RINGMÄRKNING
2 ex av 1 art.
Roskarl 2 ex
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 2 ex och i år 4 433 ex.
UPPDRAGSARBETE
Röjde tång och sten från södra bryggan, 1 tim. Satte upp ett duschdraperi i
tvättstugan.
BESÖKARE
Fastighetsverket och länsantikvarien totalt 4 pers kom ut med Stefan vid 10.00.
Med stationspersonalen totalt 17 personer på ön under dagen.

ÖVRIGT
En mycket lugn dag pga. ny blåst, ingen fågeln i näten. Victor bjöd på grillad
hälleflundra och havskatt tillsammans med en chilensk pinot noir, underbart!
VID DATORN
Anders Magnusson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 2 JUNI 2011
VÄDER
På morgonen måttlig WSW vind, sol och 13 C. Senare på dagen mulnande och
avtagande vind. På em åter uppklarnande och sol.
PERSONAL
Anders Magnusson, Styrbjörn Käll, Pelle Flodin, Wiliam Utterberg, Paula Rosell.
Victor, Kirsten, Pelle lämnade vid 14‐tiden, ut kom Mikael Käll och Rolf Persson.
VERKSAMHET
20 nät 04:15‐13:00. 43 burar 16.00‐21.00.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa ca 20 ex i Kausan
Sjöorre 20 ex vid Lilleland.
Roskarl 1 ex i Kausan.
Småtärna 1
Smålom 2 ex mot O.
Grågås 8
Gulärla 1 rastande
Kärrsångare 1 sjungande
Kentsk tärna 3
RINGMÄRKNING
8 ex av 6 arter.
Rörsångare 1, härmsångare 1, skärpiplärka 2, svarthätta 1, sädesärla 1 och
gransångare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 10 ex och i år 4 441 ex.
UPPDRAGSARBETE
Satte upp en ny fågelskyddsskylt vid Strandoxeln (ca 20 min).
BESÖKARE
Foto Natura/Naturfotograferna med 10 pers kom ut vid 3‐tiden och skall stanna
två nätter.
ÖVRIGT
Äntligen några fåglar i näten, kanske finns det hopp om morgondagen? En fin
havsöring på 1.5 kg fångades.

VID DATORN
Anders Magnusson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 3 JUNI 2011
VÄDER
På morgonen måttlig NW vind, sol och 15 C. Senare på dagen något ökande vind.
Soligt och klart hela dagen.
Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 21:00 (UTC+2)
Temperatur 16,9 C kl 19:30
13,3 C kl 07:10
Medelvind NW 8,0 m/s kl 15:30NW 2,2 m/s kl 09:40
Max vind
NW 9,4 m/s kl 15:50NW 3,1 m/s kl 09:40
Lufttryck
1033,0 hPa kl 09:101028,6 hPa kl 21:00
Luftfuktighet 87 kl 06:10
72 kl 17:10
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Magnusson, Styrbjörn Käll, Pelle Flodin, Wiliam Utterberg, Paula Rosell,
Mikael Käll och Rolf Persson.
VERKSAMHET
20 nät 04:15‐11:00. Häckfågelinventering av måsar och tärnor.
OBSERVATIONER
Silltrut 185 ex (minst 90 häckande par)
Gråtrut 70 ex (minst 35 häckande par)
Havstrut 8 ex (minst 4 häckande par)
Fiskmås 162 (minst 81 häckande par)
Skrattmås 4 ex (minst 2 häckande par)
Fisktärna 12 ex (6 par)
Silvertärna 2 (1 par)
Vitkindad gås 1 flög över vid 20.30
Småspov 2 rastade kort vid 20.00
Skärsnäppa cirka 20‐30 ex på Ostudden + 10 ex i Kausan
Sjöorre ca 100 ex sträckande.
Smålom 1 ex mot ost
Kentsk tärna 5
Steglits 2 rast på fm

RINGMÄRKNING
3 ex av 2 arter.
Ärtsångare 1 och lövsångare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 13 ex och i år 4 444 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1 tim).
BESÖKARE
Foto Natura/Naturfotograferna med 10 pers. Ytterligare 6 personer under
dagen.
ÖVRIGT
Styrbjörn, William och Mikael tog årets första dopp vid södra bryggan. Ett antal
amiralfjärilar sågs under dagen.
VID DATORN
Anders Magnusson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 4 JUNI 2011
VÄDER
God sikt och molnfritt i stort sett hela dagen dock en del tunna slöjmoln från sen eftermiddag.
05:00: NV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +14,5° C, vattenstånd ‐21 cm.
11:00: S 4 m/s, byvindar 5 m/s, +16,2° C, vattenstånd ‐7 cm.
17:00: SSO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +17,6° C, vattenstånd ‐10 cm.
23:00: SSO 3 m/s, byvindar 3 m/s, +15,8° C, vattenstånd +2 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anders Magnusson, Styrbjörn Käll, Pelle Flodin, Wiliam Utterberg, Paula Rosell, Mikael Käll och
Rolf Persson, vilka avlöstes från 11:00 av Jon Hessman, Anette Unger och Uno Unger. Anders
Magnusson skötte transporten med egen båt.
VERKSAMHET
24 nät 04:10‐10:10. 43 burar i Kausan 13:00‐19:00.
OBSERVATIONER
SMÅLOM 2 ex sträckande mot O.
TOFSVIPA 4 ex sträckande mot SV.
SKÄRSNÄPPA Minst 12 ex på SV‐udden och i Kausan. Två redan märkta fåglar kontrollerades.
KENTSK TÄRNA 5 ex visade sig under morgonen och 3 ex sågs under em.
RINGMÄRKNING
2 ex av 2 arter.
Hussvala 1 och skärpiplärka 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 15 ex och i år 4 446 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag
BESÖKARE
Foto Natura/Naturfotograferna med 10 personer som åkte hem med Stefan vid 09‐tiden.
Dessutom hade vi dagsbesök av 6 privatbåtar med 19 personer. Med fågelstationens personal
besöktes ön av totalt 40 personer.
ÖVRIGT
Alltför fint väder för nedfall av fåglar. Inte en enda rastande tätting eller vadare fångad idag,
vilket inte har hänt hittills i år, alltså sedan säsongsstarten den 13 april. Vi fick i stället glädja
oss åt mängder av kålfjärilar, enstaka puktörneblåvingar och mindre guldvingar samt en
amiralfjäril.
VID DATORN
Anders Magnusson och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 5 JUNI 2011
VÄDER
I gryningen ganska god sikt och nästan molnfritt samt delvis bleke på havet. Hög luftfuktighet
och svag vind bidrog till kortvarig markdimma på öns lägre partier vid 03:30‐tiden. Solsken
hela dagen men viss molnighet S om ön framåt kvällen.
05:00: ONO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +13,8° C, vattenstånd ‐9 cm.
11:00: O 2 m/s, byvindar 2 m/s, +17,6° C, vattenstånd +2 cm.
17:00: NV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +19,6° C, vattenstånd ‐7 cm.
23:00: OSO 2 m/s, byvindar 2 m/s, +17,4° C, vattenstånd ‐1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Jon Hessman, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
24 nät 03:45‐11:45. 43 burar i Kausan 04:00‐20:00.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS De kom flygande över ön och försvann över Klockfotsrevet vid 06‐tiden men
sågs igen flygande runt ön vid 10‐tiden.
VIGG 3 ex sträckte mot O längs nordstranden 04:40.
SJÖORRE Ca 35 ex i en flock sträckande mot S. Dessutom rastade 4 ex NO om Ostudden i
skymningen.
SKÄRSNÄPPA 7 ex på SV‐udden och i Kausan.
SMÅTÄRNA 2 ex höll till på Västudden i gryningen och även i Kausan vid ett par tillfällen senare
på dagen.
KÄRRSÅNGARE 1 ex fångades och ringmärktes. Första märkta i år på Nidingen och andra
fyndet hittills i år efter en obs av en sjungande fågel den 2/6.
RINGMÄRKNING
6 ex av 6 arter.
Hussvala 1, skärpiplärka 1, koltrast 1, rörsångare 1, kärrsångare 1 och grönfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 21 ex och i år 4 452 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag
BESÖKARE
Morgan Johansson körde ut ett sällskap på 10 naturintresserade personer från Partille/Lerum i
vår båt. Dessa guidades under ett par timmar under förmiddagen. I övrigt anlände 10
privatbåtar med 35 personer. Med fågelstationens personal besöktes ön av totalt 49 personer.
ÖVRIGT
Fortsatt varmt och härligt sommarväder men relativt händelselöst på fågelfronten. I gryningen
dansade älvorna på Nidingen i form av markdimma över dammen, säkerligen ett ovanligt
väderfenomen på Nidingen. Anette rensade vårt potatisland med den äran.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 6 JUNI 2011
VÄDER
I gryningen en del moln dock mycket god sikt. Under tiden 07:00‐09:00 var det helmulet med
faktiskt några få regndroppar. Från 10:00 och resten av dagen växlande molnighet dock
värmde solen en hel del.
05:00: O 5 m/s, byvindar 8 m/s, +16,8° C, vattenstånd ‐13 cm.
11:00: O 2 m/s, byvindar 4 m/s, +22,0° C, vattenstånd ‐2 cm.
17:00: SSO 10 m/s, byvindar 11 m/s, +19,6° C, vattenstånd ‐2 cm.
23:00: S 3 m/s, byvindar 5 m/s, +17,8° C, vattenstånd ‐9 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Jon Hessman, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
24 nät 03:30‐12:30. 43 burar i Kausan 04:00‐19:00.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA 8 ex på SV‐udden och i Kausan, samtliga var färgringmärkta. De födosöker nu
nästan hela tiden och de är rejält tunga, vilket tydligt märks när de startar en kortare flygtur
över stranden.
SMÅTÄRNA 1 par flög över Kausan under morgonen.
ROSTGUMPSVALA Den upptäcktes av Jon Hessman när den flög omkring med hussvalor i
fyrområdet 08:55. Den sågs därefter nästan kontinuerligt fram till 09:10, då den troligen
sträckte österut. Vid ett tillfälle satte den sig en knapp minut på det långa nätet vid Grindoxeln.
KÄRRSÅNGARE 1 ex fångades och ringmärktes.
LUNDSÅNGARE Den fångades vid 06:30‐tiden i nät 1A. Efter ringmärkning och släpp sågs den i
fyrområdet ett par gånger fram till 13:00.
STARE De första höstflyttande stararna dök upp på ön idag. Först sågs 1 ad redan i gryningen
och efter ett par timmar anlände 17 ex till.
RINGMÄRKNING
11 ex av 8 arter.
Skärpiplärka 2, stenskvätta 1, kärrsångare 1, rörsångare 1, LUNDSÅNGARE 1, grönsångare 1,
gransångare 1 och lövsångare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 32 ex och i år 4 463 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag
BESÖKARE
En privat ribbåt på besök med 4 personer. Med fågelstationens personal besöktes alltså ön av
totalt 7 personer.

ÖVRIGT
Med +22° C fick vi uppleva årets hittills varmaste dag på Nidingen. Det är svårt att veta om det
var värmen eller den lagom blåsande ostvinden som förde hit dagens två rariteter. Vi hade
knappast hunnit lugna ner oss efter fångsten av Nidingens fjärde lundsångare genom tiderna,
förrän Jon hittade en rostgumpsvala flyga runt tillsammans med öns hussvalor i fyrområdet.
Efter dokumentationsfotografering av denna nya art för Nidingen försvann rostgumpen österut
över ön efter ca 15 minuters fantastisk uppvisning.
Två rariteter på samma dag måste ju firas på något sätt, så Anette såg till att baka en utsökt
banankaka, som kunde avnjutas med därtill lämplig dryck i samband med genomgången på
kvällen. Bättre än så kunde man knappast fira vår nationaldag.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 7 JUNI 2011
VÄDER
Strax efter midnatt började det regna och ett rejält åskväder drog in över Nidingen. Mängder
av blixtar lyste upp natthimlen under en timma ‐ både otäckt och fascinerande. I gryningen var
det helmulet och sikten knappt 10 km. Fortsatt mulet under dagen och tidvis rejält disigt så att
man inte såg in till närmaste land. Under kvällen lättade molntäcket en aning och sikten blev
ganska god.
05:00: S 4 m/s, byvindar 5 m/s, +16,9° C, vattenstånd +3 cm.
11:00: SV 4 m/s, byvindar 4 m/s, +16,5° C, vattenstånd +12 cm.
17:00: VNV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +17,3° C, vattenstånd +8 cm.
23:00: NNV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +15,6° C, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Jon Hessman, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
24 nät 03:30‐12:00 och 14 nät 18:00‐20:30. 43 burar i Kausan 04:00‐21:00.
OBSERVATIONER
SKÄRFLÄCKA 3 ex kom flygande en sväng över Västudden och försvann mot okänt håll 08:35.
LJUNGPIPARE 1 ex flög västerut längs nordstranden och försvann mot NV 09:35.
SKÄRSNÄPPA 6 ex ännu kvar på SV‐udden och i Kausan, samtliga var färgringmärkta.
KÄRRSNÄPPA 1 ex av rasen alpina rastade vid Stora bryggan under kvällen. Troligen en ej helt
utfärgad 2K‐fågel.
TORDMULE 2 ex sträckte tillsammans mot N utanför Västudden 11:17.
GULÄRLA 1 hona av rasen flava, drog över Kausan och landade på V‐udden vid 14‐tiden. Under
kvällen återfanns den på SV‐udden.
HÄRMSÅNGARE Den upptäcktes sent på eftermiddagen sjungande i Grindoxeln, sågs därefter
på olika ställen inom fyrområdet. Nätfångades till sist och ringmärktes.
RINGMÄRKNING
16 ex av 10 arter.
Ladusvala 1, hussvala 2, skärpiplärka 2, rörsångare 1, härmsångare 1, trädgårdssångare 3,
grönsångare 1, lövsångare 3, gransångare 1 och grå flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 48 ex och i år 4 479 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens 3 personer kom Stefan och Annika ut med 11 personer som skall
övernatta. Dessutom kom Magnus Salmi på besök under eftermiddagen. Totalt alltså 17
personer idag.
ÖVRIGT
Vid första nätrundan på morgonen satt 2 brunsprötade skymningssvärmare i var sitt nät. Som
tur var lyckades vi plocka ut dem utan skada dem och de kunde flyga vidare.
Magnus Salmi hade med sig färskt kaffebröd vilket naturligtvis var mycket välkommet.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 8 JUNI 2011
VÄDER
I gryningen var det molnfritt över Nidingen och till havs men en molnbank låg in över land.
Molnbanken spred sig ut över havet och efter ett par timmar var det helmulet. Ganska god
sikt. Vindstilla eller näst intill större delen av förmiddagen. Tidvis stod vindsnurran helt still på
SMHI:s väderstation. Vid 13‐tiden bröt solen igenom molntäcket och resten av dagen var både
solig och varm.
05:00: NNO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +14,9° C, vattenstånd ‐3 cm.
11:00: S 0 m/s, byvindar 1 m/s, +16,9° C, vattenstånd ‐7 cm.
17:00: V 2 m/s, byvindar 3 m/s, +19,6° C, vattenstånd ‐4 cm.
23:00: N 5 m/s, byvindar 6 m/s, +18,2° C, vattenstånd ‐4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Jon Hessman, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
24 nät 03:30‐12:30 och 2 nät 12:30‐14:00. 43 burar i Kausan 04:00‐20:00.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 1 ex stod en stund på Västudden vid 13:00‐tiden.
SKÄRSNÄPPA 6 ex ännu kvar på SV‐udden och i Kausan, samtliga var färgringmärkta och
samma ex sågs även igår.
KÄRRSNÄPPA Gårdagens fågel var kvar under morgonen vid Stora bryggan.
ROSKARL På kvällen upptäcktes en födosökande fågel på SO‐udden.
SILVERTÄRNA Förutom de häckande tärnorna anlände en flock på 16 ex (13 ad och 3 2K) vid
13:00‐tiden och slog till på Västudden, där de rastade under knappt 2 timmar.
ROSENFINK Vid 04‐tiden hördes en sjungande hane vid Kruthuset som flyttade sig till
Strandoxeln. Ett par timmar senare fångades en 2K‐fågel i nät 1A vid Grindoxeln och efter
ytterligare en timma fångades en 2K hane.
RINGMÄRKNING
23 ex av 13 arter.
Hussvala 1, skärpiplärka 2, sädesärla 1, rödstjärt 1, kärrsångare 2, rörsångare 3, härmsångare
1, törnsångare 2, trädgårdssångare 4, lövsångare 2, gransångare 1, grå flugsnappare 1 och
rosenfink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 71 ex och i år 4 502 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan och Annika körde iland de 11 personer som tillbringat natten på Nidingen. Med
fågelstationen alltså 16 personer idag.
ÖVRIGT
Som synes blev det ett litet nedfall av sent anländande tättingar idag. Rosenfink är ju alltid
roligt och dubbelt roligt blev det när vi lyckades fånga 2 ex.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 9 JUNI 2011
VÄDER
Nästan kontinuerligt regn från gryningen till sent på eftermiddagen. Sikten tidvis endast någon
kilometer. Vid 18‐tiden slutade det regna och en successiv uppklarning västerifrån ägde rum
och i samband med det blev sikten mycket god.
05:00: NO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +17,1° C, vattenstånd +5 cm.
11:00: VNV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +15,8° C, vattenstånd +2 cm.
17:00: VNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,7° C, vattenstånd ‐4 cm.
23:00: V 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,4° C, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Jon Hessman, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 09:00‐10:00.
OBSERVATIONER
KNÖLSVAN Honan låg på 4 ägg och en nykläckt unge.
SKEDAND 1 hane (ej helt utfärgad) sträckande mot O längs öns sydsida 18:57.
HAVSSULA 1 3K/4K passerade mot S utanför Västudden 12:06.
BRUN KÄRRHÖK En hona passerade mot SV rakt över ön 09:00.
KUSTSNÄPPA En outfärgad 2K‐fågel rastade på södra sidan av Västudden 08:50‐08:55.
SKÄRSNÄPPA 5 ex födosökte på sydsidan av Stora bryggan under dagen, samtliga
färgringmärkta sedan tidigare.
SKOGSSNÄPPA 1 ex upptäcktes 11:25 i Kausan.
ROSKARL 3 ex födosökte på västra sidan av SO‐udden under morgonen.
SILLGRISSLA 1 ex i sommardräkt passerade intill Västudden 09:29.
TURKDUVA 2 ex anlände vid 07:20‐tiden och rastade ca 15 minuter på 1930 års hus innan de
sträckte vidare mot SO. Dessutom passerade 1 ex över ön mot SV 11:35.
RINGMÄRKNING
5 ex av 4 arter.
Tobisgrissla 1, kärrsångare 1, härmsångare 1 och trädgårdssångare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 76 ex och i år 4 507 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Idag har ön bara besökts av fågelstationens personal, alltså 3 personer.
ÖVRIGT
Det goa vädret som vi haft sedan i lördags byttes idag mot mer traditionellt sommarväder med
regn större delen av dagen och blåsigt från västsektorn. Sporadisk spaning efter havsfåglar gav
dock inte mer än en havssula – det blåste nog inte tillräckligt ute över Nordsjön och Skagerack.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 10 JUNI 2011
VÄDER
Från gryningen helmulet men vid middagstid lättade molntäcket och därefter var det i stort
sett molnfritt resten av dagen. God sikt hela dagen.
05:00: VNV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +12,8° C, vattenstånd +9 cm.
11:00: V 6 m/s, byvindar 9 m/s, +13,9° C, vattenstånd ‐6 cm.
17:00: VNV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +16,2° C, vattenstånd +5 cm.
23:00: VNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +13,8° C, vattenstånd ‐7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Jon Hessman, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 03:45‐15:45 och 43 burar 09:30‐20:30.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA 8 ex födosökte på sydsidan av Stora bryggan liksom igår, samtliga var
färgringmärkta.
SKRATTMÅS Vid häckfågelinventering hittades 6 bon med ägg i en liten koloni V om Västra
rännan.
SILVERTÄRNA Tills idag har 7 bon hittats varav 5 O om Kruthuset och 2 SO om Västra rännan.
ROSENFINK En outfärgad fågel sågs en kort stund under morgonen i 6:ans slånbuskage.
RINGMÄRKNING
15 ex av 8 arter.
Fisktärna 2, skärpiplärka 4, rödstjärt 2, rörsångare 1, törnsångare 1, svarthätta 1, gransångare 2
och lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 91 ex och i år 4 522 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Livräddningsbåten från Bua med Janne Stenberg och en kollega kom ut med en tekniker från
SMHI som gjorde den årliga servicen på väderstationen. Med fågelstationens personal alltså
totalt 6 besökare.
ÖVRIGT
Nya kärlväxter är det inte ofta man hittar här ute nuförtiden och troligen har ingen helt ny växt
hittats denna vecka heller. Dock är jag lite osäker på om träjon setts här förut. I vilket fall som
helst växer det nu en tuva med denna ormbunke på östra delen av den på slån röjda ytan
mellan Fotogenboden och Kruthuset. Sedan kan man alltid hoppas att polisen inte får nys om
vår hampaodling som har uppstått spontant efter all fågelmatning i höstas och i mars vid
Strandoxeln.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 11 JUNI 2011
VÄDER
God sikt hela dagen. I gryningen halvmulet.
05:00: V 4 m/s, byvindar 6 m/s, +12,2° C, vattenstånd +3 cm.
11:00: V 3m/s, byvindar 5 m/s, +14,8° C, vattenstånd ‐13 cm.
17:00: V 7 m/s, byvindar 8 m/s, +15,3° C.
23:00: V 5 m/s, byvindar 8 m/s, +14,0° C.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Jon Hessman, Anette Unger och Uno Unger avlöstes mitt på dagen av Eva Åkesson, Charlotte
Hake och Mikael Hake. Mikael skötte båttransporten med vår egen båt.
VERKSAMHET
24 nät 03:30‐11:00.
OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA 5 ex födosökte på sydsidan av Stora bryggan, samtliga var färgringmärkta.
ROSKARL 1 ex rastade på SO‐udden mitt på dagen.
ROSENFINK Hördes sjunga några strofer under morgonen och eftermiddagen. Vid kontroll
visade det sig att det var den andra hanen som ringmärktes den 8/6.
RINGMÄRKNING
2 ex av 1 art.
Hämpling 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 93 ex och i år 4 524 ex.
UPPDRAGSARBETE
Städning och tömning av gästtoan 0,5 timma, gräsklippning 3 timmar.
BESÖKARE
I samband med personalbytet besöktes fågelstationen av en journalist. Stefan anlände med 12
personer. Potatis‐Gunnar och 2+2+2 turister var också här. Med fågelstationens personal
besöktes ön av 26 personer.
ÖVRIGT
Äntligen är man ute på ön igen! Det var länge sen sist... Det mesta är sig likt förstås, de
tretåiga gnäller och tjuter runt fyrarna, skärpiplärkorna studsar kring murarna och rödbenorna
vaktar ilsket sina kungariken. På ringmärkningssidan händer inte så mycket, men vad gör det
när vädret är så fantastiskt?
Undertecknad passade på att hjälpa Stefan idag så att han slapp åka tur och retur en extra
gång; drog av alla gamla sängkläder i vandrarhemshusen och snyggade till det innan nya gäster
anlände. Som tack en flaska vin! Mums!
För övrigt: på frågan om varför fisktärnor har så extremt korta ben, svarade den (ordentligt
trötte) Mikael att ”de behöver väl inte längre ben.” Tur att vi har biologisk expertis på ön ;)
Charlotte Hake
VID DATORN
Uno Unger och Hakarna

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 12 JUNI 2011
VÄDER
Strålande vackert väder, men något blåsigt.
05:00: V 6 m/s, byvindar 8 m/s, +13,6° C, vattenstånd +3 cm.
11:00: VSV 4m/s, byvindar 6 m/s, +15,9° C, vattenstånd ‐12 cm.
17:00: SSV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +15,9° C, vattenstånd + 1 cm
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Mikael och Charlotte Hake. Eva Åkesson
VERKSAMHET
24 nät 03:30‐10:00.
Trimmade nätgator 2h.
OBSERVATIONER
Inget anmärkningsvärt idag, förutom att knölsvansfamiljen verkar ha lämnat ön nu; de har inte
setts till alls idag.
RINGMÄRKNING
2 ex av 2 art.
Kärrsångare 1 ex.
Rörsångare 1 ex.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 95 ex och i år 4 526 ex.
UPPDRAGSARBETE
6h gräsklippning.
BESÖKARE
Stefan hämtade gårdagens sällskap. Totalt 16 personer på ön idag, med stationspersonalen
inräknad.
ÖVRIGT
Igår kväll när vi lagt oss kom en polishelikopter på blixtvisit. Den gjorde ett litet varv över ön
och försvann sedan norrut igen. Månne har de fått nys om den fågelfrösådda hampaodlingen
vid strandoxeln nu?
Dagen har mestadels varit händelselös, och energin har lagts på att frisera öns frodiga grönska.
Stefan körde ”en båt kommer lastad” och räckte över 2 tandborstar och tandkräm till de
desperata Hakarna. För mycket bortavaro från ön har nämligen lett till att packningsrutinerna
blivit lidande...
VID DATORN
Charlotte Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 13 JUNI 2011
VÄDER
Klart på morgonen, under dagen mulnande och från eftermiddagen tidvis regn. God sikt.
05:00: SV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +13,2° C, vattenstånd +2 cm.
11:00: SSV 6m/s, byvindar 7 m/s, +16,1° C, vattenstånd ‐3 cm.
15:00: S 7 m/s, byvindar 8 m/s, +16,1° C, vattenstånd ‐3 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Mikael och Charlotte Hake, Eva Åkesson.
VERKSAMHET
24 nät 03:30‐12:00. Fångade strandpiparungar på Playan.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa 2 ex. kvar fortfarande under morgonen, Roskarl 2 ex. sågs på Sydostudden under
dagen, NÖTSKRIKA: ny art för Nidingen! Rastade på ön och fångades (se nedan). Vid 07:30 tog
den höjd och sträckte vidare mot SV, ivrigt uppvaktad av öns rödbenor, sädesärlor och
skärpiplärkor. Inte undra på att den ville lämna oss alla...
RINGMÄRKNING
13 ex av 9 arter.
Större strandpipare 3 pull., Ladusvala 1, Hussvala 2, Skärpiplärka 1, Sädesärla 1, Rörsångare 1,
Härmsångare 1, NÖTSKRIKA 1, Stare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 108 ex. och i år 4 539 ex.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Stefan och Annika kom ut med 8 personer under eftermiddagen. De skall stanna över natten.
Totalt alltså 13 personer på ön idag + Stefan och Annikas söta lilla dunboll till hund.
ÖVRIGT
Dagens höjdpunkt var naturligtvis nötskrikan. Det hela började med att skärpiplärkorna och
svalorna ryttlade och verkade oroade över någonting nere vid Hönshuset. När vi gick ner för
att titta efter vad det var, flyger en nötskrika iväg från den stora fläderbusken och fastnar i de
bortre hönshusnäten! Mikael fick lösgöra den ilskna krabaten, vilken fick en sparvhök att te sig
tam vid jämförelse. Efter ringmärkningen satte den sig på muren vid det lilla gula huset; en
scen jag sent ska glömma med skärpiplärkor som svärmade runt nötskrikan och en Stena‐båt i
bakgrunden!
VID DATORN
Charlotte och Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 14 JUNI 2011
VÄDER
Under natten regn, upphörde vid 3:30‐tiden. Under morgonen uppklarnande. Tilltagande vind under
dagen från västsektorn.
05:00: VSV 6 m/s, byvindar 10 m/s, +15,4° C, vattenstånd +10 cm.
11:00: V 8 m/s, byvindar 10 m/s, +15,6° C, vattenstånd +9 cm.
15:00: V 10 m/s, byvindar 12 m/s, +15,4° C, vattenstånd +10 cm.
19:00: VNV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +14.9° C, vattenstånd X cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Mikael och Charlotte Hake, Eva Åkesson.
VERKSAMHET
24 nät 04:00‐07:00, 20 nät 07:00‐10:00. Havsfågelspaning.
OBSERVATIONER
Sångsvan 4 ex. mot Ö, Smålom 3 ex. mot S., Stormfågel 8 ex. mot S., Mindre lira 1 ex.
passerade snabbt mot S. utanför ön kl. 11:05‐11:10, Havssula 5 ex. mot S., Roskarl 2 rastande
även idag, Sillgrissla 1 ad. mot S., Tordmule 3 ad. mot S., Sillgrissla/Tordmule 11 ex. mot S.,
NATTSKÄRRA 1 ex. spelade(!) utanför huset när vi gick upp 03:30. Den sågs sedan vid ett par
tillfällen under tidiga morgonen, Törnskata 1 honfärg. ringmärktes, höll till på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
14 ex av 9 arter.
Havstrut 1
Kärrsångare 3
Trädgårdssångare 2
Skärpiplärka 3
Härmsångare 1
Svarthätta 1
Sädesärla 1
Törnsångare 1
Törnskata 1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 122 ex. och i år 4 553 ex.
UPPDRAGSARBETE ‐
BESÖKARE
Stefan körde in de 8 gästerna från igår. 13 personer på ön idag också, + det lilla garnnystanet.
ÖVRIGT
Vid uppvaknandet imorse (eller inatt med normala referenser) hörde undertecknad ett svagt
surrande ljud som hon i sitt yrvakna tillstånd inte reagerade adekvat på. Inte förrän huvudet
stacks ut genom dörren och surrandet hördes helt inpå tändes ett ljus. Spelande nattskärra i
duggregn och blåst på Nidingen! Snart var alla tomtar i huset vakna...
Inspirerade drog vi upp näten direkt vid uppehåll, och fick en trevlig morgonstöt att ringmärka.
Mikael infångade oförskräckt även en komposttrut, trots både blåmärken och blodspillan.
Sist men inte minst har vi avnjutit havsfåglar i måttlig mängd men i härligt väder; sällan är det
så varmt i Sverige när man havsfågelskådar att man kan njuta av öl och vin i kvällssolen! En
mindre lira förgyllde det emellanåt ganska tomma havet. Vi gnuggar händerna inför
morgondagen...
VID DATORN
Charlotte Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 15 JUNI 2011
VÄDER
Frisk‐hård västvind under morgonen och dagen. Under sena eftermiddagen avtog vinden och
kvällen blev ”go”. Växlande molnighet.
05:00: V 12 m/s, byvindar 17 m/s, +12,4° C, vattenstånd +13 cm.
13:00: V 8 m/s, byvindar 12 m/s, +14,9° C, vattenstånd +1 cm.
17:00: V 6 m/s, byvindar 8 m/s, +16,5° C, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Mikael och Charlotte Hake, Eva Åkesson.
VERKSAMHET
1 nät 07:00‐08:00, 32 burar i Kausan 07:00‐18:00. Havsfågelspaning under morgonen.
OBSERVATIONER
Smålom 4 ex. mot S., Stormfågel 1 ex. mot N., Havssula 1 ex. mot S., Sillgrissla 16 ex. mot S.,
Tordmule 1 ex. mot S., Sill/mule 19 ex mot S.
RINGMÄRKNING
9 ex. av 2 arter.
Skärpiplärka 7, Stare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 131 ex. och i år 4 562 ex.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Stefan, Annika, en medhjälpare till dem, samt 11+12 personer. Med oss själva sammanlagt 29
personer på ön idag + ”Luddetussen”.
ÖVRIGT
Tyvärr blev vi ”blåsta” på havsfåglarna idag, trots lovande läge med friska västvindar.
Visserligen gjorde någon ett försök att höja temperaturen en aning genom att hojta ”‐
lunnefågel!”, men det hjälpte tyvärr föga. Inte kunde vi ha näten uppe heller, så vad göra? Jo,
slänga ut burarna naturligtvis. Detta visade sig vara en bra strategi, då sju sj(unga)nde
skärpiplärkor och en stare löpte in i dessa fyrkantiga nätverk. Den knackiga fågeltillgången
gjorde att undertecknad istället var tvungen att jobba hela dagen... Lön för mödan blev det
dock under kvällen, då Lotta fixade en god äppel‐, mango‐, rabarber‐, mandelmasse‐, allt på‐
paj. I brist på de numera ivägflyttade skärsnäpporna så får vi nu hålla ställningen som
fettupplagrare...
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 16 JUNI 2011
VÄDER
Svag vind, klart väder hela dagen. Under eftermiddagen och kvällen tilltagande molnighet.
05:00: VSV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +13° C, vattenstånd +0 cm.
13:00: S 4 m/s, byvindar 6 m/s, +16,4° C, vattenstånd +8 cm.
18:00: SSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +17,8° C, vattenstånd +4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Mikael och Charlotte Hake, Eva Åkesson.
VERKSAMHET
24 nät 03:30‐12:00, 20 nät 12:00‐16:30. 32 burar 04:00‐19:30. Sträckskådning fram till 09:00.
OBSERVATIONER
Sjöorre 1730 mot S.
Skärsnäppa 1 stationär.

Havssula 1 mot S.
Turkduva 1 rast.

Svartsnäppa 2 rast.
Svart rödstjärt 1 rast.

RINGMÄRKNING
23 ex. av 3 arter.
Skärpiplärka: 7
Svart Rödstjärt: 1
Stare: 15
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 154 ex. och i år 4 585 ex.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Stefan, Annika, + medhjälpare + det lilla fyrbenta yrvädret, hade 38 gäster idag, varav 11
stannar över natten. Jerker har också varit här och haft en guidning av 16 gymnasielärare.
Dessutom sov det över en fotograf till idag, som hyrde rummet av Nidingens vänner.
Fotografen blev hämtad av en bekant idag. Med personalen har alltså 63 människor och en
vovve vistats på ön idag!
ÖVRIGT
Dagen har varit njutbar, om än lite sömnig. Skärpip och starar har stått för merparten av
dagens märkning. Lite oväntat fastnade även en svart rödstjärt i nätet, vilket alltid är trevligt.
Dessutom har det sträckt en avsevärd mängd sjöorrar! Annars har dagen dominerats av naken‐
apor (med kläder på dock). Kvällen ägnades åt att njuta av det goa vädret utomhus och inta
ädla drycker som vänligt donerats av Stefan. Man tackar!
VID DATORN
Charlotte Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 17 JUNI 2011
VÄDER
Morgonens väder kan omöjligt definieras bättre än ”busväder”. Under dagen vred vinden mot
väst, dock utan att nämnvärt avta i styrka. Med undantag för en enstaka skur upphörde regnet
i alla fall, och solen har kommit fram fint på eftermiddagen/kvällen.
04:00: SO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +12,8° C, vattenstånd +0 cm.
11:00: SV 9 m/s, byvindar 13 m/s, +15,7° C, vattenstånd +24 cm.
18:00: VSV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +16,6° C, vattenstånd +19 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Mikael och Charlotte Hake, Eva Åkesson.
VERKSAMHET
12 nät 07:00‐17:00. 34 burar 07:00‐19:00. Sporadiskt havsfågelspan.
OBSERVATIONER
Stormfågel 1 mot S.
Lövsångare 1 rast.

Svartsnäppa 1 mot S.
Grå flugsnappare 1 rast.

Tornseglare 60 mot S.

RINGMÄRKNING
8 ex av 5 arter.
Fiskmås 1, skärpiplärka 1, lövsångare 1, grå flugsnappare 1 och stare 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 162 ex och i år 4 593 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömde turistdasset. Guidat 6 gäster.
BESÖKARE
Med personal inkluderad, 60 personer på ön idag. Stefan och Annika har haft fullt upp denna
veckan.
ÖVRIGT
Halvdan dag. För blåsigt för någon vettig nätfångst, men havet har heller inte bjudit på några
överraskningar. Imorse var havet så tomt på liv att det förde tankarna till Cormac McCarthys
Vägen...
Tiden fördrivs annars med att äta upp de kolossala mängder mat som skänkts av Stefan och
Annika. Det höga gästtrycket har lett till ett överflöd av rester; fisksoppa, fiskgratäng, rökt lax,
marulk, havskatt, pasta, quinoasallad, grönsallad, en jätteskål med kokta ägg, färskpotatis,
blåbärspaj, muffins, öl...
Likt boa constrictors rullar vi ihop oss och smälter maten nu.
VID DATORN
Charlotte Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 18 JUNI 2011
VÄDER
Från gryningen solsken senare efter hand mulnande och från 12:30‐tiden tidvis regn eller
duggregn. Måttlig sikt.
04:00: VSV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +12,7° C, vattenstånd +5 cm.
11:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +15,1° C, vattenstånd +16 cm.
17:00: ONO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +14,0° C, vattenstånd +10 cm.
23:00: OSO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +13,7° C, vattenstånd +24 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Mikael Hake, Charlotte Hake och Eva Åkesson avlöstes vid 13:30‐tiden av Lotta Berg, Hanna
Berg, Emma Berg, Anette Unger och Uno Unger. Mikael skötte personaltransporten med
fågelstationens båt.
VERKSAMHET
24 nät 03:30‐13:00 och 34 burar 04:30‐18:00.
OBSERVATIONER
BRUSHANE 3 hanar rastade tillfälligt på ön under förmiddagen.
RÖDHAKE 1 ex sågs något oväntat i fyrområdet för att vara så här års.
RINGMÄRKNING
24 ex av 6 arter.
Hussvala 1, skärpiplärka 4, sädesärla 1, rörsångare 1, trädgårdssångare 1 och stare 16.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 186 ex och i år 4 617 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom 3 avgående och 5 tillträdande personer på fågelstationen så besöktes ön av en båt
med 5 personer. Stefan och Annika for iland med sina 12 nattgäster. Vidare anlände 6
kajakpaddlare från Nidingens vänner som stannar över natten. Till sist kom Olle Hydén ut på
kort visit. Totalt besöktes ön alltså av 34 personer.
ÖVRIGT
Så då är man ute på Nidingen igen. Eftersom det bara har gått en vecka sedan jag var här sist
så var det mesta sig likt. Dock hade potatisen i trädgårdsfållan börjat blomma så nu finns det
hopp om färskpotatis till midsommarsillen.
Olles kortbesök föranleddes av att avgående personal av misstag fick med sig Anettes
ryggsäck iland, men som tur var ställde Olle upp och såg till att Anette snabbt återfick sin säck
med bl.a. kamera och kikare.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 19 JUNI 2011
VÄDER
Regn hela natten som upphörde först vid 05:30‐tiden. Fortsatt mulet och måttlig sikt under
förmiddagen, men vid 10‐tiden lättade molntäcket och därefter hade vi en hel del solsken
resten av dagen, dock åter mulnande mot kvällen.
05:00: SV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +13,6° C, vattenstånd +19 cm.
11:00: SV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +15,6° C, vattenstånd +18 cm.
17:00: SSV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +16,3° C, vattenstånd +12 cm.
23:00: V 1 m/s, byvindar 2 m/s, +15,1° C, vattenstånd +22 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta Berg, Hanna Berg, Emma Berg, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 05:30‐12:30 och 34 burar 05:45‐18:45. Inventering och ringmärkning av tretåig mås.
OBSERVATIONER
GLUTTSNÄPPA 1 ex hördes på nattsträck 23:07. Första höstobsen i år för Nidingen.
ROSKARL 2‐3 ex. 1 ex flög österut över fyrområdet 05:30 och senare under dagen rastade 1
hane och 1 hona i Kausan.
KÄRRSÅNGARE En sjungande i 5:ans slånbuskage 05:30, senare ringmärktes 1 ex.
RÖRSÅNGARE En sjungande i 5:ans slånbuskage 05:30, senare ringmärktes 5 ex.
RINGMÄRKNING
100 ex av 7 arter.
Tretåig mås 38, skärpiplärka 1, kärrsångare 1, rörsångare 5, törnsångare 1, gransångare 1 och
stare 53.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 286 ex och i år 4 717 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
De 6 kajakpaddlande Nidingens vänner tillika Kungsbacka havspaddlare lämnade ön vid 11‐
tiden. Vidare ett kortare besök av en ribbåt med 4 personer mitt på dagen. Med
fågelstationens personal alltså totalt 15 personer.
ÖVRIGT
Idag var det dags att genomföra årets första genomgång och ringmärkning av Nidingens
tretåiga måsungar. På östra gamla fyren fanns 12 ungar varav 11 ringmärktes och motsvarande
på västra fyren var 22 ungar varav 18 ringmärktes. Resterande 5 ungar kommer att ringmärkas
senare i veckan. På Rissastenens sjömärke ringmärktes 7 ungar på västra sidan och 2 på östra
sidan där 2 bon ännu innehöll 1 + 2 okläckta ägg. I år har dessutom ett bo tillkommit på
Västuddens sjömärke där en fågel ännu ruvar. Totalt noterades idag 31 aktiva bon med
antingen ägg eller ungar.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 20 JUNI 2011
VÄDER
Växlande molnighet under natten och i gryningen halvmulet. Från 10:30 och ett par timmar
framåt en del regn, därefter växlande molnighet resten av dagen.
05:00: NV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +14,5° C, vattenstånd +12 cm.
11:00: V 9 m/s, byvindar 11 m/s, +13,9° C, vattenstånd +18 cm.
17:00: V 10 m/s, byvindar 14 m/s, +14,9° C, vattenstånd +9 cm.
23:00: V 10 m/s, byvindar 14 m/s, +13,4° C, vattenstånd +14 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta Berg, Hanna Berg, Emma Berg, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 05:00‐10:30 och 34 burar 05:30‐18:30. Ringmärkning av tobisgrissleungar påbörjades.
OBSERVATIONER
GLUTTSNÄPPA 1 ex hördes på nattsträck 00:58 och 1 ex rastade i Kausan vid 05:30‐tiden.
KÄRRSNÄPPA 1 ex av rasen alpina rastade i Kausan hela dagen, samma ex som igår.
SILLGRISSLA 1 ex i sommardräkt passerade söderut nära Västudden 09:22.
TORDMULE 1 ex i sommardräkt flög omkring nära öns stränder under kvällen.
RINGMÄRKNING
99 ex av 6 arter.
Fiskmås 1, tobisgrissla 66, rödhake 1, gransångare 1, stare 28 och bofink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 385 ex och i år 4 816 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Idag var endast fågelstationens 5 personer på ön.
ÖVRIGT
Med nästan helt molntäckt himmel, endast svaga vindar från nordsektorn och ca 15 plusgrader
blev det ganska bra förhållande för den nattfjärilsfångst med kvicksilverlampa på
ringmärkarlabbets sydsida som genomfördes den gångna natten under tiden 21:45‐04:35.
Totalt lockades ca 40 arter till ljuset och det mest spektakulära var väl 19 ex av mindre
snabelsvärmare som samtidigt satt på lakanet.
Senare på dagen gjordes en genomgång av de 51 tobisgrissleholkarna på västra delen av ön,
vilket resulterade i 66 ungar som kunde ringmärkas och kontroll av en ruvande fågel som
pullmärktes på Nidingen 1990, alltså nu 21 år gammal.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 21 JUNI 2011
VÄDER
Helmulet men god sikt från gryningen och resten av dagen, dock uppklarnande från V vid 21‐
tiden.
05:00: VSV 7 m/s, byvindar 12 m/s, +13,1° C, vattenstånd +9 cm.
11:00: VSV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +14,5° C, vattenstånd +15 cm.
17:00: SV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +14,8° C, vattenstånd +9 cm.
23:00: VSV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +14,6° C, vattenstånd +13 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta Berg, Hanna Berg, Emma Berg, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 04:30‐12:30 och 34 burar 05:00‐18:00. Kontinuerlig bevakning av sjöfågelsträcket
06:00‐10:00 och därefter till och från. Inventering och ringmärkning av skrattmås och tärnor.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 320 ex sträckande mot S. Största flocken var på ca 170 ex. Dessutom rastade ca
10 ex på Lillelandsrevet.
SMÅLOM 1 ex sträckande mot S väster om ön 06:13.
STORMFÅGEL 1 ex sträckande mot N långt väster om ön 08:00.
KÄRRSNÄPPA 1 ex av rasen alpina kvar i Kausan även idag.
STORSPOV 14 ex i en flock sträckande mot SV 06:57.
GRÖNBENA 1 ex rastade kort i Kausan vid 07‐tiden.
TRETÅIG MÅS 1 2K‐fågel sträckande mot S 06:34. Dessutom besöktes öns häckningskoloni av
ytterligare 1 2K‐fågel
SILLGRISSLA 1 ex sträckande mot S väster om ön 09:40.
TORDMULE 1 ex sträckande mot S väster om ön 09:40.
SILLGRISSLA/TORDMULE 5 ex sträckande mot S långt ut väster om ön.
RINGMÄRKNING
21 ex av 8 arter.
Större strandpipare 1, rödbena 1, skrattmås 5, gråtrut 1, silvertärna 2, skärpiplärka 2, sädesärla
1 och stare 8.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 406 ex och i år 4 837 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Patrik kom ut med ett sällskap på 12 personer från klädföretaget Svea för modefotografering.
Stefan och Annika hade med sig 14 personer från en skola i Onsala för en dagskonferens. Med
fågelstationens personal besökte alltså totalt 34 personer Nidingen idag.

ÖVRIGT
Trots en hel del bevakning av sjöfågelsträcket blev resultatet ganska magert, dock sågs i alla fall
en stormfågel och ett par hundra sjöorrar. Tyvärr behagade inte de två mindre lirorna som sågs
på Kråkudden, Hönö under morgonen dyka upp här vid Nidingen.
Vid häckfågelsinventering konstaterades 8 bon av skrattmås strax V om Västra rännan. För
fisktärnorna tycks häckningen inte gått så bra och endast 4 bon med ägg hittades varav 3 vid
Västra rännan och endast 1 mellan Kruthuset och Östra rännan. Silvertärnorna har dock lyckats
bättre och till de 7 bon som hittades den 10/6 tillkom idag ytterligare 2 bon vid Västra rännan.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 22 JUNI 2011
VÄDER
Efter en delvis molnfri natt mulnade det på från SV och i gryningen var det endast en strimma
molnfritt över fastlandet, så att man precis kunde se solen gå upp över horisonten. Tidvis lätt
duggregn och måttlig sikt under de första morgontimmarna. Från 10‐tiden successivt
uppklarnande och under eftermiddagen flödade solen från en molnfri om än något disig
himmel. Senare på kvällen mulnade det åter.
05:00: SV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +14,7° C, vattenstånd +12 cm.
11:00: SV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +16,9° C, vattenstånd +8 cm.
17:00: SSO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +16,7° C, vattenstånd +6 cm.
17:00: SSV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +16,1° C, vattenstånd +11 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta Berg, Hanna Berg, Emma Berg, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 04:30‐12:30 och 21 nät 11:15‐12:30. 34 burar 05:00‐18:00.
OBSERVATIONER
GLUTTSNÄPPA 2 ex rastade kort på nordstranden vid 12‐tiden.
RINGMÄRKNING
25 ex av 9 arter.
Tretåig mås 5, silvertärna 2, tobisgrissla 5, skärpiplärka 1, sädesärla 1, kärrsångare 1,
törnsångare 1, grå flugsnappare 1 och stare 8.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 431 ex och i år 4 862 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (4 tim).
BESÖKARE
Naturfotografen Annette Seldén kom med kajak vid 12‐tiden och hon stannar över natten.
Stefan och Marga kom ut med en konferensgrupp på 6 personer som är kvar till i morgon. Med
fågelstationens personal besöktes ön av totalt 14 personer.
ÖVRIGT
Annette Seldén filmade och fotograferade för att dokumentera händelseförloppet när vi
besöker bon av tobisgrissla och tretåig mås för ringmärkning.
På kvällen fick vi uppleva riklig svärmning av fjädermygg när de samlade sig i dansande
tromb‐ eller rökpelarliknande ansamlingar NO om fyrområdet.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 23 JUNI 2011
VÄDER
En del regn under natten som upphörde först vid 05:30‐tiden. Vid 08‐tiden något lättande
molntäcke och därefter mestadels molnfritt men med en del Cumulusmoln tidvis.
05:00: VNV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +14,2° C, vattenstånd +17 cm.
11:00: SV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +15,6° C, vattenstånd +11 cm.
17:00: SV 9 m/s, byvindar 10 m/s, +16,7° C, vattenstånd +10 cm.
23:00: SV 7 m/s, byvindar 12 m/s, +15,1° C, vattenstånd +10 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta Berg, Hanna Berg, Emma Berg, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 05:15‐12:15 och 34 burar 05:45‐13:45.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 10 ex låg vid Lillelandsrevet under dagen.
SKOGSSNÄPPA 1 ex rastade i Kausan vid 05:30‐tiden.
RINGMÄRKNING
86 ex av 11 arter.
Strandskata 1, fiskmås 1, tobisgrissla 52, ladusvala 1, hussvala 1, skärpiplärka 4, kärrsångare 1,
rörsångare 1, törnsångare 1, svarthätta 1 och stare 22.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 517 ex och i år 4 948 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Naturfotografen Annette Seldén lämnade ön vid 06:30‐tiden. Stefan kom ut och hämtade
Marga och de 6 konferensdeltagarna vid 11‐tiden och därefter fanns endast fågelstationens
personal kvar på ön, alltså totalt 14 personer på Nidingen idag.
ÖVRIGT
Trots att vi nu passerat sommarsolståndet med två dagar fick vi idag ett litet nedfall av
sångare. Både kärrsångaren och svarthättan var hanar som sjöng några strofer. Kan dessa vara
på nordsträck fortfarande?
Efter att nu ha inventerat drygt hälften av tobisgrisslebona kan man konstatera en ganska
god häckningssäsong. Dessutom verkar det som om omläggning ägt rum i flera lågt liggande
bon som översvämmats tidigt under häckningen. Hittills i år har 122 boungar ringmärkts.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 24 JUNI 2011
VÄDER
I gryningen till större delen molnfritt och sikten var god. Resten av dagen växlande molnighet
med en hel del sol, speciellt under eftermiddagen.
05:00: VSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +12,8° C, vattenstånd +25 cm.
11:00: VSV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +14,2° C, vattenstånd +18 cm.
17:00: V 12 m/s, byvindar 16 m/s, +14,9° C, vattenstånd +24 cm.
23:00: V 11 m/s, byvindar 16 m/s, +12,7° C, vattenstånd +20 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta Berg, Hanna Berg, Emma Berg, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 05:00‐12:00 och 34 burar 05:15‐12:15. Bevakning av sjöfågelsträcket 05:35‐13:20 och
16:40‐19:15.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 215 ex sträckande mot S. Dessutom låg ca 25 ex vid Lillelandsrevet.
STORLOM 1 ad i sommardräkt passerade mot S väster om ön 11:18.
STORMFÅGEL 20 ex sträckande varav 14 mot S och 6 mot N.
MINDRE LIRA 2 ex sträckande söderut V om ön på högst 2 km:s avstånd 12:05 resp. 12:42.
HAVSSULA 32 ex (mest 2K, några äldre och ett par helt adulta) sträckande mot S.
STORSPOV 17 ex sträckande mot SV 18:05. Strax dessförinnan sträckte 7 vadare i samma
riktning, vilka troligen också var storspovar.
GLUTTSNÄPPA 1 ex rastade i Kausan vid 05:30‐tiden och strax därefter lyfte 2 ex från Playan
och drog mot SV.
SILVERTÄRNA 1 2K födosökande i Kausan vid 18‐tiden.
SMÅTÄRNA 1 ex fiskade i Kausan till och från under dagen.
SILLGRISSLA 56 ex, samtliga i sommardräkt, sträckande mot S.
SILLGRISSLA/TORDMULE Minst 40 ex sträckande mot S.
SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgat ex sågs födosökande i fyrområdet från 11‐tiden och fram till
kvällen.
RINGMÄRKNING
7 ex av 3 arter.
Skärpiplärka 3, sädesärla 1 och stare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 524 ex och i år 4 955 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast 5 personer, samtliga tillhörande fågelstationens personal.

ÖVRIGT
Lagom dagen till ära skördade vi trädgårdslandets första färskpotatis så midsommaraftonens
obligatoriska sill fick sin traditionsenliga inramning. Dessutom kunde sillen kryddas med färsk
dill från ön.
Pga. av dagens friska vindar från västsektorn bevakade vi sjöfågelsträcket under drygt 10
timmar, vilket i alla fall resulterade i två fina obsar av mindre lira samt ett hyggligt antal
havssulor och stormfåglar, vidare hyfsat många sillgrisslor för att vara mitt i sommaren.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 25 JUNI 2011
VÄDER
Himlen helt molntäckt från gryningen och ett par timmar framåt . En halvtimmes regnskur
drog förbi från NV vid 06‐tiden. Vid 09‐tiden började det klarna upp från NV. Under morgonen
måttlig sikt som blev god under dagen. Mot kvällen nästan molnfritt.
05:00: V 13 m/s, byvindar 16 m/s, +12,5° C, vattenstånd +25 cm.
11:00: VNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,5° C, vattenstånd +3 cm.
17:00: VNV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +14,7° C, vattenstånd +8 cm.
23:00: VNV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +13,0° C, vattenstånd –7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta Berg, Hanna Berg, Emma Berg, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
34 burar 06:00‐12:00. Fortsatt genomgång av öns tobisgrisslebon och ringmärkning av ungar.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 20 ex sträckande mot S 05:47. Dessutom låg ca 25 ex vid Lillelandsrevet.
TOFSVIPA 1 ex rastade på nordstranden nära Dammen vid 08‐tiden.
SMÅSPOV 1 ex i sällskap med 10 storspovar sträckande mot SV 05:51.
STORSPOV 10 + 3 ex sträckande mot SV 05:51 resp. 06:08.
SMÅTÄRNA 1 ex fiskade i Kausan till och från under dagen.
SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgat ex kvar i fyrområdet sedan igår.
RINGMÄRKNING
96 ex av 3 arter.
Fiskmås 2, tobisgrissla 74 och stare 20.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 620 ex och i år 5 051 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast 5 personer, samtliga tillhörande fågelstationens personal.
ÖVRIGT
Tobisgrisslorna verkar ha en mycket god häckningssäsong och trots att vi inte kontrollerat
riktigt alla bona har vi redan ringmärkt 194 boungar, vilket är det bästa resultatet i stationens
historia. En av tobisgrissleungarna som ringmärktes under en lastpall NO om soptippen blev
fågelstationens 5000:de märkta fågel i år.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 26 JUNI 2011
VÄDER
I gryningen var det halvmulet och god sikt. Molnigheten lättade under morgonen och under
resten av dagen fanns det endast mindre cumulusmoln eller tunna cirrusmoln på himlen.
05:00: V 6 m/s, byvindar 8 m/s, +12,0° C, vattenstånd +10 cm.
11:00: VSV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +16,3° C, vattenstånd +‐0 cm.
17:00: SSV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +16,2° C, vattenstånd +11 cm.
23:00: SSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +15,8° C, vattenstånd +1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Lotta Berg, Hanna Berg, Emma Berg, Anette Unger och Uno Unger. Familjen Berg lämnade ön
12:00. Anette och Uno stannar tills vidare. Hugo Krantz och Morgan Johansson skötte
transporten med stationens båt.
VERKSAMHET
19 nät 04:00‐12:00 och 34 burar 06:00‐19:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 30 ex låg vid Lillelandsrevet.
TOPPSKARV 1 2K‐fågel upptäcktes stå på Klockfotsrevet 09:30 men var försvunnen en timma
senare. Första obsen i juni innevarande år.
KÄRRSNÄPPA En ad av rasen alpina rastade på Playan vid 14‐tiden. Ev. samma ex hördes på
kvällen.
STORSPOV 4 ex passerade rakt över ön 08:53, därefter sträckte vardera 1 ex västerut 16:04
resp. 16:11.
GLUTTSNÄPPA Först sågs 1 ex rastande på Playan 08:24. 4 minuter senare kom 2 ex sträckande
och drog med sig den rastande och alla 3 fortsatte mot SV. Ytterligare 1 ex hördes på kvällen.
SMÅTÄRNA 2 ex sågs tillfälligt flyga över Kausan vid 06:30‐tiden. 1 ex flög över ön på kvällen.
SKOGSDUVA 1 ex dök upp i fyrområdet 07:25, där den sedan sågs flyga omkring emellanåt
under dagen.
TURKDUVA 1 ex upptäcktes flyga ett varv i fyrområdet 07:10. Sågs därefter då och då och
lyckades vid ett tillfälle slita sig från ett av våra fångstnät. Kvar ännu vid 17‐tiden.
SVART RÖDSTJÄRT 1 honfärgat ex kvar i fyrområdet under morgonen.
GRÖNFINK 1 hane satt lite överraskande och sjöng några strofer i Strandoxeln 05:30, men sågs
inte senare.
RINGMÄRKNING
26 ex av 3 arter.
Skärpiplärka 1, sädesärla 1 och stare 24.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 646 ex och i år 5 077 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och rengöring av gästtoan (0,5 tim) samt gräsklippning (0,5 tim).
BESÖKARE
7 personer som samtliga tillhörde fågelstationens personal eller stationsbåtens besättning.
Därutöver två båtar med 1 + 7 personer. Alltså totalt 15 personer.

ÖVRIGT
Potatis‐Gunnar var på eftermiddagsbesök och efter att han rensat ogräs i sitt potatis‐ och
grönsaksland satt vi en stund och pratade till en kaffefika och lät oss väl smaka på en Rör‐ihop‐
kaka med ananas som Anette bakat.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 27 JUNI 2011
VÄDER
Tidigt på morgonen nästan vindstilla och dimmoln in över land. I övrigt växlande molnighet
och måttlig sikt. Från 08:00 mestadels sol från en molnfri himmel och god sikt.
05:00: SSV 2 m/s, byvindar 2 m/s, +15,6 C, vattenstånd +10 cm.
11:00: S 4 m/s, byvindar 4 m/s, +17,3° C, vattenstånd ‐7 cm.
18:00: S 4 m/s, byvindar 4 m/s, +18,3° C, vattenstånd +1 cm.
23:00: OSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +17,6° C, vattenstånd ‐9 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 04:30‐12:30.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 1 par låg i vattnet mellan SO‐udden och Ostudden vid 21:15‐tiden.
SJÖORRE Ca 35 ex låg vid Lillelandsrevet hela dagen.
TOPPSKARV En 3K+ stod på Klockfotsrevet 07:45, alltså en äldre fågel än den som sågs där
igår.
SKÄRSNÄPPA 2 2K‐fåglar sågs något oväntat längst ut på Ostudden under kvällen. Båda var
individmärkta (Me/Mb Or/Rö och Me/Mb Or/Mb) på Nidingen i slutet av mars i år.
KÄRRSNÄPPA 8 ad av rasen alpina rastade på Playan under kvällen.
GLUTTSNÄPPA 2 ex rastande under tidig morgon. 3 ex sträckande mot SV 11:35. 1 ex rastande
på Ostudden under kvällen.
DRILLSNÄPPA 2 ex rastade på Ostudden under kvällen, första höstobsen i år för Nidingen.
RINGMÄRKNING
22 ex av 5 arter.
Tobisgrissla 5, skärpiplärka 1, sädesärla 1, rörsångare 1 och stare 14.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 668 ex och i år 5 099 ex.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal besöktes ön av en båt med 4 personer. Dessutom var Stefan
iland med en kvinnlig reporter från norsk radio. Till sist kom 2 båtförare från Vågbrytarna iland
med en grupp på 9 personer. Totalt alltså 19 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Den norska reporten var iland för ett kommande reportage i norsk radio på dagen 216 år efter
att den engelska kvinnosakskvinnan Mary Wollstonecraft under en båtresa från Hull i England
till Arendal i Norge av misstag hamnade på Nidingen.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 28 JUNI 2011
VÄDER
05:00: SO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +17,1° C, vattenstånd +7 cm.
11:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +18,0° C, vattenstånd ‐1 cm.
14:00: SSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +19,2° C, vattenstånd ‐8 cm.
17:00: S 3 m/s, byvindar 5 m/s, +19,6° C, vattenstånd ‐2 cm.
23:00: SO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +17,8° C, vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 04:00‐11:00.
OBSERVATIONER
KRICKA 1 honfärgad fågel låg i Kausan vid 05‐tiden, sågs ej senare.
SJÖORRE Ca 60 ex låg vid Lillelandsrevet under kvällen.
KÄRRSNÄPPA 1 ad av rasen alpina i Kausan under morgonen, ev. samma ex hördes även vid
19‐tiden vid förbiflygande längs nordstranden.
SKOGSSNÄPPA 1 ex kom flygande över fyrområdet och landade på nordstranden 06:22.
SMÅTÄRNA 2 ex på kort besök under kvällen och sågs flygande utanför nordstranden.
RINGMÄRKNING
10 ex av 5 arter.
Skrattmås 1, tobisgrissla 3, sädesärla 1, härmsångare 1 och stare 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 678 ex och i år 5 109 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 2 personer.
ÖVRIGT
Det kändes nästan overkligt att vara ensam på ön i flödande solsken och i lätt sjöbris en hel
dag mitt i sommaren, men det var faktiskt sant, alltså inget båtfolk i sikte.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 29 JUNI 2011
VÄDER
Högtrycksväder med molnfri himmel och mycket god sikt under natten och därefter till kvällen
då en molnbank närmade sig väster ifrån.
05:00: SO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +17,3° C, vattenstånd +3 cm.
11:00: SSO 4 m/s, byvindar 7 m/s, +19,2° C, vattenstånd +10 cm.
14:00: S 5 m/s, byvindar 8 m/s, +20,2° C, vattenstånd +1 cm.
17:00: SSV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +20,5° C, vattenstånd +5 cm.
23:00: SO 4 m/s, byvindar 4 m/s, +19,2° C, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 04:15‐12:15.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Minst 65 ex, låg och dök som vanligt vid Lillelandsrevet.
TOPPSKARV 1 2K stod tillsammans med ca 10 storskarvar på Klockfotsrevet vid 09‐tiden.
SMÅSPOV 1 ex rastade på Ostudden under kvällen.
GLUTTSNÄPPA 1 ex hördes förbisträckande vid 05‐tiden och 1 ex rastade på Ostudden under
kvällen.
SMÅTÄRNA 2 ex förbiflygande över ön vid 09‐tiden.
SILLGRISSLA 2 ex i sommardräkt sträckande mot S väster om ön 09:10.
RINGMÄRKNING
5 ex av 2 arter.
Tobisgrissla 4 och stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 683 ex och i år 5 114 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1 tim) och strandstädning (0,5 tim).
BESÖKARE
Patrik + 2 personer kom med 3 båtar och hade guidning av ett sällskap på 9 deltagare under
ett par timmar på kvällen. Dessutom ytterligare 1 båt med 2 personer. Med fågelstationens
personal alltså totalt 16 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Efter genomgång av samtliga hittills kända bolägen av tobisgrissla ger vid handen att minst 162
par har påbörjat häckning i år, vilket är mer än vad som tidigare konstaterats sedan 1971, det
år inventeringarna började. Vidare har hittills 206 boungar ringmärkts, vilket kan jämföras med
tidigare högsta noteringen 187. Med andra ord ett mycket gott häckningsresultat för arten på
Nidingen i år.
VID DATORN
Uno Unger

D
DAGBOK NIDINGEN
N
NS FÅGELSSTATION – TORSDAG 30 JUNII 2011
VÄDER
g sikt och en så goott som mo
olnfri himmel med en molnbank i väster i
Liksom igår kväll god
n men i stä
ället fick vi växlande molnighet
m
gryningen. Molnbaanken försvvann underr morgonen
dagen fram till
t 18‐tiden
n då det åte r blev helm
mulet .
under d
05:00: SSSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +17,8°
+
C, vatteenstånd +12 cm.
11:00: SSSV 4 m/s, byvin
ndar 5 m/s, +19,1° C, vattennstånd +19 cm
m.
14:00: VSSV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +20,6° C, vatte nstånd +12 cm
m.
17:00: VN
NV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +19,6° C, vatttenstånd +13 cm.
Väderdata från SMHI och/eller
o
Posittion Nidingen.. Vattenstånde
et avser Ringh
hals.

PERSON
NAL
Anette o
och Uno Un
nger avlöste
es av Anderss Melin på kvällen.
k
Tom
mmy Järås s kötte bytet av
personaal med fågelstationens båt.
VERKSA
AMHET
19 nät 004:00‐11:00
0. Burar 13,0
00 – 21,00
OBSERV
VATIONER
SJÖORR
RE Minst 60 ex, låg och dök som vaanligt vid Lillelandsreve
et. Dessuto m sträckte en flock
på ca 500 ex söderut tätt inpå Västudden
V
007:07.
KÄRRSN
NÄPPA 12 vackert utfärrgade adulta fåglar av rasen
r
alpina
a rastade i KKausan under större
delen avv dagen.
GLUTTSSNÄPPA 1 exx kom flygande och lanndade i Kausan 04:40.
SMÅTÄR
RNA 1 ex hö
ördes flyga österut vid soluppgånggen. Hade troligen öve rnattat på
Västudd
den.
RINGMÄ
ÄRKNING
5 ex av 2 arter.
Skärpiplärka 3 och stare 2.
Totala aantalet fåglaar ringmärktta denna m ånad 688 ex och i år 5 119 ex.
UPPDRA
AGSARBETEE
Gräsklip
ppning (1,5 tim).
BESÖKA
ARE
Förutom
m 4 personeer anknutnaa till fågelstaationen bessöktes ön avv 1 båt medd 3 personerr, alltså
totalt 7 besökare.
ÖVRIGTT
Ensam p
på en öde ö i havet... Nu
N är man hhär igen.
VID DATTORN
Uno Unger/ Anderss Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 1 JULI 2011
VÄDER
Några regnstänk under natten. Mulet, växlande väder under dagen, ömsom sol moln och
duggregn,
kl: 04:00: V 7 m/s, byvindar 79 m/s, +15,08° C, vattenstånd ‐1 cm.
kl: 06:00 VSV 3 m/s. Byvindar 5 m/s. 14.7 grader. . vattenstånd ‐1 cm
kl: 14:00 VNV 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 17.7 grader vattenstånd +2 cm.
kl: 17:00 VSV 5 m/s. Byvindar 8 m/s. 18.8 grader. vattenstånd +4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anders Melin, Stationschef, ringmärkare, assistent, m.m.
VERKSAMHET
19 nät 04:30‐11:30. 34 burar 05,00 – 21,00
OBSERVATIONER
KÄRRSNÄPPA 12 vackert utfärgade adulta fåglar av rasen alpina rastade i Kausan under större
delen av dagen.
TRASTSÅNGARE ringmärkt, den tredje sedan 1980...
RINGMÄRKNING
17 ex av 6 arter.
Större strandpipare 1, rödbena 3, fiskmås 6, skärpiplärka 5, TRASTSÅNGARE 1 och stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 17 ex och i år 5 136 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Inga besökare förutom fågelstationens personal. Totalt 1 person.
ÖVRIGT
Inte mycket fågel, men en trastsångare fastnade i nätet kl 11 strax innan jag skulle ta ner näten


VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 2 JULI 2011
VÄDER
Några regnstänk under natten, regnet fortsatte under tidig morgon och förmiddag resten av
dagen varm och växlande solig och lätta molnskyar.
kl: 04:00 NNV 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 16.6 grader. vattenstånd +1 cm.
kl: 08:00 NNV 8 m/s. Byvindar 12 m/s. 17.2 grader. vattenstånd +6 cm
kl: 16:00 NNO 5 m/s. Byvindar 7 m/s. vattenstånd ‐2 cm.
kl: 19:00 NNV 6 m/s. Byvindar 10 m/s. 20.9 grader. vattenstånd +0 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin, Stationschef, ringmärkare, assistent, m.m.
VERKSAMHET
16 nät 04:30‐08:30. 34 burar 05,00–12,00 43 burar 12,00‐21,00
Ringmärkt svalor i 3 bon.
OBSERVATIONER
KÄRRSNÄPPA 12 vackert utfärgade adulta fåglar av rasen alpina rastade i Kausan under större
delen av dagen.
RINGMÄRKNING
18 ex av 3rter.
Silvertärna 1, hussvala 12 pull, skärpiplärka 5.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 35 ex och i år 5 154 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
En båt med 5 vuxna och 2 barn kom vid 3‐tiden. Totalt 8 personer.
ÖVRIGT
Sovförmiddag... badat i havet för första gången i år, riktig gott när man väl kom i . Grillat en
texasstek och mått gott i värmen.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 3 JULI 2011
VÄDER
Varm (tropisk) natt över 20 grader. Delvis disigt under dagen, ibland strålande solsken sedan
molnigt, det verkar inte kunna bestämma sig...
kl: 03:00 NNO 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 20.1 grader. vattenstånd +1 cm.
kl: 07:00 N 5 m/s. Byvindar 7 m/s. 19.7 grader. vattenstånd +3 cm
kl: 11:00 N 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 20.8 grader. vattenstånd +5 cm.
kl: 16:00 NNO 6 m/s. Byvindar 9 m/s. 21.7 grader. vattenstånd +1 cm.
kl: 19:00 N 2 m/s. Byvindar 5 m/s. 21.8 grader. vattenstånd +5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin, Stationschef, ringmärkare, assistent, m.m.
VERKSAMHET
21 nät 04:30‐11:30. 43 burar 05,00‐21,00
Klippt lite gräs ½ timma

OBSERVATIONER
KÄRRSNÄPPA minst 10 st i kausan.
DRILLSNÄPPA
SVART RÖDSTJÄRT
RINGMÄRKNING
20 ex av 8 arter.
Rödbena 1, drillsnäppa 1, skärpiplärka 8, sädesärla 1, svart rödstjärt 1, törnsångare 1,
lövsångare 4, och 3 starar.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 55 ex och i år 5 174 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
Gräsklippning ingår numera inte i vårt uppdrag från fastighetsverket.
BESÖKARE
En båt med 1 person i kom vid 18‐tiden. Totalt 2 personer.
ÖVRIGT
Ungfåglarna börjar komma 4 lövsångare, törnsångare och en svart rödstjärt.
Badat i havet igen...
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 4 JULI 2011
VÄDER
”Kall” (inte tropisk) natt under 20 grader. Mulet på förmiddagen solen kom senare under
eftermiddagen och kvällen
kl: 04:00 NO 7 m/s. Byvindar 8 m/s. 18.4 grader.. vattenstånd +2 cm.
kl: 07:00 NO 5 m/s. Byvindar 8 m/s. 18.1 grader. vattenstånd +5 cm
kl: 13:00 NO 1 m/s. Byvindar 4 m/s. 20.8 grader. vattenstånd +6 cm.
kl: 18:00 NV 3 m/s. Byvindar 3 m/s. 21.3 grader.. vattenstånd +3 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin, Stationschef, ringmärkare, assistent, m.m.
VERKSAMHET
16 nät 04:30‐11:30. 43 burar 05,00‐21,00

OBSERVATIONER
KÄRRSNÄPPA minst 10 st i kausan.
DRILLSNÄPPA
SJÖORRAR ca 20st
RINGMÄRKNING
21 ex av 9 arter.
Kärrsnäppa 1, drillsnäppa 1, skrattmås 1, tretåig mås 1, tobisgrissla 1, hussvala 4, skärpiplärka
2, sädesärla 2 och 6 starar.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 76 ex och i år 5 195 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
Gräsklippning ingår numera inte i vårt uppdrag från fastighetsverket.
BESÖKARE
Anders Ejdal från fastighetsverket kom ut med en delegation på fem personer transporterade
av Johan E. Uno Unger lyckades också slinka med.... Bosse Bengtsson kom ut med sin båt
”Ardbeg” och fick visa att båten stod för namnet... Ytterligare en båt anlände under kvällen
med 2 vuxna och 2 barn. Totalt 14 personer.
ÖVRIGT
Tvättat fettfilter på fläkten, droppade ner på plattorna... bläää, även lagat och lastat ur undre
lådan i spisen, full med plåtar och galler som ej används. Fastighetsverket gjorde inspektion av
samtliga byggnader.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 5 JULI 2011
VÄDER
Mulet på förmiddagen solen kom mitt på dagen, eftermiddagen och kvällen.
kl: 04:00 OSO 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 18.1 grader. vattenstånd ‐12 cm.
kl: 11:00 SSO 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 18.2 vattenstånd +0 cm
kl: 16:00 V 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 21.4 grader. vattenstånd ‐6 cm.
kl: 20:00 N 1 m/s. Byvindar 3 m/s. 19.7 grader. vattenstånd ‐8 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin, Stationschef, ringmärkare, assistent, m.m.
VERKSAMHET
19 nät 04:30‐11:30. 43 burar 05,00‐21,00
OBSERVATIONER
KÄRRSNÄPPA minst 10 st i kausan.
RINGMÄRKNING
40 ex av 7 arter.
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 3, skärpiplärka 6, gulärla 1, sädesärla 2, lövsångare 1 och 26
starar.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 116 ex och i år 5 235 ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidat en grupp på 4 personer angående ringmärkning och Nidingens historia. 1 timma.
Gräsklippning ingår numera inte i vårt uppdrag från fastighetsverket.
BESÖKARE
Fem båtar med 12 besökare... samt Johan som kom ut med ett par som skall ligga över i
Nidingens vänners rum. Kustbevakningen ankrade upp utanför revet och tre personer kom in
med lillbåten. Totalt 20 personer.
ÖVRIGT
Dagen har varit varm och en fågelrik morgon, mest pga. stararna. Tidigt för gulärla och en
adult lövsångare.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 6 JULI 2011
VÄDER
Mulet på förmiddagen solen kom mitt på dagen, eftermiddagen och kvällen.
kl: 04:00 ONO 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 18 grader.. vattenstånd ‐5 cm.
kl: 08:00 O 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 18.6 grader vattenstånd ‐8 cm.
kl: 15:00 SSV 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 21.1 grader. vattenstånd ‐1 cm
kl: 19:00 N 0 m/s. Byvindar 2 m/s. 21.3 grader. vattenstånd ‐4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin
VERKSAMHET
19 nät 04:30‐09:30. 43 burar 05,00‐21,00
OBSERVATIONER
KÄRRSNÄPPA minst 10 st i kausan.
RINGMÄRKNING
10 ex av 4 arter.
Kärrsnäppa 2, drillsnäppa 2, skärpiplärka 5 och 1 gransångare.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 126 ex och i år 5 245ex.
UPPDRAGSARBETE
Guidat flera personer angående ringmärkning och Nidingens historia. 1 timma.
BESÖKARE
Minst 11 båtar med drygt 32 besökare... samt Totalt 33 personer.
ÖVRIGT
Idag ramlade det ner två st tretåiga måsungar från bona och dom gick ej att rädda trots flera
försök att lägga tillbaks dom i boet. Mycket folk, dagen gått fort och varit varm.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –TORSDAG 7 JULI 2011
VÄDER
Svarta moln över havet lite regn kom vid 10‐tiden. Solen tittade fram på eftermiddagen och
kvällen.
kl: 04:00 SSV 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 18.6 grader. vattenstånd +8 cm.
kl: 09:00 SSO 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 18.7 grader. vattenstånd ‐2 cm.
kl: 15:00 SV 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 19.9 grader. vattenstånd +1 cm
kl: 18:00 NV 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 19.2 grader. vattenstånd ‐6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Anders Melin
VERKSAMHET
19 nät 04:30‐09:30. 43 burar 05,00‐21,00
Gräsklippning framför vårt hus och nätgator 1 timma.
OBSERVATIONER
KÄRRSNÄPPA minst 10 st i kausan.
RINGMÄRKNING
15 ex av 6 arter.
Ejderunge 1, hussvala 5, sädesärla 2, drillsnäppa 2, skärpiplärka 2 kärrsnäppa 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 141 ex och i år 5 260ex.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Den båten som övernattade lämnade ön vid 9‐tiden. En båt med en person kom in på kvällen
en timma. Totalt 4 personer.
ÖVRIGT
Ytterligare en tretåig mås ramlat ur boet, springer, halvflyger när jag försöker fånga den.
Lyckades inte fånga den, hoppas den klarar sig.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –FREDAG 8 JULI 2011
VÄDER
Mulet på förmiddagen. Det började regna vid 12‐tiden och fortsatte under eftermiddagen och
kvällen. Solen tittade fram en stund vid 20‐tiden.
vattenstånd ‐2 cm.
kl: 09:00 O 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 18.2 grader. vattenstånd ‐11 cm.
kl: 17:00 SO 12 m/s. Byvindar 15 m/s. 17.2 grader. vattenstånd ‐1 cm.
kl: 22:00 SSV 9 m/s. Byvindar 10 m/s. 18.2 grader. vattenstånd ‐3 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
kl: 04:00 O 2 m/s. Byvindar 5 m/s. 16.8 grader.

PERSONAL
Anders Melin
VERKSAMHET
19 nät 04:00‐10:00. 43 burar 04,30‐21,30

OBSERVATIONER
KÄRRSNÄPPA minst 10 st i kausan.
GRÖNBENA ringmärktes (Årets första)
DRILLSNÄPPA
RINGMÄRKNING
29 ex av 8 arter.
Kärrsnäppa 3, rödbena 1, GRÖNBENA 1, hussvala 2, skärpiplärka 4, sädesärla 1, stenskvätta 1
och stare 15.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 170 ex och i år 5 289 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömt och städat ur turisttoan. 1 tim
BESÖKARE
Inga. Totalt 1 personer.
ÖVRIGT
Natten har varit lugn helt ensam på ön... Inga gastar från det förflutna har hört av sig. ( Nu är
det snart dags att åka hem märker jag
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN 9 JULI 2011
VÄDER
Växlande väder på förmiddagen. På eftermiddagen mestadels sol med ca 21 grader. På kvällen
regn med starka sv vindar ca 14m/s.
PERSONAL
Familjen Jonasson; Leif & Estrellita samt Patrik med familj
VERKSAMHET
19 nät 04:30‐10:00. 43 burar 04,30‐21:30
OBSERVATIONER
Kärrsnäppa 15, Spovsnäppa 1, Småspov 4, Tornseglare 20, Stenskvätta 1, Grönbena 2,
Drillsnäppa 5
RINGMÄRKNING
18 ex av 6 arter.
Kärrsnäppa 8, Hussvala 1, skärpiplärka 6, sädesärla 1, svart rödstjärt 1 och trädgårdssångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 188 ex och i år 5 307 ex.
UPPDRAGSARBETE
Nada
BESÖKARE
7 turister samt 3 st från Nidingens vänner som spenderar natten i deras lägenhet.
ÖVRIGT
Äntligen är vi här igen. En sommar utan Nidingen är ingen sommar . Magert med fågel dock,
desto mer krabbor fångades med barnen vid bryggan. Vckert väder och varmt i vattnet. Vad
mer kan man begära. Härligt.
VID DATORN
Patrik Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 10 JULI 2011
VÄDER
Morgonen lätt regn/duggregn uppklarnande snabbt på fm måttlig S‐SV 8 m/s vind ngt
avtagande mot kvällen plus nästan helt molnfritt.Ett riktigt fint sommarväder under
eftermiddagen.Cirka 20 grader varmt.
Ringhals vattenstånd kl. 18:00 ‐2 (tre föregående: 0 0 +)

PERSONAL
Familjen Jonasson; Leif & Estrellita samt Patrik med familj
VERKSAMHET
19 nät 04:30‐19:00. 43 burar 5:00‐21:30
OBSERVATIONER
Kärrsnäppa 15, Spovsnäppa 1, Småspov 1, Tornseglare 5, Stenskvätta 1, skärsnäppa 1
färgmärkt, Drillsnäppa 14,storlom 1,tordmule 2,småtärna 1,pilgrimsfalk 1,gluttsnäppa 2,
Prutgås 1 ,sjöorre 15,småtärna1
RINGMÄRKNING
11 ex av 4 arter.
Skärpip 1 , sädesärla 2,stenskvätta1,kärrsnäppa 6,spovsnäppa 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 199 ex och i år 5318 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget noterbart
BESÖKARE
De tre Nidingens vänner lämnade ön med Patrik vid 12‐tiden.
ÖVRIGT
Efter en regnig natt och duggregn på morgonen så sken ön upp till ett strålande sommarväder
som tyvärr innebar ont om fågel,även besökare uteblev denna fina dag.Kvällen avslutades med
en fantastisk solnedgång och 3 kärrsnäppor och en fin röd spovsnäppa i burarna Kausan.
VID DATORN
Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 11 JULI 2011
VÄDER
Svag SV vind hela dagen med en klar molnfri himmel ca 20 grader.En riktig fin sommardag
Mot kvällen vridande ngt ökande vind från NV samt en liten regnskur
PERSONAL
Familjen Jonasson; Leif & Estrellita samt Patrik med familj
VERKSAMHET
19 nät 05:00‐15:00 43 burar 5:30‐21:30
OBSERVATIONER
Kärrsnäppa 8, Småspov 1, Tornseglare 50, Stenskvätta 1, skärsnäppa 1 färgmärkt, Drillsnäppa
3, tordmule 1,småtärna 1 ,gluttsnäppa 1,kustsnäppa 3,grågås 8
sjöorre 10,småtärna1,roskarl 1,hämpling 1
RINGMÄRKNING
14 ex av 7arter.
Skärpip 5 , sädesärla 2,kärrsnäppa 2,Rödbena 1, Ejder 1, Drillsnäppa 2, Gransångare 1,
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 213 ex och i år 5332 ex.
UPPDRAGSARBETE
Återställde den gamla badbryggan som hittades på playan. Guidade även turister som besökte
ön. Några av dem var från Holland.
BESÖKARE
5 båtar med 21 besökare plus Stefan som kom en liten stund på eftermiddagen.
ÖVRIGT
Ingen riktig fart på fåglarna, då det fina vädret höll i sig. Som nämnt ovan reparerade vi den
gamla badbryggan, som Hagman/Ström fixade förra året. Nu har vi vår egen badbrygga vid
playan. Ett rekord slogs i dag på ön. Barnen lyckades med stor möda fiska upp hela 49
strandkrabbor idag. Få se hur länge det står sig. Annars en dag fylld med mycket sol och bad.
Vattnet var 19.5 grader varmt och lika klart som i medelhavet.
VID DATORN
Leif & Patrik Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 12 JULI 2011
VÄDER
Frisk NV‐V vind upp till 12‐13 m/s avtagande mot em och vridande mot SV 9 m/s.Klart god sikt
hela dagen några molnbankar mot sena em.
Ringhals vattenstånd, kl. 17:00 +12 (tre föregående: +9 +3 0 )
PERSONAL
Familjen Jonasson; Leif & Estrellita samt Patrik med familj
VERKSAMHET
6 nät 013:00‐19:00 41 burar 5:30‐21:30
OBSERVATIONER
Kärrsnäppa 8,spovsnäppa 1,småspov 4,häger 2,drillsnäppa 6, gluttsnäppa 4
Roskarl 1,skärsnäppa 2,grönbena 1,kentsk tärna 27,storskarv 36, Gulärla 2
RINGMÄRKNING
12 ex av 5 arter.
Skärpip 3,spovsnäppa 1,drillsnäppa 3,sädesärla 4,tobisgrissla 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 225 ex och i år 5344 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inga
BESÖKARE
Inga besökare idag troligen på grund av den friska västvinden
ÖVRIGT
Den årliga sillmiddagen på Nidingen kunde njutas i vacker solnedgång. Känns som maten
smakar lite bättre här ute på nidingen än hemma. Sol mat vind och gott sällskap är som
balsam för själen. Vi kan inte ha det bättre. Och så har vi ön alldeles för oss
själva. Hoppas på en lika fin dag imorgon.
VID DATORN
Leif & Patrik Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN 13 JULI 2011
VÄDER
En fin sommardag med en svag O vind tidvis ett riktigt tumlareväder mot kvällen åter lätt
ökande O vind.Lätta cumulusmoln hela dagen.temperatur ca 17 grader.
Ringhals vattenstånd kl 19:00 ‐5 (tre föregående ‐7,‐10,‐12)
PERSONAL
Familjen Jonasson; Leif & Estrellita samt Patrik med familj
VERKSAMHET
17 nät 5:30‐16:00 41 burar 5:30‐21:30
OBSERVATIONER
Roskarl 1,småspov 2,stare 6,gluttsnäppa 2,grönbena 3,skogssnäppa 2,toppskarv 1,sjöorre 17
Skärsnäppa 3 färgmärkta, tofsvipa 1,kärrsnäppa 10,drillsnäppa 15,kanadagås 33,kentsk tärna
32.
RINGMÄRKNING
16 ex av 8 arter.
Skärpip 3,större strandpipare 1,drillsnäppa 3,sädesärla 3,grönbena 1,rödbena 1,fiskmås
3,hussvala 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 241 ex och i år 5360 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inga
BESÖKARE
5 båtar med sammanlagt 25 personer , alla hade lämnat ön vid 17 tiden efter bad och fågel
guidning.
ÖVRIGT
Knubbsäl 6
VID DATORN
Leif & Patrik Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN 14 JULI 2011
VÄDER
Busväder hela dagen. Regn i massor och blåsigt.
kl: 06:00
ONO 11 m/s. Byvindar 13 m/s. 14.7 grader. .
Vattenstånd:
Ringhals ‐2
kl: 20:00
ONO 14 m/s. Byvindar 18 m/s. 14.7 grader. .
Vattenstånd:
Ringhals 0
PERSONAL
Familjen Jonasson; Leif & Estrellita samt Patrik med familj
VERKSAMHET
Burar mellan 4.30 och 8.00
OBSERVATIONER
Ringduva 1, Skärsnäppa 3, Kärrsnäppa ca 10
RINGMÄRKNING
6 individer av 3 arter; Större strandpipare, Drillsnäppa samt Sädesärla.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 247 ex och i år 5366 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inga
BESÖKARE
Inte en kotte så långt ögat kunde nå.
ÖVRIGT
En dag som vi spenderade mest inomhus. Ruskigt väder med mycket regn och blåst. En
Kärrsnäppa som var ringmärkt i Finland fastnade i buren i kausan. Trevligt med lite återfynd en
sån här dag.
För att hålla barnen lugna gjorde vi skattkarta som piraterna glömt på ön. Samt svarat på en
flaskpost som vi fann i går i kausan. Flaskposten kom från en skolklass i Saeby. Avslutade dagen
med pannkakor och sylt. Och hoppas på en finare dag imorgon.
VID DATORN
Leif & Patrik Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN DEN 15 JULI 2011
VÄDER
Regn på morgonen upphörande vid 6:30 tiden därefter uppehåll, mulet med en god sikt.
Eftermiddagen stundtals solig och ett riktigt fint sommarväder
Kl 07:00S Byvindar S 8 m/s. 17.2 grader. .
Kl 12:00 SV 5 m/s. Byvindar 8 m/s. 16.5 grader.
Kl 15:00 SV 5 m/s. Byvindar 7 m/s. 16.9 grader
Kl 20:00SV 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 16.6 grader
Ringhals vattenstånd,
kl 07:00+2
Kl 12:00 +2
Kl 15:00 +4
Kl 20:00 +17
PERSONAL
Familjen Jonasson; Leif & Estrellita samt Patrik med familj
VERKSAMHET
Burar mellan 6.30 och 21.00
Nät mellan 6:30‐16:00
OBSERVATIONER
Roskarl 2,småspov 4,kärrsnäppa 10,spovsnäppa 1,drillsnäppa 15,hämpling 1,stare 6,
storskarv 26, tornseglare 15,myrspov 1,ejder 170,pilgrimsfalk 1 med byte mot S
ejder 170.

RINGMÄRKNING
37 individer av 8 arter
fisktärna 1,sädesärla 4,hämpling 1,drillsnäppa 6,kärrsnäppa 7,lövsångare 1,silltrut 16,
hussvala 1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 284 ex och i år 5403 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inga
BESÖKARE
Stefan kom ut med ett följe vid 13 tiden bestående av 4 personer som skall
övernatta,dessutom en båt med 4 personer som tog en fika innan de åter drog hemåt.
ÖVRIGT
Trutmärkning i kolonin nedanför hönshuset
VID DATORN
Leif & Patrik Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN DEN 16 JULI 2011
VÄDER
Regn på morgonen upphörande vid 6:30 tiden därefter uppehåll, mulet med en god sikt.
Eftermiddagen stundtals solig och ett riktigt fint sommarväder
Nidingen, 2011-07-16 kl: 12:00
SV 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 17.8 grader.
2011-07-16 kl: 21:00
SO 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 18.7 grader.
Ringhals vattenstånd, 2011-07-16 kl. 21:00
-3 (tre föregående: -4 -9 -11 )

PERSONAL
Familjen Jonasson; Leif & Estrellita samt Patrik med familj åker iland och avlöses av fam Ström
o Hagman
VERKSAMHET
Burar mellan 6.00 och 20.00
Nät mellan 5:45‐09:45
OBSERVATIONER
Häger 1, småspov 2, storspov 1, grönbena 2, kärrsnäppa 16, skogssnäppa 1, drillsnäppa 7,
storskarv 12, ejder 100, gärdsmyg 1.

RINGMÄRKNING
14 individer av 4 arter
Sädesärla 2, drillsnäppa 2, kärrsnäppa 7, skärpiplärka 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 298 ex och i år 5417 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Stefan kom ut med ett följe på ca 10 personer som skall övernatta.
ÖVRIGT
Observation av en tumlare i närheten av Lilleland.
VID DATORN
Leif & Patrik Jonasson/Kåre /Calle

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN DEN 17:e JULI
VÄDER
Regn på morgonen upphörande vid 6:30 tiden därefter uppehåll, mulet med en god sikt.
Eftermiddagen stundtals solig och ett riktigt fint sommarväder
Nidingen, 2011-07-17 kl: 13:00
OSO 12 m/s. Byvindar 14 m/s. 17.6 grader.
kl: 20:00 5 m/s. Byvindar 11 m/s. 17.8 grader. .
Vattenstånd:
Ringhals, 2011-07-17 kl. 19:00
+11 (tre föregående: +11 +11 +8 )
PERSONAL

Kåre och Ia Ström samt Karin Esaiasson o Calle Hagman
VERKSAMHET
Burar mellan 6.00 och 9.00 samt mellan 17.30 och 20.30.
OBSERVATIONER
Stormfågel 1 småspov 1
RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art skärpiplärka 1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 299 ex och i år 5418 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Stefans turister från igår åkte iland vid 15‐tiden.
ÖVRIGT
Nu är vi ensamma på ön!

VID DATORN
Kåre /Calle
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DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – tisdagen 19:e JULI
VÄDER
Nidingen, 2011-07-19 kl: 14:00
SSO 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 18.4 grader.
2011-07-18 kl: 22:00
S 10 m/s. Byvindar 16 m/s. 17.3 grader. .
Vattenstånd:
Ringhals, 2011-07-19 kl. 21:00
+10 (tre föregående: +5 +1 +2 ). .
PERSONAL

Kåre och Ia Ström samt Karin Esaiasson o Calle Hagman
VERKSAMHET
Burar mellan 7.00 och 20.30 samt nät mellan 06.30 och 14.30.

OBSERVATIONER
Myrspov 1, sandlöpare 2, roskarl 2, gransångare 1, svart rödstjärt 1 kustsnäppa 8 kentsk tärna
3
RINGMÄRKNING
18 individer av 4 arter. Skärpiplärka 1,kärrsnäppa 15, gransångare 1 och svart rödstjärt 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 348 ex och i år 5467 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE

ÖVRIGT
Fyringången rengjordes från fågelträck.

VID DATORN
Kåre /Calle

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – onsdagen 20:e JULI
VÄDER
Nidingen,2011-07-20 kl: 22:00
NNV 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 19.2 grader. .
Vattenstånd:
Ringhals, 2011-07-20 kl. 22:00
+4 (tre föregående: -1 -2 -1 )
.
PERSONAL

Kåre och Ia Ström samt Karin Esaiasson o Calle Hagman
VERKSAMHET
Burar mellan 06.30 och 19.30 samt nät mellan 06.00 och 12.00.

OBSERVATIONER
Tornfalk 2, myrspov 1, grönbena 1, roskarl 2, kustsnäppa 8 , spovsnäppa 2 och kentsk tärna 2.
RINGMÄRKNING
5 individer av2 arter. Skärpiplärka 2,sädesärla 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 353 ex och i år 5472 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Ett femtiotal besökare.
ÖVRIGT
Fyringången rengjordes från fågelträck, guidning om fågelverksamheten för besökande

VID DATORN
Kåre /Calle

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ torsdagen 21:e JULI
VÄDER
Nidingen, 2011-07-21 kl: 16:00
NNV 11 m/s. Byvindar 12 m/s. 18.1 grader. .
kl: 19:00 NNV 11 m/s. Byvindar 13 m/s. 17.9 grader. .
Vattenstånd:
Ringhals, 2011-07-21 kl. 19:00
-6 (tre föregående: -7 -6 -3 )

PERSONAL

Kåre och Ia Ström samt Karin Esaiasson o Calle Hagman
VERKSAMHET
Burar mellan 07.30 och 16.00 samt nät mellan 07.30 och 14.00.

OBSERVATIONER
Myrspov 1, sandlöpare 1, svart rödstjärt 1 och 1 gärdsmyg.
RINGMÄRKNING
1 individ av en art. Skärpiplärka 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 354 ex och i år 5473 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Stefan Pettersson kom ut med 4 besökare
ÖVRIGT
Fyringången rengjordes från fågelträck, lagning av dassdörren vid kausan samt gräsklippning.

VID DATORN
Kåre /Calle

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ fredagen 22:e JULI
VÄDER
Nidingen, 2011-07-22 kl: 13:00
ONO 5 m/s. Byvindar 7 m/s. 20 grader.
2011-07-22 kl: 23:00
ONO 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 19.6 grader. .
Vattenstånd:
Ringhals, 2011-07-22 kl. 23:00
-2 (tre föregående: -6 -6 -5 ).

PERSONAL

Kåre och Ia Ström samt Karin Esaiasson o Calle Hagman
VERKSAMHET
Burar mellan 10.30 och 20.00 samt nät mellan 10.30 och 15.00.

OBSERVATIONER
Spovsnäppa 3, rödbena 20, gluttsnäppa 10, grönbena 8, mosnäppa 2, storspov 1, härmsångare
1 och lövsångare 2.
RINGMÄRKNING
8 individer av 5 arter. Härmsångare 1, lövsångare 2, sädesärla 1, rödbena 2, mosnäppa 2
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 362 ex och i år 5481 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Stefan Pettersson kom ut med 3 besökare
ÖVRIGT
Fyringången rengjordes från fågelträck.

VID DATORN
Kåre /Calle

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 23 JULI 2011
VÄDER
En del regn under natten som upphörde först efter 9‐tiden, ca 13 mm. Mestadels molnfritt
och varmt från mitt på dagen fram till 17‐tiden, därefter häftiga regnskurar och åska framöver
kvällen. Ca 15 mm under e.m. o kvällen.
05:00: NNE 2 m/s, byvindar 4 m/s, +18,7° C,.
11:00: SO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +18,4° C,.
15:00: ONO 0 m/s, byvindar 4m/s, +21,3° C,.
20:00: SO 3 m/s, byvindar 7 m/s, +17,9° C, vattenstånd +6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Kåre och Ia Ström samt Karin Esaiasson o Calle Hagman kördes hem kl 12:15. Nya personalen
består av Åke Pettersson och Tommy Järås.
VERKSAMHET
I Kausan 10 burar 07:00‐15:00 och 14 burar 15:00‐21:30 samt 20 burar Playan 18:00‐21:30.
OBSERVATIONER
TORNFALK 1 ad hona rastade på fyrhuset en stund.
KUSTSNÄPPA 1 ex rastade
KNUBBSÄL 2 ex
RINGMÄRKNING
11 ex av 4 arter.
Stormsvala 2 ny märkart, Kärrsnäppa 1, Drillsnäppa 5 och skärpiplärka 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 375 ex och i år 5 493 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Stefan Petterssons 3 besökare som övernattat åkte iland och 12 nya kom för övernattning.
Ihop med stationens 4+2 personer blir det totalt 22 besökare på ön idag.
ÖVRIGT
Härligt att vara här igen. Tyvärr glömdes stövlarna iland, så det har varit rejält kladdigt i
tången. Vi har en spann med vatten stående utanför ingången där vi får skölja av fötterna
innan vi kan gå in.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 24 JULI 2011
VÄDER
Ytterligare en del regn under natten , mellan 21:00 i går kväll och 5 på morgonen kom 9,5
mm.. Ruskigt och tråkigt väder hela dagen, som mest var vinden uppe i över 20 m/s i byvinden
på e.m.
05:00: S 11 m/s, byvindar 13 m/s, +16,0° C,. vattenstånd + 19 cm.
11:00: SSO 10 m/s, byvindar 14 m/s, +15,4° C, vattenstånd + 17 cm
15:00: SO 14 m/s, byvindar 18 m/s, +14,4° C,.
20:00: SO 12 m/s, byvindar 15 m/s, +14,1° C, vattenstånd +19 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Personalen består av Åke Pettersson och Tommy Järås.
VERKSAMHET
20 burar på playan 05:00 – 06:30 sedan överspolade + 23 burar 05:15‐20:00 i Kausan.
Lagt flera timmar på kontrolläsning av april månads märkningar som nu är klara för
inskickande till RC.
OBSERVATIONER
SPOVSNÄPPA 1 ex rastade
RINGMÄRKNING
11 ex av 3 arter.
Kärrsnäppa 4, Skärpiplärka 6 och Sädesärla 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 386 ex och i år 5 504 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
De 12 övernattande besökarna åkte iland med Stefan. Totalt 15 personer idag.
ÖVRIGT
Då vattnet höjde sig fort så översköljdes burarna på playan och vi fick plocka upp dem och
högtrycksspola alla. Åke har kämpat med burarna. Dagen avslutades med rabarberkräm.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 25 JULI 2011
VÄDER
Ett sådant sketväder det varit i ett drygt dygn. Först fram på e.m. började vinden mojna och
regnet började övergå i mer glesa skurar.
05:00: OSO 13 m/s, byvindar 16 m/s, +14,5° C, vattenstånd + 19 cm.
11:00: SSO 12 m/s, byvindar 13 m/s, +16,2 C, vattenstånd + 12 cm
15:00: SSO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +15,7° C, vattenstånd +18 cm
21:00: SSO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +16,7° C, vattenstånd +10 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Personalen består av Åke Pettersson och Tommy Järås.
VERKSAMHET
23 burar 07:00‐20:00 i Kausan + 16 burar på playan mellan 15:00 ‐ 20:00. 3 nät mellan 15:00‐
16:30
Även idag regnade det när vi steg upp 4:30. Vi vände i dörren och sov till 6:00.
OBSERVATIONER
STJÄRTAND 3 mot syd 10:30
SPOVSNÄPPA 5 ex rastade
MYRSPOV 1 rastande i Kausan
SVARTSNÄPPA 2 mot syd
RINGMÄRKNING
59 ex av 8 arter.
Större Strandpipare 4, Kärrsnäppa 41, Drillsnäppa 2, Rödbena 1, Grönbena 3, Skärpiplärka 4,
Sädesärla 1 och Lövsångare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 445 ex och i år 5 563 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Två nya övernattare som skall stanna två nätter kom ut med Stefan. Med oss själva och Stefan
blir detta totalt 5 personer idag.
ÖVRIGT Det blåser o regnar o vi är genomblöta enda in på kalsongerna men regnmätaren på
position Nidingen visar nästan ingen nederbörd. Det beror på att det kan ha kommit något
skräp (t.ex. fågelskit) i vattenröret.
Flagglinan har blåst sönder igen.
Idag tog vi en kärrsnäppa som märktes här på ön den 22 juli 2008. Det är mycket ovanligt att vi
får mellanårskontroller av icke häckande arter här på Nidingen.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 26 JULI 2011
VÄDER
Regnskurar på förmiddagen som gick norr om ön. Mot sena kvällen uppklarnande och lite sol.
05:00: VSV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +15,8° C, vattenstånd + 22 cm.
09:00: V 6 m/s, byvindar 8 m/s, +15,5 C, vattenstånd + 12 cm
14:00: VNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +16,1° C, vattenstånd +9 cm
21:00: NV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +17° C, vattenstånd +1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Personalen består av Åke Pettersson och Tommy Järås.
VERKSAMHET
23 burar 05:00‐20:00 i Kausan + 16 burar på playan mellan 05:00 ‐ 21:00. 19 nät mellan 04:30‐
12:00.
OBSERVATIONER
PILGRIMSFALK 1 adult gjorde ett svep över västudden. Såg ej vart den tog vägen.
SPOVSNÄPPA 5 ex rastade . SMÅSPOV 2 rastande på västudden, SVART RÖDSTJÄRT minst 1
ex och GRÖNSÅNGARE 2 ex . En spännande TRETÅIG MÅS sågs. Den hade en blå plastring på
vänster ben och en metallring på höger. Det visade sig att metallringen var vår och den var
märkt som unge 2007. Förra året avlästes den vid Bulbjerg i Danmark både i maj, juni och juli.
Den blåa ringen har den nog fått i Danmark, förra året eller kanske mer troligt i år. Måsen
försökte nu etablera sig i bo 15 på västra fyrens västra sida.
KNUBBSÄL endast 2 sedda
RINGMÄRKNING
35 ex av 8 arter.
Spovsnäppa 1, Kärrsnäppa 16, Svart Rödstjärt 1, Skärpiplärka 10, Sädesärla 1, Svart Rödstjärt 1,
Grönsångare 2 och Lövsångare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 480 ex och i år 5 598 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Tre båtar på besök. Potatisgunnar med dotter o måg, tre fiskare samt Patrik med en grupp på
15 personer. Summan idag blir 26 pers med oss själva och två övernattare som stannar
ytterligare en natt.
ÖVRIGT
Det gick att få ner flagglinan och nu är den ihopknuten och fungerar ett tag till.
Dagens kärrsnäppa blev en kontroll av en engelskmärkt.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 27 JULI 2011
VÄDER
En lugn och fin morgon. Resten av dagen var en fin sommardag med sol och vindar från
nordväst.
05:00: VNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +16,6° C, vattenstånd + 9 cm.
09:00: NV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +17,3 °C, vattenstånd ‐ 5 cm
14:00: VNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +17,8 °C,
21:00: NNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +17,9,° C, vattenstånd ‐7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Personalen består av Åke Pettersson och Tommy Järås.
VERKSAMHET
24 burar 05:00‐21:00 i Kausan + 16 burar på playan mellan 05:00 ‐ 21:00. 19 nät mellan 04:30‐
09:15. Maj månads ringmärkning har kontrollästs och rättats.
OBSERVATIONER
KNÖLSVAN 2 adulter med 3 halvstora ungar. Undrar om det är öns häckpar som återkommit
med sina ungar.
SVÄRTA 11 sydsträckande kl 6:15.
KUSTPIPARE 1 ad rastande.
SPOVSNÄPPA Minst 2 ex rastade.
BRUSHANE 1 rastande i Kausan.
FISK/SILVERTÄRNA 21 sydsträckande kl 7:10.
SVART RÖDSTJÄRT 1 ex rastande.
RINGMÄRKNING
32 ex av 7 arter.
Större strandpipare 1 pulli, Kärrsnäppa 10, Silltrut 7 pulli, Skärpiplärka 6, Sädesärla 4,
Rörsångare 1 och Lövsångare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 512 ex och i år 5 630 ex.
UPPDRAGSARBETE
Dasstömning, 30 min.
BESÖKARE
Många båtar på besök idag. Ca 15 båtar med ungefär 60 personer samt Stefan med 10
dagsbesökare och de två som övernattat. Totalt ca 75 personer med oss själva.
ÖVRIGT
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 28 JULI 2011
VÄDER
Helt igenmulen morgon men därefter växlande molnighet resten av dagen.
05:00: NV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +16,9° C, vattenstånd +‐0 cm.
11:00: NV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +17,2°C, vattenstånd ‐8 cm.
14:00: NV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +18,1°C, vattenstånd ‐12 cm.
17:00: NV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +18,4 °C, vattenstånd ‐3 cm.
20:00: NNV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +18,5° C, vattenstånd ‐3 cm.
23:00: NV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +18,2 °C, vattenstånd ‐9 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Vid 14‐tiden avbyttes Åke Pettersson och Tommy Järås av Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
17 nät 04:30‐09:00. I Kausan 24 burar 06:00‐21:00. På Playan 16 burar 06:00‐14:00 och 17
burar 14:00‐21:00. Vagnen på båtslipen har fått en välbehövlig smörjning av hjullagren.
OBSERVATIONER
LJUNGPIPARE 1 juv rastade under eftermiddagen.
KUSTPIPARE 1 ad rastade på Västudden under kvällen.
ROSKARL Under eftermiddagen rastade 1 ad på SO‐udden och 1 juv på Playan.
RINGMÄRKNING
16 ex av 6 arter.
Kärrsnäppa 3, drillsnäppa 1, skärpiplärka 9, sädesärla 1, stenskvätta 1 och stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 528 ex och i år 5 646 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan kom ut med 12 personer som övernattar till i morgon. Dessutom besök av en båt med 4
personer. Med fågelstationens personal alltså totalt 21 personer på ön idag.
ÖVRIGT
En av besökarna kom från Australien, Geoffrey Ostling, vars farfarsfarfar var fyrmästare Carl
Victor Östling, som tjänstgjorde på Nidingen under åren 1865‐1899. En av fyrmästare Östlings
barn, Carl Axel Östling, gick till sjöss och bosatte sig i Australien 1884. Carl Axel fick en son
1898, som fick en son 1923 som fick sonen Geoffrey 1946. När väl Geoffrey genom
släktforskning blev medveten om sitt svenska ursprung önskade han få komma hit till Nidingen
för att se sin förfaders arbetsplats. Detta har alltså förverkligats idag då han dessutom fick
möjlighet att övernatta i det hus som var hans förfaders bostad under de 34 år han
tjänstgjorde på ön. Ingen annan fyrmästare har tjänstgjort under en så lång period på
Nidingen.
VID DATORN
Tommy Järås och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 29 JULI 2011
VÄDER
I gryningen halvmulet men dessutom var himlen täckt av tunna cirrusmoln. Till och från bröt
solen igenom under dagen och det blev rejält varmt trots att himlen aldrig var helt molnfri.
05:00: NV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +18,2° C, vattenstånd ‐11 cm.
08:00: NNV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +18,1° C, vattenstånd ‐3 cm.
11:00: NV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +19,4°C, vattenstånd ‐12 cm.
14:00: NV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +20,0°C, vattenstånd ‐17 cm.
17:00: NV 6 m/s, byvindar 10 m/s, +20,0 °C, vattenstånd ‐13 cm.
20:00: N 6 m/s, byvindar 8 m/s, +21,1° C, vattenstånd ‐6 cm.
23:00: N 4 m/s, byvindar 6 m/s, +19,7° C, vattenstånd ‐9 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 04:45‐12:45. 24 burar i Kausan och 17 burar på Playan 06:15‐21:15.
OBSERVATIONER
LJUNGPIPARE 2 ad + 1 juv rastade på Playan under dagen.
KUSTPIPARE 1 ad mitt på dagen på Playan.
KUSTSNÄPPA 1 ad rastade på Playan från 11‐tiden.
BRUSHANE 2 juv (hane + hona) rastade i Kausan under eftermiddagen.
ROSKARL 1 juv rastade på Playan under dagen.
RINGMÄRKNING
19 ex av 5 arter.
Kärrsnäppa 12, drillsnäppa 3, buskskvätta 1, lövsångare 2 och grå flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 547 ex och i år 5 665 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan hämtade de 12 personer som övernattat vid 12‐tiden och kom ut med 4 nya nattgäster.
Dessutom besök av en båt med 4 personer. Med fågelstationens personal alltså totalt 23
personer på ön idag.
ÖVRIGT
Gott om kålfjärilar på ön och dessutom ovanligt många obsar av mindre guldvinge.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 30 JULI 2011
VÄDER
En del tunna cirrusmoln på hög höjd annars molnfritt från gryningen och därefter växlande
molnighet.
05:00: N 5 m/s, byvindar 7 m/s, +18,3° C, vattenstånd ‐11 cm.
08:00: N 6 m/s, byvindar 8 m/s, +18,3° C, vattenstånd +‐0 cm.
11:00: N 7 m/s, byvindar 9 m/s, +20,7°C, vattenstånd ‐5 cm.
14:00: NNV 6 m/s, byvindar 10 m/s, +21,8°C, vattenstånd ‐6 cm.
17:00: NNO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +23,0 °C, vattenstånd ‐2 cm.
20:00: NO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +21,4° C, vattenstånd +4 cm.
23:00: NNO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +20,2° C, vattenstånd ‐6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anette och Uno Unger förstärktes med Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (7 år)
och Josefin (5½ år) samt Alexander Wingård och Malin Unger. Hugo Krantz med fru och granne
skötte transporten med stationens båt.
VERKSAMHET
19 nät 04:45‐12:45. 24 burar i Kausan och 17 burar på Playan 05:15‐20:45.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK 1 ex passerade mot SV över fyrområdet 13:30.
KUSTSNÄPPA 1 ad burfångades på Playan och ringmärktes.
SMÅSNÄPPA 1 ad burfångades på Playan och ringmärktes. Första obsen i år på Nidingen.
BRUSHANE 2 juv (hane + hona) rastade i Kausan under eftermiddagen.
SKOGSSNÄPPA 1 ex födosökte på Playan och i Kausan vid 05‐tiden.
ROSKARL 1 juv födosökande på Playan under dagen.
BACKSVALA 1 ex passerade över fyrområdet 11:43.
BÄNDELKORSNÄBB Fångades i nät 6B 06:50 och ringmärktes, kvar på ön till 13:30. Bl.a. sågs
den flyga en sväng österut till Kruthuset och vid några tillfällen sågs den äta frukter av
strandmålla i Kausan. Den enda märkta bändeln på Nidingens fågelstation tidigare fick sin
ring den 24/7 2008.
RINGMÄRKNING
22 ex av 11 arter.
Kustsnäppa 1, småsnäppa 1, kärrsnäppa 9, rödbena 1, tobisgrissla 1, trädpiplärka 1,
skärpiplärka 1, sädesärla 1, lövsångare 4, svartvit flugsnappare 1 och bändelkorsnäbb 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 569 ex och i år 5 687 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1,5 tim).

BESÖKARE
Stefan hämtade sina 4 nattgäster vid 12‐tiden och kom strax dessförinnan ut med 12 nya
gäster som blir kvar till i morgon. Dessutom besök av 5 båtar med 19 personer. Med
fågelstationens personal och besättningen på stationsbåten alltså totalt 47 personer på ön
idag.
ÖVRIGT
Christian Cederroth på fyrplatsen Segerstad ringde upp oss med fråga om vi ringmärkt några
ungar av tretåig mås i år. Frågan ställdes pga. att han idag hittat en relativt nydöd och
svenskmärkt årsunge av tretåig mås i driftranden på stranden nära fyren. Mycket riktigt,
undertecknad satte ringen 6204386 på en bounge i stadium C på östra sidan av skylten på
Rissastenen den 19/6 2011. Det får väl sägas vara en kraftfull felorientering. Vad skall en ung
tretåig mås göra i Östersjön så här års? Men så klarade den sig inte heller.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 31 JULI 2011
VÄDER
Växlande molnighet från gryningen men i alla fall en hel de solsken fram till middagstid då ett
kraftigt bymoln snabbt bildades in över land. Detta bymoln orsakade en del skyfall på
fastlandet men här ute på Nidingen fick vi bara några droppar under en timmas tid. Senare
under eftermiddagen uppehåll och vid 17‐tiden lättade molnen västerifrån och vi fick molnfritt
över havet och en strålande solnedgång.
05:00: NO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +18,6° C, vattenstånd ‐7 cm.
11:00: VNV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +21,7°C, vattenstånd ‐5 cm.
14:00: NNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +21,0°C, vattenstånd ‐11 cm.
17:00: NV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +21,9 °C, vattenstånd ‐8 cm.
20:00: NV 4 m/s, byvindar 4 m/s, +21,2° C, vattenstånd ‐3 cm.
23:00: NV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +20,2° C, vattenstånd ‐12 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anette och Uno Unger, Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (7 år) och Josefin (5½
år) samt Alexander Wingård och Malin Unger.
VERKSAMHET
19 nät 05:45‐11:45. 17 burar på Playan 06:00‐20:45.
OBSERVATIONER
SVÄRTA 1 adult hane passerade mot S utanför Klockfotsrevet 14:43.
TOPPSKARV 5 ex i flock kom norrifrån och landade på vattnet V om Västudden 10:15. Senare
under dagen sågs upp till 3 ex samtidigt på Klockfotsrevet. Dessa fåglar har troligen anlänt idag
då inga obsar föreligger dagarna innan trots efterspaning.
SPARVHÖK 1 ex passerade mot O över fyrområdet 09:55.
TORNFALK 1 ad hona. Detta honfärgade ex bestämdes till adult hona då symmetrisk
ruggningslucka fanns på båda vingarna.
KUSTSNÄPPA 1 adult fågel kvar sedan igår.
SKÄRSNÄPPA 2 ex på Klockfotsrevet och 1 ex på Västudden under eftermiddagen. Åtminstone
1 ex på förstnämnda platsen var färgringmärkt, övriga kan också ha varit färgringmärkta men
det gick ej att avgöra.
SVARTSNÄPPA 2 juv på Västudden under eftermiddagen.
ROSKARL 1 juv burfångades på Playan och ringmärktes.
SILLGRISSLA 4 ex, troligen årsungar, låg i en flock NV om Västudden mitt på dagen när det
nästan var bleke på havet.
RINGMÄRKNING
13 ex av 4 arter.
Kärrsnäppa 2, roskarl 1, skärpiplärka 1 och lövsångare 9.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 582 ex och i år 5 700 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1,5 tim).

BESÖKARE
Stefan hämtade sina 12 nattgäster under eftermiddagen. Dessutom besök av 29 privatbåtar
med minst 116 personer och ett oräknat antal bandhundar. Som mest låg samtidigt 7 båtar vid
Lilla bryggan och 15 båtar vid Stora bryggan. Med fågelstationens personal alltså totalt 137
personer på ön idag, vilket torde vara årsrekord.
ÖVRIGT
I det varma och soliga högsommarvädret har personalen med ett undantag doppat sig i havet
en eller flera gånger. Undantaget heter Anette som fortfarande tycker det är för kallt, men idag
tog hon åtminstone på sig baddräkten och doppade sig nästan upp till rumpan.
Man kan undra om säldöden slagit till igen då vi sedan förra veckans blåsväder hittat två
döda knubbsälar uppsköljda på stranden vid västra sjömärket på Västudden resp. intill
Playastranden.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 1 AUGUSTI 2011
VÄDER
I stort sett molnfritt hela dagen dock tidvis tunna stråk av cirrusmoln.
05:00: NNO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +17,9° C, vattenstånd ‐8 cm.
08:00: O 4 m/s, byvindar 5 m/s, +18,1°C, vattenstånd ‐2 cm.
11:00: OSO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +20,2°C, vattenstånd ‐5 cm.
14:00: SSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +20,4°C, vattenstånd ‐8 cm.
17:00: NV 1 m/s, byvindar 4 m/s, +21,5 °C, vattenstånd ‐4 cm.
20:00: NNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +21,2° C, vattenstånd ‐1 cm.
23:00: N 2 m/s, byvindar 2 m/s, +20,4° C, vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anette och Uno Unger, Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (7 år) och Josefin (5½
år) samt Alexander Wingård och Malin Unger.
VERKSAMHET
21 nät 05:45‐12:45. 17 burar på Playan 06:30‐20:30 och 24 burar i Kausan 06:15‐24:00.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 1 1K stod bland storskarvar på Klockfotsrevet vid 09‐tiden.
SPARVHÖK 1 1K hane agade över västra delen av ön vid 06‐tiden och ett par timmar framåt.
KUSTSNÄPPA 2 ad höll till på ön hela dagen.
SKÄRSNÄPPA 3 ex på Klockfotsrevet större delen av dagen samt på Västudden under kvällen.
SILLGRISSLA 1 ad låg N om nordstranden vid 18‐tiden. När den vingade sig sågs vingarna vara i
aktiv ruggning. I sommardräkt men påbörjad ruggning till vinterdräkt.
RINGMÄRKNING
13 ex av 7 arter.
Kärrsnäppa 1, grönbena 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 5, rörsångare 2, härmsångare 1 och
lövsångare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 13 ex och i år 5 713 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan och hans storebror kom ut med 12 personer varav 4 stannar till i morgon. Dessutom
besök av 21 privatbåtar med 78 personer. Med fågelstationens personal alltså totalt 100
personer på ön idag.

ÖVRIGT
För tredje natten i rad startade Magnus och jag upp ljusfångst av nattfjärilar sent på kvällen. En
sammanfattning av resultatet kommer senare i veckan.
Ringmärkningen av ängspiplärka idag var smått unik då det var första gången i
fågelstationens historia som arten observerats och ringmärkts i augusti. De första
ängspiplärkorna för hösten brukar normalt dyka upp på Nidingen i första veckan av september
trots närheten till de närmaste häckningsplatserna på Malön och Mönster.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 2 AUGUSTI 2011
VÄDER
Från gryningen och fram till 10‐tiden en hel del dimmoln, därefter uppklarnande och solen
gassade därefter större delen av dagen från en molnfri himmel, dock en hel del cumulusmoln
in över fastlandet.
05:00: N 0 m/s, byvindar 1 m/s, +19,6°C, vattenstånd ‐10 cm.
08:00: S 3 m/s, byvindar 5 m/s, +19,4°C, vattenstånd ‐7 cm.
11:00: SSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +20,7°C, vattenstånd ‐8 cm.
14:00: SSO 1 m/s, byvindar 3 m/s, +21,3°C, vattenstånd ‐15 cm.
17:00: S 1 m/s, byvindar 3 m/s, +21,6°C, vattenstånd ‐16 cm.
20:00: N 0 m/s, byvindar 2 m/s, +21,2°C, vattenstånd ‐14 cm.
23:00: N 0 m/s, byvindar 0 m/s, +21,1°C, vattenstånd ‐12 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anette och Uno Unger, Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (7 år) och Josefin (5½
år) samt Alexander Wingård och Malin Unger.
VERKSAMHET
21 nät 06:15‐12:15. 24 burar i Kausan 00:00‐24:00 och 17 burar på Playan 07:15‐22:15.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 2 ex stod bland storskarvar på Klockfotsrevet under eftermiddagen.
SPARVHÖK 1 ex jagade över ön vid 11‐tiden.
TORNFALK 1 1K rastade ett par timmar på ön från 11‐tiden och framåt.
SMÅSPOV 1 ex höll bl.a. till på Klockfotsrevet under dagen.
ROSKARL 1 juv höll bl.a. till på Klockfotsrevet under dagen.
SILLGRISSLA På det spegelblanka havet hittades under eftermiddagen en flock på 4 ex N om
ön och 1 ex S om Lilleland.
SVART RÖDSTJÄRT 2 juv rastade i fyrområdet under morgonen och den ena nätfångades i
Grindoxelnäten och ringmärktes.
TUMLARE Bleke på havet under stor del av dagen gjorde att vi kunde se två grupper med
sammanlagt minst 6 ex S om ön och 2 ex utanför nordstranden.
RINGMÄRKNING
15 ex av 7 arter.
Drillsnäppa 1, skärpiplärka 3, sädesärla 1, svart rödstjärt 1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1
och lövsångare 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 28 ex och i år 5 728 ex.
UPPDRAGSARBETE
Städning och tömning av gästtoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Stefan med kompanjon hämtade sina 4 nattgäster. Dessutom besök av 25 privatbåtar med 61
personer inkluderat 9 havskajaker. Med fågelstationens personal alltså totalt 75 personer på
ön idag. Två båtar låg kvar vid bryggan på kvällen och stannade över natten.

ÖVRIGT
Att det är ovanligt varmt och sommarlikt för tillfället bevisas av att Anette har badat hela sig
idag.
Ljusfångst av nattfjärilar startades på kvällen för fjärde natten i rad. Det är verkligen ovanligt
med så många nästan vindstilla och varma nätter i rad. Strax före midnatt var det totalt
vindstilla och drygt 21 plusgrader.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 3 AUGUSTI 2011
VÄDER
Huvudsakligen mulet över havet under morgonen, dock med en vacker soluppgång in över
land. Sikten god. Uppklarnande vid 09‐tiden och därefter solsken resten av dagen, dock med
en del cirrusmoln. På kvällen åter delvis mulet.
05:00: O 3 m/s, byvindar 4 m/s, +18,7°C, vattenstånd ‐20 cm.
08:00: OSO 2 m/s, byvindar 4 m/s, +19,1°C, vattenstånd ‐16 cm.
11:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +20,2°C, vattenstånd ‐8 cm.
14:00: S 4 m/s, byvindar 6 m/s, +21,2°C, vattenstånd ‐13 cm.
17:00: V 2 m/s, byvindar 3 m/s, +21,3°C, vattenstånd ‐18 cm.
20:00: N 3 m/s, byvindar 4 m/s, +21,3°C, vattenstånd ‐15 cm.
23:00: O 3 m/s, byvindar 4 m/s, +20,3°C, vattenstånd ‐4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anette och Uno Unger, Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (7 år) och Josefin (5½
år) samt Alexander Wingård och Malin Unger.
VERKSAMHET
21 nät 05:30‐12:00. 24 burar i Kausan 00:00‐24:00 och 17 burar på Playan 06:00‐20:00.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 2 ex (1 2K+ och 1 juv) låg och dök V om Klockfotsrevet under morgonen.
SKÄRSNÄPPA 1 ex i sällskap med strandpipare på Klockfotsrevet under morgonen.
SMÅSPOV 1 ex höll till på Klockfotsrevet under morgonen.
ROSKARL 1 ad höll till på Klockfotsrevet under morgonen.
RINGMÄRKNING
4 ex av 3 arter.
Sädesärla 1, gransångare 1 och lövsångare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 32 ex och i år 5 732 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Två båtar med 6 personer, som stannat vid bryggan under natten, gav sig iväg under
morgonen. Dessutom besök av ytterligare 13 privatbåtar med 55 personer. Med
fågelstationens personal alltså totalt 69 personer på ön idag.

ÖVRIGT
I den rådande värmen med drygt 20 grader i havets ytvatten kändes det något malplacerat att
se isbrytaren Oden stäva söderut genom Kattegatt utanför Nidingen. På kvällen sågs Oden
igen, men då med nordlig kurs. Vad håller isbrytaren på med? Skall den hitta is får den allt
fortsätta långt norrut.
Under dagen fångades 3 arter trollsländor, nämligen gulfläckad ängstrollslända, tegelröd
ängstrollslända och svart ängstrollslända. Enligt Artportalen är hittills 8 arter trollsländor funna
på Nidingen varav 3 utgör nya landskapsfynd för Halland.
Ljusfångst av nattfjärilar startades på kvällen för femte natten i rad. Det är verkligen ovanligt
med så många näst intill vindstilla och varma nätter i rad men vid 01‐tiden började det blåsa
och vi fick avbryta fångsten.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 4 AUGUSTI 2011
VÄDER
I gryningen nästan klar himmel och god sikt. Resten av dagen var himlen delvis täckt av tunna
cirrusmoln och inne över fastlandet låg en hel del cumulusmoln.
05:00: SO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +17,3°C, vattenstånd ‐18 cm.
08:00: OSO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +17,3°C, vattenstånd ‐12 cm.
11:00: O 6 m/s, byvindar 7 m/s, +20,1°C, vattenstånd ‐1 cm.
14:00: SO 3 m/s, byvindar 6 m/s, +21,6°C, vattenstånd ‐8 cm.
17:00: SSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +21,1°C, vattenstånd ‐11 cm.
20:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +21,3°C, vattenstånd ‐6 cm.
23:00: SO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +20,5°C, vattenstånd +6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anette och Uno Unger, Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (7 år) och Josefin (5½
år) samt Alexander Wingård och Malin Unger.
VERKSAMHET
21 nät 05:00‐12:00. 24 burar i Kausan 00:00‐24:00 och 17 burar på Playan 06:00‐21:00.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 2 2K+ på Klockfotsrevet till och från under dagen.
SMÅSPOV 1 ex höll till på Västudden under morgonen.
ROSKARL 1 ad höll till på Västudden under eftermiddagen.
RINGMÄRKNING
5 ex av 3 arter.
Tobisgrissla 1, trädgårdssångare 1 och lövsångare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 37 ex och i år 5 737 ex.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (2,5 tim) samt städning och mindre reparation av Kruthuset (0,5 tim).
BESÖKARE
Bo Bengtsson kom med en grupp på 7 personer och Patrik Grönvall med en grupp på 9
personer. Sjöfartsverket besökte ön med 2 man. Dessutom 3 privatbåtar med 15 personer.
Med fågelstationens personal alltså totalt 43 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Personal på Sjöfartsverkets servicefartyg Fyrbjörn påbörjade igår renovering av Lillelandfyrens
fundament och har fortsatt idag. Dessutom var två man från Fyrbjörn iland på Nidingen och
gjorde vissa målningsarbeten på fyrhuset.
Fortsatta trollsländestudier gav samma tre arter som igår, nämligen gulfläckad
ängstrollslända, tegelröd ängstrollslända och svart ängstrollslända. Dessutom noterades minst
3 ex av höstmosaikslända.
Trots SO vind 10 m/s på kvällen testades ljusfångst av nattfjärilar på läsidan av tvättstugan
och 1930 års hus.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 5 AUGUSTI 2011
VÄDER
En hel del regn mellan 03:30 och 07:30, därefter mulet och tidvis duggregn eller regn resten av
dagen. Sikten var under dagen relativt dålig och man kunde knappt skönja närmaste fastland.
05:00: SO 7 m/s, byvindar 10 m/s, +17,4° C, vattenstånd ‐11 cm.
08:00: SO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +17,8° C, vattenstånd ‐8 cm.
11:00: S 8 m/s, byvindar 11 m/s, +19,6° C, vattenstånd +5 cm.
14:00: SSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +19,8° C, vattenstånd +2 cm.
17:00: S 9 m/s, byvindar 10 m/s, +19,8° C, vattenstånd ‐1 cm.
20:00: SSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +19,5° C, vattenstånd +5 cm.
23:00: V 10 m/s, byvindar 12 m/s, +17,7° C, vattenstånd +17 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anette och Uno Unger, Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (7 år) och Josefin (5½
år) samt Alexander Wingård och Malin Unger.
VERKSAMHET
21 nät 08:30‐12:00 och 24 burar i Kausan 00:00‐24:00.
OBSERVATIONER
PILGRIMSFALK 1 ad gjorde några jaktraider runt ön vid 11:40‐tiden, bl.a. missade den knappt
en rödbena.
SKÄRSNÄPPA 2 färgringmärkta ex (Me/Mb Or/Mb och Me/Mb Or/Rö) stod längst ut på
Västudden vid 18:30‐tiden.
SMÅSPOV 1 ex höll till på Klockfotsrevet under kvällen.
SKOGSSNÄPPA 1 ex stöttes i Kausan under morgonen.
ROSKARL 1 ad höll till på Västudden under förmiddagen.
TRETÅIG MÅS 1 ad, som satt på Rissastenens sjömärke, var den enda kvarvarande fågeln i öns
koloni under morgonen. Under dagen sågs inga men under kvällen anlände 7 ad till bohyllorna
på de gamla fyrarna och sjömärket.
RINGMÄRKNING
2 ex av 2 arter.
Drillsnäppa 1 och lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 39 ex och i år 5 739 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal alltså totalt 8 personer på ön idag.

ÖVRIGT
Under 6 nätter i rad med ljusfångst med kvicksilverlampa och lakan har vi registrerat 159 arter
nattfjärilar (93 micros och 66 macros). Bland godbitarna kan nämnas strandkvanneplattmal,
frågeteckenmetallfly, blekgult lavfly, brämrotvecklare och gulaktig gråvecklare. Dessutom har
vi under perioden 28/7‐5/8 noterat 15 dagfjärilsarter där de tillfälliga fynden av två
eksnabbvingar och en silversmygare den 30/7 utgjorde nya arter för Nidingen. Till dags dato
har 386 arter fjärilar observerats på Nidingen varav 42 nya under senaste veckan.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 6 AUGUSTI 2011
VÄDER
Helmulet men god sikt från gryningen och framåt.
05:00: VSV 6 m/s, byvindar 10 m/s, +17,1° C, vattenstånd +9 cm.
08:00: VSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +17,8° C, vattenstånd +10 cm.
11:00: VSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +18,5° C, vattenstånd +12 cm.
15:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +18,5° C, vattenstånd +11 cm.
20:00: S 6 m/s, byvindar 7 m/s, +18,2° C, vattenstånd +1 cm.
22:00: SO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +18,6° C, vattenstånd + 0 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anette och Uno Unger, Magnus och Camilla Unger med barnen Isabella (7 år) och Josefin (5½
år) samt Alexander Wingård och Malin Unger avlöstes vid 14‐tiden av familjen Levin bestående
av Magnus, Anette och Olof samt familjen Rydén/Järås bestående av Åsa, Patrik, Tommy och
Joakim med kompisen Erik Hallberg. Magnus Levin körde iland Ungerklanen och hämtade ut
Mikael och Niklas Forsman med kompis Linus Zackrisson.
VERKSAMHET
21 nät 05:00‐12:00. 24 burar i Kausan 00:00‐21:30 och 17 burar på Playan 05:20‐21:30.
Gräsklippning i nätgatorna ca 1,5 tim.
OBSERVATIONER
KUSTPIPARE 1 ex hördes förbiflygande vid 12:30‐tiden.
SMÅSPOV 2 ex höll till på Västudden under morgonen.
TRETÅIG MÅS Vid 05:40‐tiden satt 6 ad på de gamla fyrarna och 3 ad på Rissastenens
sjömärke. Vid 19‐tiden var en 1K fågel på besök i bl.a. bo 5. Dessutom 3‐4 ad.
RINGMÄRKNING
8 ex av 6 arter.
Större strandpipare 1, rödbena 1, trädpiplärka 1, skärpiplärka 3, sädesärla 1 och lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 47 ex och i år 5 747 ex.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim), gräsklippning (1 tim) och strandstädning (1 tim).
BESÖKARE
Förutom tre besökare i en båt så var det endast fågelstationens avgående och pågående
personal alltså totalt 22 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Vid 10‐tiden hade vi ett celebert besök av en större dagsvärmare i trädgårdsfållan som flög
från den ena åkervindans blomma till den andra och liknade därvid en kolibri.

VID DATORN
Uno Unger och Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 7 AUGUSTI 2011
VÄDER
Helmulet och lätt regn vid gryningen och hela f.m.
04:00: O 7 m/s, byvindar 9 m/s, +16,8° C, vattenstånd +9 cm.
07:00: SO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +17,9° C, vattenstånd +3 cm.
10:00 SSV 14 m/s. byvindar 18 m/s. 19.1 grader, vattenstånd +12 cm.
17:00: VSV 7 m/s. byvindar 12 m/s. 20.1 grader. vattenstånd +21 cm.
22:00: SV 9 m/s. Byvindar 11 m/s. 18.1 grader, vattenstånd + 16 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
11 pers. Familjen Levin bestående av Magnus, Anette och Olof och familjen Rydén/Järås
bestående av Åsa, Patrik, Tommy och Joakim med kompisen Erik Hallberg samt Mikael och
Niklas Forsman med kompisen Linus Zackrisson.
VERKSAMHET
8 nät 17:30‐21:30 och 6 burar på Playan 05:00‐07:00. 24 burar i Kausan 05:00‐08:00
Gräsklippning i nätgatorna och ansning av buskarna kring näten. ca 2,5 tim.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 1 hane sydsträckande
LJUNGPIPARE 1 ex rastande i Kausan + 5+1 sydsträckande..
TRETÅIG MÅS 1 ad på östra gamla fyren och 2 ad på varje sida av Rissastenens sjömärke.
RINGMÄRKNING
9 ex av 3 arter.
Törnsångare 1, Svartvit flugsnappare 1 och lövsångare 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 56 ex och i år 5 756 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Endast vi elva på stationen.
ÖVRIGT
Idag en tidig söndag i augusti och inte en enda turist på ön.
Vi var rädda att det skulle bli en nolldag idag så vi satte upp några nät på kvällen och fick några
tättingar så att nollan spräcktes.
Undertecknad visade det yngre gardet vem som är härskare i kortspelets konst, både i plump o
7‐an.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 8 AUGUSTI 2011
VÄDER
Tjocka , mörka moln vid gryningen. Uppklarnande under f.m. och sol. Skurar gick norr och
söder om ön under e.m. men ej över ön.
04:00: SV 10 m/s. Byvindar 14 m/s. 16.6 grader. vattenstånd +30 cm.
09:00: SV 11 m/s. Byvindar 13 m/s. 17.2 grader., vattenstånd +15 cm.
13:00 SSV 10 m/s. Byvindar 12 m/s. 18.3 grader, vattenstånd +19 cm.
20:00: SSV 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 17.2 grader.. vattenstånd +13 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
11 pers. Familjen Levin bestående av Magnus, Anette och Olof och familjen Rydén/Järås
bestående av Åsa, Patrik, Tommy och Joakim med kompisen Erik Hallberg samt Mikael och
Niklas Forsman med kompisen Linus Zackrisson.
VERKSAMHET
17 nät 04:45‐20:15 och 17 burar på Playan 08:30‐20:30. 24 burar i Kausan 05:00‐20:30
Magnus har plockat stora stenar ur gräsmattan vid nät 6E och fyllt med grus för att spara
gräsklipparen vid gräsklippning. En hel del spanande över havet.
Lagt in all märkning för juni och juli i fagel2 de senaste dagarna och är nästan klar nu. Egna
kontrollerna saknas ännu.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 1 stående på Klockfotsrevet
KUSTPIPARE 2 sträckande åt SV + 1 rastande på Playan
LJUNGPIPARE 5+2 sträckande åt SV
KUSTSNÄPPA 4 landade på Västudden samtidigt med 2 gående i Kausan , alla adulta
SMÅSPOV 1 gående kring stora bryggan
TRETÅIG MÅS 2 ad på östra gamla fyren, 1 ad på västra gamla fyren och 2 ad på västra sida av
Rissastenens sjömärke samt en på östra, alltså minst 6 ad här idag.
RINGMÄRKNING
13 ex av 8 arter.
Större strandpipare 1, Kärrsnäppa 2, Drillsnäppa 1, Skärpiplärka 2 ,Stenskvätta 2 , Törnsångare
1, Trädgårdssångare 1 och lövsångare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 69 ex och i år 5 769 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Endast vi elva på stationen.
ÖVRIGT
VID DATORN

Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 9 AUGUSTI 2011
VÄDER
Ett flertal regnskurar över havet i alla riktningar under morgonen. Vid 10‐tiden kom regn även
över ön och en häftig tromb sågs söder ut.
05:00: ONO 2 m/s. Byvindar 6 m/s. 15 grader.. vattenstånd +24 cm.
08:00: SSO 3 m/s. Byvindar 6 m/s. 15.9 gradervattenstånd +11 cm.
12:00 V 1 m/s. Byvindar 2 m/s. 16.1 grader, vattenstånd +6 cm.
18:00 V 5 m/s. Byvindar 7 m/s. 18.6 grader. vattenstånd +19 cm.
21:00: SV 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 18 grader. vattenstånd +15 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
11 pers. Familjen Levin bestående av Magnus, Anette och Olof och familjen Rydén/Järås
bestående av Åsa, Patrik, Tommy och Joakim med kompisen Erik Hallberg samt Mikael och
Niklas Forsman med kompisen Linus Zackrisson.
VERKSAMHET
24 nät 05:00‐10:00 och 17 burar på Playan 05:00‐21:00. 24 burar i Kausan 05:00‐21:00
Magnus har plockat stora stenar även idag ur gräsmattan vid nät 6E och fyllt hålen med grus.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 2 stående på Klockfotsrevet
LJUNGPIPARE 3 rastande på ön
KUSTSNÄPPA 2 ad i Kausan samt en ungfågel som flög fram och åter flera ggr
SMÅSPOV endast hörd
MYRSPOV 1 flygande västerut utmed nordstranden
STORSPOV 2 rastade en kort stund på västudden o drog sedan åt SSV
SVARTSNÄPPA 1 juv rastade i Kausan
OBE. LABB 1 ex sträckte över ön kl.7:00 mot S
TRETÅIG MÅS 1 ad på östra gamla fyren
RINGMÄRKNING
43 ex av 6 arter.
Kärrsnäppa 1, Rödbena 4, Skärpiplärka 5 , Härmsångare 1, Ärtsångare 1 och lövsångare 31.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 112 ex och i år 5 812 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Stefan hade en båtlast med 8 personer som dagsturister och sedan kom 20 fotbollstjejer för en
kvällsträning till stationens sex tonårskillars stora belåtenhet. Två enskilda båtar med 10
personer. Summa 50 personer.
ÖVRIGT

En rolig kontroll gjordes idag av en spanskmärkt större strandpipare. Den var märkt ovan
tarsleden och ringen hade lätt gått att missa.
Idag har hela stationspersonalen badat, t.o.m. undertecknad. Kors i taket.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 10 AUGUSTI 2011
VÄDER
Ett förfärligt blåsande hela dagen. Några regnskurar mot kvällen annars soligt hela dagen.
05:00: VNV 16 m/s. Byvindar 19 m/s. 16.7 grader. vattenstånd +45 cm.
08:00: VNV 15 m/s. Byvindar 19 m/s. 15.8 grader. vattenstånd + 50 cm.
11:00 V 14 m/s. Byvindar 18 m/s. 15.2 grader. vattenstånd + 43 cm.
16:00 V 13 m/s. Byvindar 16 m/s. 16.3 grader. vattenstånd +35 cm.
20:00: NV 11 m/s. Byvindar 17 m/s. 15.2 grader. vattenstånd +12 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
11 pers. Familjen Levin bestående av Magnus, Anette och Olof och familjen Rydén/Järås
bestående av Åsa, Patrik, Tommy och Joakim med kompisen Erik Hallberg samt Mikael och
Niklas Forsman med kompisen Linus Zackrisson.
VERKSAMHET
2 nät 06:00‐18:00 och 17 burar på Playan 05:30‐18:15. 20 burar i Kausan 14:30‐20:30
Flera timmars spaning över ett tämligen tomt hav.
OBSERVATIONER
STORMFÅGEL 5‐6 under tidig morgon
HAVSSULA 10 ex både mot norr o söder
BRUSHANE 1 ex mot söder
SVARTSNÄPPA 1 ex rastade på playan några timmar
LJUNGPIPARE 10+20+3+3 sträckande
KUSTSNÄPPA 2 ad samt en ungfågel i Kausan, Båda ad ringmärktes.
SVARTSNÄPPA 1 ex rastade på playan
OB. SILLMULE ca 10 mot söder
OB. FISK‐/SILVERTÄRNA cc 10 mot V
FISKTÄRNA 3 ex
SILVERTÄRNA 5 ex
RINGMÄRKNING
20 ex av 8 arter.
Större strandpipare 2, Kustsnäppa 2, Drillsnäppa 1, Kärrsnäppa 10, Rödbena 1, Roskarl 1,
Sädesärla 1 och lövsångare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 132 ex och i år 5 832 ex.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Endast stationens 11 deltagare.
ÖVRIGT
Högt vatten o kladdigt i Kausan vilket innebar vatten i stövlarna.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 11 AUGUSTI 2011
VÄDER
Många regnskurar har gått både norr o söder om ön idag, någon enstaka över ön. Kylig vind
och mulet hela dagen. Inget vidare sommarväder.
05:00: NNV 4 m/s. Byvindar 7 m/s. 15.5 grader. vattenstånd ‐ 14 cm.
08:00: ONO 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 13.7 grader. vattenstånd ‐ 6 cm.
16:00 NO 5 m/s. Byvindar 7 m/s. 14.7 grader. vattenstånd +2 cm.
20:00: NO 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 15.2 grader.vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
11 pers. Familjen Levin bestående av Magnus, Anette och Olof och familjen Rydén/Järås
bestående av Åsa, Patrik, Tommy och Joakim med kompisen Erik Hallberg samt Mikael och
Niklas Forsman med kompisen Linus Zackrisson.
VERKSAMHET
24 nät 05:00‐13:30 och 17 burar på Playan 05:00‐21:00. 23 burar i Kausan 05:00‐21:00
OBSERVATIONER
FISKGJUSE 1 sträckande mot S
PILGRIMSFALK 1 ungfågel gjorde ett tillfälligt besök på ön kl.6.00, försvann åt norr.
SANDLÖPARE 1 juv och möjligen två ex på SV‐udden
BRUSHANE 4 ex , två av varje kön rastade
SVARTSNÄPPA 2 ex rastade på playan.
LJUNGPIPARE 2 sträckande
KUSTSNÄPPA en ungfågel i Kausan,
SILLGRISSLA 2‐3 utanför Klockfotsrevet
NATTSKÄRRA 1 ungfågel ringmärktes. Stationens sjunde märkta och den första
”höstmärkningen” och tillika första ungfågeln.
KNUBBSÄL 1
RINGMÄRKNING
30 ex av 9 arter.
Större strandpipare 1, Drillsnäppa 1, Kärrsnäppa 9, Rödbena 2, , Nattskärra 1, Skärpiplärka 1,
Rörsångare 1, Gransångare 1 och lövsångare 13.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 162 ex och i år 5 862 ex.
UPPDRAGSARBETE
Skräpplockning västra delen av till Rissasten, 1 tim.
BESÖKARE
Endast två båtar med totalt 7 besökare samt stationens 11 deltagare. Detta blir 18 pers.
ÖVRIGT
En fisketur till ljudbojen på kvällen gav tre makrillar, en knot och en blågyltehona. Dessutom
gav det kvällssysselsättning i form av att reda ut tilltrasslade fiskerevar.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 12 AUGUSTI 2011
VÄDER
Lite kylig morgon, sedan en riktigt fin sommardag, äntligen.
05:00: NO 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 13.7 grader. vattenstånd +13 cm.
15:00 ONO 3 m/s. Byvindar 6 m/s. 19.6 gradervattenstånd + 3 cm.
23:00: ONO 5 m/s. Byvindar 7 m/s. 16.5 grader.vattenstånd + 4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
11 pers. Familjen Levin bestående av Magnus, Anette och Olof och familjen Rydén/Järås
bestående av Åsa, Patrik, Tommy och Joakim med kompisen Erik Hallberg samt Mikael och
Niklas Forsman med kompisen Linus Zackrisson.
VERKSAMHET
24 nät 05:00‐12:30 och 17 burar på Playan 05:00‐20:30. 23 burar i Kausan 05:00‐20:30
Nu är all ringmärkning och kontroller t.o.m. juli inskickade till RC. Grästrimning vid nätstolpar
med flera ställen.
OBSERVATIONER
BRUN KÄRRHÖK 2 1K mot syd både kl 6:40 och 7:15
KUSTSNÄPPA 3 ungfåglar
MOSNÄPPA 2 x rastade i Kausan ett kortare tag
BRUSHANE 1 ex rastade
SVARTSNÄPPA 1 ex
FISK/SILVER‐ TÄRNA1 ex
NATTSKÄRRA 1 ex vid nätuppsättningen. Troligen samma som igår då den var riktigt mager.
Vägde endast 54,5 gram igår. Tidigare märkta har vägt kring 75 gram.
PILFINK 3 ex dök plötsligt upp. Det var ett tag sedan senast.
KNUBBSÄL 1
RINGMÄRKNING
25 ex av 9 arter.
Drillsnäppa 1, Rödbena 2, Roskarl 1 , Skärpiplärka 1, Buskskvätta 1 , Rörsångare 1,
Trädgårdssångare 1 , lövsångare 16 och Svartvit flugsnappare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 187 ex och i år 5 887 ex.
UPPDRAGSARBETE
Dasstömning turisttoan (0,5 tim)
BESÖKARE
Två båtar med totalt 7 besökare samt Stefan med 4 nattgäster. Med stationens 11 deltagare
bör detta bli 23 pers.
ÖVRIGT
Dasstömningen och vår urintanks tömning var så pass kladdig att ett bad var lämpligt
efteråt.

Det kändes lite höstaktigt i luften under morgonen och ett flertal höstarter gjorde entré
under dagen.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011
VÄDER
Klar fin morgon och i stort sett molnfritt i alla riktningar. Ökande molnighet under dagen och
växlande vindar men tidvis bleke på havet.
04:00: OSO 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 14.9° C, vattenstånd ‐4 cm.
07:00 : O 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 13.1° C, medelvattenstånd.
13:00 OSO 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 19.4° C, vattenstånd ‐9 cm.
22:00: OSO 5 m/s. Byvindar 8 m/s. 18,7° C, vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Personalbyte veckans 11 personer lämnade ön. Familjen Levin bestående av Magnus, Anette
och Olof och familjen Rydén/Järås bestående av Åsa, Patrik, Tommy och Joakim med kompisen
Erik Hallberg samt Mikael och Niklas Forsman med kompisen Linus Zackrisson. Ut kom Dennis
Kraft och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
24 nät 05:00‐12:00, 2 nät 20:00‐21:00 och 17 burar på Playan 05:00‐21:30. 23 burar i Kausan
05:00‐21:30
Ramen på Rissastenens fundament är åter på plats.
OBSERVATIONER
KUSTSNÄPPA 1 ungfågel rastade.
SANDLÖPARE 1 rastade.
BRUSHANE 1 rastade.
PILFINK 2 rastade.
KNUBBSÄL 2.
TUMLARE 1 sågs på utvägen strax utanför Malön och 2‐3 sågs vid Lilleland på kvällen.
RINGMÄRKNING
13 ex av 4 arter.
Drillsnäppa 2, Trädpiplärka 1, Ärtsångare 1 och Lövsångare 9.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 200 och i år 5 900.
UPPDRAGSARBETE
Röjt vresrosbuskar utanför radiomasten och fyrnätet. Tre bestånd klippta och en hel del rötter
uppdragna, (1 tim).
BESÖKARE
Cirka 15 båtar, sex kajaker och en vattenskoter med totalt cirka 55 besökare samt Stefan med 4
nattgäster. Med stationens 13 deltagare bör detta bli 73 personer.
ÖVRIGT
Under veckan har vi ringmärkt totalt 78 lövsångare och av dessa har 33 % varit adulta. Kanske
en sann bild av åldersstrukturen hos den passerande populationen av lövsångare.

VID DATORN
Tommy Järås o Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 14 AUGUSTI 2011
VÄDER
Huvudsakligen klar morgon men en del moln och en molnbank i OSO, måttliga vindar.
Molnbanken närmade sig och före 8 var det helmulet. På em blev det ånyo uppklarnande,
svaga vindar och sol men fram mot 16 kom en ny molnbank som gav heltäckande moln och
några regnstänk.
05:00: O 7 m/s. Byvindar 8 m/s. 15,3° C, vattenstånd ‐10 cm.
08:00 : O 8 m/s. Byvindar 9 m/s. 15,6° C, vattenstånd +1cm.
15:00 S 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 19,8° C, vattenstånd ‐3 cm.
21:00: ONO 1 m/s. Byvindar 4 m/s. 17,9° C, vattenstånd +8 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
24 nät 05:00‐14:00, 17 nät 14:00‐15:30 och 40 burar varav 17 på Playan och 23 i Kausan 05:00‐
21:30.
Registrerat månadens ringmärkning i Fagel 2. Per Arne har påbörjat restaurering av rostiga
burar.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV minst 3 på Klockfotsrevet. Ev. fanns ytterligare några på O‐udden.
BRUN KÄRRHÖK 1 ungfågel flög runt ön och blev intensivt mobbad av ett tjog silltrutar. Den
slog sig ner en stund på V‐udden innan den drog vidare.
LJUNGPIPARE 1 rastade.
SMÅSPOV 6 sträckte mot SV.
SVART RÖDSTJÄRT 1 ungfågel ringmärktes.
GRÅSPARV 1 ungfågel som fångades blev dagens överraskning.
KNUBBSÄL 5.
RINGMÄRKNING
9 ex av 5 arter.
Roskarl 1, Skärpiplärka 1,Svart rödstjärt 1, Lövsångare 5 och Gråsparv 1..
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 209 och i år 5 909.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning i fyrområdet, 2 timmar. Arbetet avbröts när det kom besökare till ön. Eldat skräp
under en stor del av dagen.
BESÖKARE
Ensamseglaren som bodde över sedan i går samt 6 båtar med 20 personer. Med stationens
personal blir dt 23 personer på ön underdagen.
ÖVRIGT
En lugn dag som gav en del tid till att ordna eftersläpande uppgifter såsom gräsklippning,
skräpförbränning, dataregistrering och, inte minst, konsumtion av kvarglömda födoämnen. Det
mesta har gått bra.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 15 AUGUSTI 2011
VÄDER
Mulet, disigt och lätt regn i gryningen.
05:00: NNO 5 m/s. Byvindar 8 m/s. 16,5° C, vattenstånd +8 cm.
11:00 : VNV 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 17,7° C, vattenstånd +18 cm.
14:00 VSV 5 m/s. Byvindar 10 m/s. 18,7° C, vattenstånd +12 cm.
22:00: V 9 m/s. Byvindar114 m/s. 16,5° C, vattenstånd +13 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
10 nät 08:30‐14:30 och 39 burar varav 17 på Playan och 22 i Kausan 05:00‐21:30.
Registrerat färdigt månadens ringmärkning i Fagel 2 och registrerat en del egna kontroller. Per
Arne har fortsatt arbetet med de rostiga burarna.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV minst 3 på Klockfotsrevet.
STENFALK 1 ung hona jagade först drillsnäppor på Playan men begav sig sedan till Kausan där
den försökte ta en skärpiplärka i en bur. För att klara detta måste falken själv gå in i buren och
därmed kunde den infångas och ringmärkas.
LJUNGPIPARE en flock med 21 fåglar sträckte förbi mot SV.
SVART RÖDSTJÄRT den under gårdagen ringmärkta ungfågeln var kvar även idag.
GRÅSPARV 1 ungfågel som ringmärktes igår var kvar även idag.
RINGMÄRKNING
9 ex av 6 arter.
Stenfalk 1, Kärrsnäppa 2, Roskarl 1, Sädesärla 1, Rörsångare 2 och Lövsångare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 218 och i år 5 918.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning i fyrområdet, 4 timmar.
BESÖKARE
Stefan och Annika kom ut för att ställa iordning för höstens första konferensgäster som
kommer i morgon. Med stationens personal blir det 4 personer på ön underdagen.
ÖVRIGT
Per Arnes arbete med burrenovering har hittills inskränkt sig till demontering och skrotning av
burdelar och hela burar. Mycket finns det att göra och förbättra. Stefan donerade lite lektyr till
stationen.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 16 AUGUSTI 2011
VÄDER
Mulen morgon med rätt frisk vind. På fm uppklarnande och något avtagande vind.
05:00: V 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 14,9° C, vattenstånd +7 cm.
11:00 : SV 6 m/s. Byvindar 10 m/s. 16,7° C, vattenstånd +9 cm.
17:00 SSV 8 m/s. Byvindar 9 m/s. 17,6° C, vattenstånd +5 cm.
20:00: SV 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 17,3° C, vattenstånd +8 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
17 nät 05:45‐06:15, 21 nät 06:15‐13:0039 burar varav 17 på Playan och 22 i Kausan 05:00‐
21:30.
Klippt alla nätgator som är klippbara med gräsklipparen. Inventerat nätstolpar. Per Arne har
fortsatt arbetet med burarna och fäst tätningslisten i dörren.
OBSERVATIONER
KUSTSNÄPPA 1 ad rastade på Playan.
GRÖNSÅNGARE 1 rastande som ringmärktes.
RINGMÄRKNING
65 ex av 15 arter.
Större strandpipare 2, Kärrsnäppa 26, Rödbena 1, Drillsnäppa 2, Roskarl 1, Gråtrut 1, Gulärla 2,
Buskskvätta 1, Rörsångare 1, Härmsångare 1, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 2, Grönsångare
1, Lövsångare 22 och Svartvit flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 282 och i år 5 982.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning gemensamma ytor, 1 timma. Informerat besökarna om vår verksamhet, ½
timma.
BESÖKARE
Stefan och Annika kom ut med åtta konferensgäster från Akademiska hus. De skall stanna till
imorgon. Med stationens personal blir det 12 personer på ön underdagen.
ÖVRIGT
Nu är alla gräsmattor klippta och alla nätgator utom Kruthusets. Där blir det trimmer och sax i
morgon. Per Arne arbetar förtjänstfullt med att servera de rastande vadarna mat kring våra
burar vilket gett utslag i fångstsiffrorna.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ ONSDAG 17 AUGUSTI 2011
VÄDER
Mulet och måttlig vind på morgonen. Regn vid 10‐tiden och en dryg timma framåt. Resten av
dagen växlande mellan lite regn och blåst och sol. Mojnande och uppklarnande på kvällen.
06:00:S V 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 15,8 C, vattenstånd +4 cm.
11:00 : S 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 16,3 C, vattenstånd +9 cm.
17:00 VSV 6 m/s. Byvindar 11 m/s. 17,1 C, vattenstånd +6 cm.
22:00: SV37 m/s. Byvindar 4 m/s. 16,2 C, vattenstånd +16 cm.

Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
13 nät 05:15‐10:00 och 12:00‐14:00, samt 39 burar varav 17 på Playan och 22 i Kausan
05:00‐21:30. Lite rapportering i Fagel2 blev det även idag.
OBSERVATIONER
KUSTSNÄPPA 1 ad rastade på Playan.
SANDLÖPARE 1 rastande PÅ Playan vilken kunde infångas och bli årets första ringmärkta.
PILFINK minst 1 har hållit till på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
102 ex av 14 arter.
Större strandpipare 6, Sandlöpare 1, Kärrsnäppa 17, Rödbena 2, Drillsnäppa 2, Roskarl 2,
Ladusvala 1, Rödstjärt 2, Härmsångare 1, Ärtsångare 2, Törnsångare 3, Trädgårdssångare 3,
Lövsångare 59 och Grå flugsnappare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 385 och i år 6 085.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan och Annika kom med åtta konferensgäster kvar från igår. De lämnade ön efter lunch.
En båt med två fågelskådare var på besök på em. Med stationens personal blir det 14
personer på ön underdagen.
ÖVRIGT
En hygglig fångstdag. Personalen blev blöta då näten fick dras ihop på grund av en rejäl
regnskur. Vi har dock torkat under dagen. På grund av fågeltillgången blev det inte så mycket
annat gjort idag.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 18 AUGUSTI 2011
VÄDER
En Mulen men lugn morgon. Några regnskurar, den första 05:30. Mot middagstid drog molnen
bort och ersattes av en vacker solskensdag.
05:00:VS V 3 m/s. Byvindar 5 m/s. 15,7° C, vattenstånd +6 cm.
08:00: VSV 3m/s. Byvindar 4 m/s. 15,6° C, vattenstånd +8 cm.
15:00 :VSV 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 18,7° C, vattenstånd +2 cm.
17:00: SV 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 18,2° C, vattenstånd ‐2 cm.
20:00: SSV 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 16,8° C, vattenstånd +1 cm.
23:00: S 3 m/s. Byvindar 3 m/s. 17,1° C, vattenstånd +8 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
5 nät 05:15‐05:30, 10 nät 06:30‐09:00, 12 nät 09:00‐13:30 och 39 burar varav 17 på Playan och
22 i Kausan 05:00‐21:30. Rapportering i Fagel2 så att märkningen är aktuell. En tur till
Ostudden för att inventera där befintliga fåglar.
OBSERVATIONER
KRICKA 3 låg och vilade längst ut på Ostudden.
TOPPSKARV 3 varav en ringmärkt individ på Ostudden.
SPARVHÖK 1 hona höll till på ön under några timmar och slog en skärpiplärka. Den drog sedan
iväg mot SV.
KUSTSNÄPPA 1 ad rastade på Playan och en ungfågel på Ostudden.
SPOVSNÄPPA minst 6 rastande, både ungfåglar och gamla fåglar. De flesta på Ostudden.
KRÅKA 1.
PILFINK 3 har hållit till på ön sedan ett par dagar. Idag har de bl.a. letat mat i Unos potatisland.
RINGMÄRKNING
49 ex av 12 arter.
Större strandpipare 2, Kärrsnäppa 11, Drillsnäppa 1, Trädpiplärka 1, Skärpiplärka 1, Gulärla 1,
Sädesärla 1, Rödstjärt 2, Rörsångare 2, Ärtsångare 2, Lövsångare 25 och Grå flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 434 och i år 6 134.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
En ensam kajakpaddlare och en båt med fyra personer gästade ön under dagen. På kvällen
kom Stefan och Annika med elva gäster som skall stanna tills imorgon. Med stationens
personal blir det 20 personer på ön underdagen.
ÖVRIGT
Blött väder och vackert väder. Idag har Nidingen bjudit på båda.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 19 AUGUSTI 2011
VÄDER
Tidiga morgonen var lugn, mulet i S och V men klarare inåt land. Vinden tilltog snart när
molnen närmade sig Nidingen. Strax efter 7 började det regna och då var det helmulet och
disigt. Regnet upphörde vid middagstid och då mojnade också vinden och solen tittade fram
en stund. På sena eftermiddagen vidtog en kraftig västan och det kom ytterligare regn. Vinden
nådde kulingstyrka på kvällen.
05:00: OSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, 15,4° C, vattenstånd ‐7 cm.
08:00: OSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, 14,7° C, vattenstånd ‐6 cm.
14:00 :NNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, 14,3° C, vattenstånd +8 cm.
17:00: VNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, 15,5° C, vattenstånd +12 cm.
20:00: V 14 m/s, byvindar 18 m/s, 14,9° C, vattenstånd +17 cm.
23:00: VNV 16 m/s, byvindar 19 m/s, 15,1° C, vattenstånd +26 cm. (kl 22:00)
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
10 nät 05:15‐07:30, 6 nät 15:00‐17:30, 17 burar på Playan 05:00‐20:00 och 22 burar i Kausan
05:00‐18:00. Rapportering i Fagel2.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 2 på Ostudden.
HÄGER 1 rastade en stund ute på Klockfotsrevet.
BRUN KÄRRHÖK 2 fåglar var på kortvarigt besök men återvände strax till land.
KUSTSNÄPPA 1 ad rastade på Playan.
SMÅSNÄPPA 1 sågs bland vadarna på Playan.
SPOVSNÄPPA cirka 5 på Playan varav två gamla fåglar ringmärktes.
MYRSPOV 1 gammal fågel sågs en stund på Playan.
KRÅKA 2. De sågs bland annat födosöka i tångbanken på Playan.
RINGMÄRKNING
46 ex av 11 arter.
Större strandpipare 2, Spovsnäppa 2, Kärrsnäppa 10, Rödbena 1, Drillsnäppa 1, Trädpiplärka 3,
Skärpiplärka 2, Rödstjärt 3,Lövsångare 15, Grå flugsnappare 1 och svartvit flugsnappare 6.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 480 och i år 6 180.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan, Annika och deras elva gäster lämnade ön kl 09:23. Sedan var det bara
stationspersonalen kvar. Totalt 15 personer på ön under dagen.
ÖVRIGT
Vädret är omväxlande, igår växlade det från regn till solgass, idag har det pendlat mellan
ösregn, lugnt, solglimtar och kuling. Väder är alltid underhållande.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 20 AUGUSTI 2011
VÄDER
Fortsatt blåsigt på morgonen men huvudsakligen klart och god sikt. Från middagstid avtog
vinden ganska fort och det blev en solig och lugn em. På kvällen drog en del moln förbi.
06:00: VNV 13 m/s, byvindar 16 m/s, 15,8° C, vattenstånd +7 cm.
08:00: VNV 14 m/s, byvindar 17 m/s, 15,7° C, vattenstånd +7 cm.
11:00: V 12m/s, byvindar 17m/s, 16,7° C, vattenstånd +8 cm.
14:00 :VNV 7 m/s, byvindar 10 m/s, 18,6° C, vattenstånd +/‐0 cm.
17:00: SSV 5 m/s, byvindar 6 m/s, 18,3° C, vattenstånd ‐8 cm.
20:00: VNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, 17,9° C, vattenstånd ‐9 cm.
23:00: V 7 m/s, byvindar 9 m/s, 16,3° C, vattenstånd ‐1 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
2 nät 19:45‐21:15, 17 burar på Playan 06:30‐21:30 och 22 burar i Kausan 07:30‐21:30.
Rapportering i Fagel2. Trimning av nätgator samt uppsättning av nätplats 4.
OBSERVATIONER
KUSTSNÄPPA 1 ungfågel rastade och kunde också ringmärkas.
SANDLÖPARE 1 rastade på Playan.
SMÅSNÄPPA 1 sågs bland vadarna på Playan.
SPOVSNÄPPA cirka 5 på Playan varav en ungfågel ringmärktes.
SILLGRISSLA 2 ilandflutna döda fåglar har hittats på stranden.
KRÅKA 1 sågs flyga ute över Ostudden.
RINGMÄRKNING
52 ex av 6 arter.
Större strandpipare 1, Kustsnäppa 1, Spovsnäppa 1, Kärrsnäppa 47, Sädesärla1 o Lövsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 532 och i år 6 232.
UPPDRAGSARBETE
Informerat besökare och trimmat en del husgrunder (0,5 tim).
BESÖKARE
Vid 12‐tiden kom tre besökare med helikopter. De stannade i två timmar. På em. kom Stefan ut
med fem gäster som skall stanna till i morgon. Senare kom Anette Selden och fyra andra
paddlande ut i Kajaker. De bor över i Nidingens vänners rum. Totalt 16 personer på ön under
dagen.
ÖVRIGT

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 21 AUGUSTI 2011
VÄDER
Lugn morgon med spridda moln och en molnbank i SV. Under dagen värmde solen bra trots att
himlen täcktes av en del molnslöjor. Under eftermiddag och kväll mulnade det söderifrån men
vi slapp regn.
05:00: V 2 m/s, byvindar 5 m/s, 14,7° C, vattenstånd +8 cm.
08:00: SSV 4 m/s, byvindar 6 m/s, 16,0° C, vattenstånd +4 cm.
11:00: S 7 m/s, byvindar 8 m/s, 16,8° C, vattenstånd +5 cm.
14:00 : SSO 8 m/s, byvindar 9 m/s, 17,9° C, vattenstånd +9 cm.
17:00: SSO 7 m/s, byvindar 9 m/s, 18,7° C grader, vattenstånd ‐1 cm.
20:00: SSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, 19,0° C, vattenstånd ‐4 cm.
23:00: SSO 10 m/s, byvindar 11 m/s, 18,5° C, vattenstånd +6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft och Per Arne Lindgren avlöstes vid 11‐tiden av Anders Melin och Uno Unger.
Mikael Hake skötte transporten.
VERKSAMHET
10 nät 05:00‐10:30, 17 burar på Playan och 22 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 1 honfärgad fågel låg tillsammans med ejdrar vid Lillelandsrevet under
eftermiddagen.
SPARVHÖK 2 ex sågs varav åtminstone 1 hona var kvar på ön större delen av dagen.
KUSTSNÄPPA 1 1K rastande.
SANDLÖPARE 3 juv rastade på Playan under dagen.
SPOVSNÄPPA Minst 2 juv på Playan varav en var ringmärkt.
SVARTSNÄPPA 1 juv rastade på SV‐udden vid 11‐tiden.
ROSKARL Minst 10 ex rastande under dagen varav 1 ad hane och resten juv.
GRÅKRÅKA 2 ex sågs flyga från V‐udden och österut under morgonen. Under kvällen sågs 1 ex
på Ostudden.
RINGMÄRKNING
51 ex av 10 arter.
Större strandpipare 1, ljungpipare 1, kärrsnäppa 9, drillsnäppa 1, roskarl 2, rödhake 1, rödstjärt
1, törnsångare 2, lövsångare 30 och grå flugsnappare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 583 och i år 6 283.
UPPDRAGSARBETE
Tömt och städat gästtoaletten (0,5 tim) samt genomfört en guidning för Nidingens vänner (0,5
tim).
BESÖKARE
Stefan hämtade sina fem gäster på morgonen. 4 båtar med sammanlagt 22 personer kom ut
under dagen för att besöka ön under Fyrarnas dag. De 5 övernattande kajakpaddlarna
lämnade ön vid 14‐tiden. Med personal anknutna till fågelstationen besöktes ön totalt av 38
personer.

ÖVRIGT
Idag firades Fyrarnas dag och ett sällskap från Nidingens vänner med ordföranden Lennart
Nilsson i spetsen bevistade ön. Nya fyren hölls upplåst för de som önskade njuta av utsikten
från övre altanen. Vidare fällde Nidingens vänner flaggstången och reste upp den igen med en
ny och fräsch flagga. Lennart höll även ett anförande uppe i västra gamla fyren om fyrplatsens
historia och senaste renoveringen av de gamla fyrtornen i början av 1990‐talet.
Hösten är här! Den signalerades genom att höstens första rödhake fångades. Då är det tid
för Per Arne och Dennis att lämna Nidingen för den här gången.
Anders den yngre hade fixat nytt porslin och glas till stationen som Anders den äldre idag
förtjänstfullt placerat i köksskåpen efter utrensning av allt gammalt mer eller mindre defekt
material.
VID DATORN
Dennis Kraft och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 22 AUGUSTI 2011
VÄDER
Från gryningen och framåt så gott som helmulet och ganska disigt, dock kunde fastlandet
skymtas. Vid 11‐tiden klarnade det upp och resten av dagen hade vi flödande solsken från en
helt molnfri himmel.
05:00: SSV 4 m/s, byvindar 6 m/s, 17,3° C, vattenstånd +17 cm.
08:00: VSV 3 m/s, byvindar 5 m/s, 17,3° C, vattenstånd +14 cm.
11:00: VNV 9 m/s, byvindar 11 m/s, 17,5° C, vattenstånd +16 cm.
14:00 : VNV 8 m/s, byvindar 9 m/s, 18,2° C, vattenstånd +25 cm.
17:00: NV 9 m/s, byvindar 12 m/s, 18,2° C grader, vattenstånd +20 cm.
20:00: V 7 m/s, byvindar 8 m/s, 17,8° C, vattenstånd +8 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anders Melin och Uno Unger.
VERKSAMHET
26 nät 05:30‐12:30, 17 burar på Playan och 22 burar i Kausan 06:00‐21:00.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK 1 juv hona sågs till och från under dagen och ringmärktes efter fångst i en
vadarbur vid 11‐tiden.
KUSTSPIPARE 1 fint utfärgad adult hane rastade under förmiddagen.
KUSTSNÄPPA 1 juv på Playan fångades och ringmärktes.
SANDLÖPARE 1 juv rastade på Playan under dagen.
SPOVSNÄPPA Minst 2 juv på Playan.
SVARTSNÄPPA 1 juv rastade på Playan vid 09‐tiden.
ROSKARL Minst 17 ex rastande under dagen varav 1 ad hane och resten juv.
HÖKSÅNGARE En 1K fångades 06:30 vid stora fläderbusken. Första obsen i år och totalt den
19:de sedan fågelstationens start 1980, alltså drygt 1 ex i genomsnitt var annat år.
RINGMÄRKNING
36 ex av 13 arter.
Sparvhök 1, större strandpipare 1, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 10, rödbena 6, roskarl 2, hussvala
3, trädpiplärka 1, gulärla 1, sädesärla 1, höksångare 1, törnsångare 1 och lövsångare 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 619 och i år 6 319.
UPPDRAGSARBETE
Eldning av diverse skräp från tidigare strandstädning (2 tim).
BESÖKARE
Stefan och Annika med 5 konferensgäster under dagen, dessutom Anders Magnusson på kort
visit tidigt under morgonen, alltså totalt 10 personer.

ÖVRIGT
Dagens fångst bestod naturligtvis av den unga höksångaren. Anders Magnusson, som aldrig
sett arten i kommunen, passade lägligt på att tidigarelägga sitt båtbesök för att hämta diverse
gammalt husgeråd till loppmarknaden på Vässingsö till helgen och hann därmed precis kryssa
den innan den släpptes fri. Undertecknad såg av allt att döma den flygande vid Fotogenboden
redan igår eftermiddag och sade då till Anders att i morgon tror jag att vi fångar årets första
höksångare, vilket som synes förverkligades.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 23 AUGUSTI 2011
VÄDER
Från gryningen huvudsakligen molnfritt men till en början en del cumulusmoln som minskade i
sin utbredning efterhand. Mitt på dagen var himlen molnfri men senare mer eller mindre
beslöjad.
05:00: V 7 m/s, byvindar 9 m/s, 15,0° C, vattenstånd +11 cm.
08:00: V 6 m/s, byvindar 8 m/s, 15,7° C, vattenstånd ‐2 cm.
11:00: SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, 17,0° C, vattenstånd ‐9 cm.
14:00 : SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, 17,2° C, vattenstånd ‐1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anders Melin och Uno Unger. Uno åkte iland vid 18‐tiden med Anders Magnusson och Olle
Hydén. Mikael Hake kom ut med vår båt vid 14‐tiden och avlöste Uno.
VERKSAMHET
26 nät 05:15‐14:15, 17 burar på Playan och 22 burar i Kausan 05:00‐19:00.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK 1 juv hona rastade på ön vid 09‐tiden.
STENFALK 1 honfärgad, troligen årsunge, flög längs sydstranden mot SV‐udden 13:22.
PILGRIMSFALK 1 ex, troligen ad, upptäcktes med en vadare i klorna över fyrområdet 08:55, tog
höjd och försvann norrut.
SPOVSNÄPPA Minst 2 juv på Playan.
ROSKARL Minst 10 ex rastande under dagen varav 1 ad hane och resten juv.
TOBISGRISSLA 1 juv passerade söderut över Kausan 08:47.
HÖKSÅNGARE Gårdagens fågel kontrollerades under förmiddagen.
PILFINK En flock på 10 ex anlände till ön vid 10‐tiden.
RINGMÄRKNING
45 ex av 13 arter.
Kärrsnäppa 2, rödbena 1, drillsnäppa 2, skärpiplärka 1, gulärla9, sädesärla 5, rödstjärt 2,
stenskvätta 1, rörsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 16 och 3 grå
flugsnappare.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 664 och i år 6 364
UPPDRAGSARBETE
Dragit upp båten... 
BESÖKARE
Anders Magnusson och Olle Hydén var på besök mellan sina fiskeförsök utanför Nidingen.
Dessutom var 3 båtar med sammanlagt 10 personer på besök. Med fågelstationens personal
alltså totalt 15 personer.
ÖVRIGT
Att notera var att Unos kusin Björn Unger och hans fru Coco angjorde Lilla bryggan med sin
gamla fina träjulle och var iland ett par timmar mitt på dagen. Anders Magnusson och Olle
Hydén kom med makrill som stektes och serverades med diverse goda tillbehör. Dagens clou!

På kvällen tog Mikael och Anders dagens första bad i ett ljummet hav. Från och med idag och
under resten av veckan kommer stationspersonalen att damma av en gammal hederlig
Nidingen‐tradition, nämligen att författa dagens limerick. Dessa alster kommer att beröra
personer med anknytning till Nidingen ‐ får se om ni kan lista ut vilka.
En skådare från Skallahamn,
skall snart lämna Sveriges trygga hamn,
ja, han blir asiat,
och nu är det klart,
att till Magn Som han ändrar sitt namn.
VID DATORN
Unger, Melin & Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – onsdag 24 augusti 2011
VÄDER
Frisk sydostvind hela dagen. Regn under natten som lyckligtvis upphörde tills det var dags att
sätta upp nät. Tidvis skurar från middagstid.
05:00: O 9 m/s. Byvindar 11 m/s. 16 grader., vattenstånd +6 cm.
08:00: OSO 9 m/s. Byvindar 11 m/s. 15.8 grader, vattenstånd 0 cm.
11:00: OSO 8 m/s. Byvindar 9 m/s. 16.4 grader. vattenstånd ‐4 cm.
14:00 : O 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 16.1 grader., vattenstånd +4 cm.
19:00: SO 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 17.8 grader. vattenstånd +4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anders Melin och Mikael Hake.
VERKSAMHET
26 nät 05:30‐11:30, 17 burar på Playan och 22 burar i Kausan 06:00‐21:00.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK 1 rastade på ön vid 06‐tiden.
BRUN KÄRRHÖK 1 ex mot S.
ROSKARL 1 juv. i Kausan under kvällen.
KUSTSNÄPPA 1 juv. rastade i Kausan under kvällen.
RINGMÄRKNING
26 ex av 8 arter.
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 1, rödbena 6, gulärla 1, sädesärla 4, rödstjärt 3, lövsångare 9
och 1 svartvit flugsnappare.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 690 och i år 6 390
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Inga besökare idag, endast personalen, dvs. 2 personer.
ÖVRIGT
En fladdermus hittades i kruthuset. Mikael städat i skåp och lådor, vi har bytt papper i lådorna
på labbet. Dagens limerick tillägnas en känd Nidingen‐profil som kanske inte är så snabb alla
gånger, men som alltid förvissar sig om att hålla koll på läget...
En skådare från Västes Gata,
var inte så snabb när han prata´,
och han somnade jämt,
ja, det var som ett skämt,
och ändå var han ingen av de lata.
VID DATORN
Melin & Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – torsdag 25 augusti 2011
VÄDER
Lugnt, disigt, dimma på förmiddagen, såg inte in till land. Eftermiddagen varm och disig.
05:00: NO 2 m/s. Byvindar 2 m/s. 17.3 grader. vattenstånd +11 cm.
08:00: SO 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 17.2 grader., vattenstånd +9 cm.
11:00: SSO 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 17.4 grader. vattenstånd +4 cm.
14:00 : SO 2 m/s. Byvindar 2 m/s. 18.7 grader. vattenstånd +1 cm.
18:00: SSO 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 18.6 grader. vattenstånd +11 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anders Melin och Mikael Hake.
VERKSAMHET
26 nät 05:30‐17:30, 17 burar på Playan och 22 burar i Kausan 05:00‐21:00.
Röjt klart och satt upp nätet i vresrosen på västudden 3 timmar. Bytt 6 nät som borde varit
bytta för länge sedan...
OBSERVATIONER
SPARVHÖK 1 rastade på ön under förmiddagen.
BRUN KÄRRHÖK 1 ex mot S.
ROSKARL 1 juv.
KUSTSNÄPPA 1 juv. rastade i Kausan
RINGMÄRKNING
57 ex av 15 arter.
Kärrsnäppa 2, brushane 1, rödbena 7, drillsnäppa 1, skärpiplärka 2 gulärla 1, rödstjärt 8,
stenskvätta 2, buskskvätta 3, rörsångare 1, ärtsångare 1, trädgårdssångare 9, lövsångare 15,
grå flugsnappare 3, svartvit flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 747 och i år 6 447
UPPDRAGSARBETE
Fyllt på toapapper och gjort rent i turisttoan. 0,5 tim
BESÖKARE
Stefan o Annika kom ut med en konferensgrupp på 11 personer. En vattenskoter gjorde även
strandhugg en stund. Inklusive personalen så blev det 16 personer.
ÖVRIGT
En disig, varm dag som borde gett mer ”häng” i näten, men man kan ju som bekant inte
förutsäga något när det gäller våra kära fåglars flyttning, liv och leverne. Dagens limerick
tillägnas en person som i alla fall i unga år liknade Bruce Springsteen, såg till att verksamheten
här på Nidingen upprätthölls under några svåra år, och börjar bli lite stel...
En skådare som bodde på Hög,
till Japan med polarna flög,
men trots jättehavsörnar,
fick hans kropp många törnar,
då madrassen han sov på inte dög.

VID DATORN
Melin & Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Fredag 26 augusti 2011
VÄDER
Lugnt, disigt, dimma på förmiddagen, såg inte in till land. Eftermiddagen varm och solig.
05:00: SSO 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 16.9 grader. vattenstånd +4 cm.
08:00: SO OSO 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 17.7 grader., vattenstånd +5 cm.
16:00: OSO 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 21.6 grader. vattenstånd +1 cm.
19:00: OSO 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 21.2 grader. vattenstånd +0 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anders Melin och Mikael Hake.
VERKSAMHET
27 nät 05:30‐11:30, 17 burar på Playan och 22 burar i Kausan 05:00‐21:00.
Klippt gräsmattor och röjt i brandskjulet 5 timmar
OBSERVATIONER
SPARVHÖK minst 3 ex. rastade på ön under dagen, FISKGJUSE 2 juv. mot S., STENFALK minst 2
ex. jagade på ön idag, LÄRKFALK 1 ex. passerade ön mot S. under morgonen, MINDRE
STRANDPIPARE 1 juv. höll till i Kausan under morgonen. Arten ses inte årligen på Nidingen,
KUSTSNÄPPA 1 juv. kvar även idag, BRUSHANE 1 juv. rastande, SMÅSPOV 1 hörd under
morgonen.
RINGMÄRKNING
17 ex. av 9 arter.
Kärrsnäppa 3, rödbena 2, grönbena 1, drillsnäppa 1, trädpiplärka 2, stenskvätta 1,
trädgårdssångare 2, lövsångare 4, grå flugsnappare 1,
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 764 och i år 6 464.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Stefan o Annika for hem med sin konferensgrupp på eftermiddagen. Inklusive personalen så
blir det 14 personer.
ÖVRIGT
Meddelat att det är nästan stopp i vasken och att kranen i toan bör bytas. Stefan kollade och
skall se till att det blir fixat. I övrigt en fantastiskt varm och härlig sensommardag som fick
personalen att ”cabba ner” en aning. Annikas kommentar var: ”finns det bara nakna karlar här
på ön?”... Dagens limerick tillägnas en stadig person som har myror i brallan och tummen
utanför handen...
En skådare från Stenungsund,
kunde ej vara stilla en sekund,
ja, han röjde som få,
och trots detta så,
om magen han var ganska rund.

VID DATORN
Melin & Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Lördag 27 augusti 2011
VÄDER
Varm morgon med åska i luften. Kl 08 kom det in en rejäl åskfront med regn och blåst. Därefter
uppehåll i ca 2 timmar sedan kom nästa åskfront. Eftermiddagen och kvällen regnig och grå.
05:00: O 6 m/s. Byvindar 9 m/s. 19.1 grader. vattenstånd +10 cm.
10:00: SO 7 m/s. Byvindar 11 m/s. 18.8 grader. vattenstånd +17 cm.
13:00: VSV 7 m/s. Byvindar 10 m/s. 18 grader. vattenstånd +16 cm.
18:00: V 5 m/s. Byvindar 9 m/s. 16.7 grader. vattenstånd +16 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Anders Melin och Mikael Hake. Inget byte idag pga. väderhinder.
VERKSAMHET
16 nät 05:30‐08:00, och 24 nät 10:00 till 11:30.
22 burar i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 2 ex., SPARVHÖK minst 1 ex. rastade på ön under dagen, KUSTSNÄPPA 2 juv. + 1
ad. rastande, SANDLÖPARE 2 juv. rastande, SPOVSNÄPPA minst 3 juv. rastande, SKÄRSNÄPPA
1 färgmärkt individ (en av fåglarna som har setts tidigare i sommar), BRUSHANE 1 juv.
rastande, PILFINK 7 ex. ringmärktes. Intressant att få en ”flashback” från svunna tider....
RINGMÄRKNING
39 ex. av 13 arter.
Sparvhök 1, spovsnäppa 1, kärrsnäppa 15, brushane 1, rödbena 1, trädpiplärka 1, skärpiplärka
4, gulärla 4, sädesärla 1, ärtsångare 1, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, pilfink 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 803 och i år 6 503.
UPPDRAGSARBETE
Guidning och visat fåglar för 10 av Stefans gäster som övernattar på ön. 1,0 tim.
BESÖKARE
Stefan kom ut vid 12‐tiden med en grupp på 10 personer som stannar över natten. Inklusive
personalen så blir det 13 personer.
ÖVRIGT
Dator och all el kopplades ur vid 8‐tiden pga. ett ankommande kraftigt åskväder. Återstart strax
efter 14. Mikael sover ut efter veckans slit... Narkolepsi?? Efter föregående kommentar måste
naturligtvis dagens limerick referera till en medlem av stationspersonalen som under dessa
dagar har varit mer än ”däckad” pga. diverse åkommor...
En skådare från Askimstrakten,
hade ej den erforderliga makten,
att i ottan få opp,
sin blytunga kropp,
när han väl uti slafen lagt den.
VID DATORN

Melin & Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Söndag 28 augusti 2011
VÄDER
Regnskurar under morgonen, senare under dagen uppklarnande. Frisk SV‐vind, senare
vridande mot S och ytterligare ökande.
05:00: VSV 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 15.4 grader. vattenstånd +7 cm.
08:00: SV 11 m/s. Byvindar 13 m/s. 15 grader. vattenstånd +23 cm.
12:00: SV 10 m/s. Byvindar 14 m/s. 15.6 grader. vattenstånd +16 cm.
17:00: SSV 13 m/s. Byvindar 17 m/s. 16.8 grader.. vattenstånd +18 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Andreas Eriksson, Malin Karlsson och hunden Steira kom ut vid 12‐tiden med Stefan. Anders
Melin och Mikael Hake stannar kvar tills vädret blir bättre.
VERKSAMHET
8 nät 08:00‐16:00.
22 burar i Kausan 05:00‐21:00.
Klippning av gräsmattor samt sanering av nyponbuskar 3 timmar.
OBSERVATIONER
STENFALK 1 ex. rastade på ön under dagen, KUSTSNÄPPA 2 juv. + 1 ad. rastande, SANDLÖPARE
1 juv. rastande, MOSNÄPPA 1 rastande, SPOVSNÄPPA minst 3 juv. rastande, SKÄRSNÄPPA 1
färgmärkt individ (samma som igår).
RINGMÄRKNING
28 ex. av 14 arter.
Större strandpipare 1, kustsnäppa 2, kärrsnäppa 4, rödbena 1, roskarl 2, trädpiplärka 1, gulärla
4, sädesärla 1, rödstjärt 2, buskskvätta 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 6, grå flugsnappare 1,
svartvit flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 831 och i år 6 531.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Stefan kom ut vid 12‐tiden med Malin o Andreas. Körde hem gästerna, därefter var vi endast 4
personer på ön. Totalt har det varit 16 personer.
ÖVRIGT
Vädret är intressant. När man är på Nidingen får man verkligen förståelse för vilka yttre
påfrestningar fåglarna utsätts för under sin flyttresa till och från häck‐ och
övervintringsplatserna. Vi har ju inte ens kunnat genomföra personalbytet på ett normalt sätt
pga. vädret under de senaste dagarna... Nåväl, Malin och Andreas kom i alla fall ut hit idag tack
vare Stefan och Uno (som ställde upp som chaufför till Gottskär – tack!), så nu är
stationspersonalen uppdaterad med två fräscha krafter som kan hålla ställningarna när de
gamla stötarna kroknar. Dagens limerick tillägnas en av nidingenkommitténs yngre krafter som
förhoppningsvis kommer att ta över när ”di gamle” kroknar för gott, men som har vissa
problem med de gamla hederliga sjöbenen...

En skådare från Älvängens by,
kom till Nidingen nästan som ny,
ty idag med en snabb båt,
hon for och blev rätt våt,
men behövde trots allt inte spy.
VID DATORN
Melin & Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Måndag 29 augusti 2011
VÄDER
Blåsigt som tusan, men lite från fel håll... Regnskurar till och från under hela dagen.
05:00: SSV 14 m/s. Byvindar 17 m/s. 15,3 grader. vattenstånd +4 cm.
08:00: SV 13 m/s. Byvindar 18 m/s. 14,9 grader. vattenstånd +11 cm.
11:00: SSV 13 m/s. Byvindar 18 m/s. 14,5 grader. vattenstånd +8 cm.
16:00: SSV 12 m/s. Byvindar 16 m/s. 15,5 grader. vattenstånd +30 cm.
20:00 SV 11 m/s. Byvindar 14 m/s. 15,2 grader. vattenstånd +42 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Anders Melin och Mikael Hake.
VERKSAMHET
22 burar i Kausan 05:00‐16:00.
OBSERVATIONER
KUSTSNÄPPA 1 ad., SANDLÖPARE 1 juv. rastande, MOSNÄPPA 1 rastande, SPOVSNÄPPA 1 juv.
rastande.
RINGMÄRKNING
25 ex. av 6 arter.
Större strandpipare 3, kärrsnäppa 15, rödbena 1, drillsnäppa 1, roskarl 4, silltrut 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 856 och i år 6 556.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Inga besökare.
ÖVRIGT
En intressant dag även idag på olika sätt. Blåsten gjorde det omöjligt att sätta upp nät, och till
råga på allt blev det omöjligt att ha burarna ute under kvällen. Ett ilsket lågtryck som letade sig
in strax norr om oss och medföljande hårda vindar gav nämligen en snabb höjning av
vattenståndet. Vi kompenserade detta genom att göra en kvälls‐/nattvandring med lampa och
håv. Resultatet blev nio nymärkningar som kommer att redovisas i morgondagens dagrapport.
Även föregående natt producerade samma förfarande nio nymärkta vadare och en gammal
silltrut. Nattvandringar verkar alltså vara produktivt trots att det är tidigt på säsongen, att det
är förhållandevis ljust och att det inte finns några skärsnäppor att fånga... Di gamle verkar få bli
kvar ett tag till, eftersom väderprognosen för morgondagen utlovar fortsatt friska vindar. Nu
verkar det dock som om vinden äntligen skall vrida mot väst, så kanske blir det lite havsfåglar
att spana in imorrn. Dagens limerick tillägnas en yngre medlem av stationspersonalen som
enligt egen uppgift har tidigare erfarenhet av nattfångst av bl.a. arktiska storfåglar vid en av
landets största fågelstationer (förutom Nidingen då förstås...).
En skådare från Västerås,
på Nidingen smörjde sitt krås,
men maten tog slut,

så en natt gick han ut,
och håvade in sig en gås.
VID DATORN
Eriksson, Karlsson, Melin och Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Tisdag 30 augusti 2011
VÄDER
Blåsigt som tusan även idag och dessutom från någotsånär rätt håll. Hjälpte inte... En drös
skurar passerade under sena förmiddagen, men annars såg vi faktiskt solen en del under
dagen.
06:00: VSV 9 m/s. Byvindar 13 m/s. 14,9 grader. vattenstånd +50 cm.
08:00: V 10 m/s. Byvindar 14 m/s. 14.9 grader. vattenstånd +57 cm.
11:00: V 11 m/s. Byvindar 13 m/s. 13.9 grader. vattenstånd +45 cm.
15:00: VNV 7 m/s. Byvindar 8 m/s. 15.5 grader. vattenstånd +32 cm.
18:00 NV 10 m/s. Byvindar 12 m/s. 15.8 grader. vattenstånd +33 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Anders Melin och Mikael Hake.
VERKSAMHET
28 burar i Kausan 15:30‐21:30.
13 nät 13:30‐17:30
Slipern frigjordes från tång, vilket kostade 1 timmes arbete.
OBSERVATIONER
KUSTSNÄPPA 15., SANDLÖPARE 1 juv. rastande, MOSNÄPPA 1 rastande.
RINGMÄRKNING
67 ex. av 15 arter.
Större strandpipare 2, kustsnäppa 5, spovsnäppa 1, kärrsnäppa 40, drillsnäppa 1, roskarl 1,
silltrut 1, gråtrut 4, trädpiplärka 1, skärpiplärka 3, rödstjärt 1, rörsångare 1, ärtsångare 2,
lövsångare 3, svarvit flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 923 och i år 6 623.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Inga besökare.
ÖVRIGT
Trots att den friska vinden äntligen vred mot väst under natten, behagade inga havsfåglar
komma förbi oss idag. Stationspersonalen spenderade ett antal timmar med att spana över ett
hav som var i det närmaste totalbefriat från fåglar. Under dagen mojnade vinden en aning och
då kunde i alla fall såväl nät som burar åter aktiveras, vilket producerade en del nymärkningar.
Dagens limerick tillägnas en kommittémedlem som har kommit upp sig i skådarhierarkin och
som tycker om att spendera tid på Nidingen under senhösten.
En skådare från Hisingens ö,
ut på Nidingen frön brukar strö,
och finkarna trivs,
får sig lite till livs,
och klarar sig lätt från att dö.

VID DATORN
Eriksson, Karlsson, Melin och Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Onsdag 31 augusti 2011
VÄDER
Lite blåsigt under morgonen och förmiddagen, men under dagen avtagande vind och framåt
eftermiddagen helt vindstilla. Växlande molnighet under större delen av dagen, eftermiddagen
något mer klart.
05:00: VSV 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 13.7 grader.. vattenstånd +16 cm.
08:00: V 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 13,8 grader. vattenstånd +13 cm.
13:00:VSV 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 15.4 grader. vattenstånd +4 cm.
16:00: SO 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 15.6 grader. vattenstånd +2 cm.
19:00 N 0 m/s. Byvindar 2 m/s. 15.6 grader. vattenstånd +5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Anders Melin och Mikael Hake, de två sistnämnda lämnade
ön vid klockan 13.
VERKSAMHET
28 burar i Kausan 05:00 ‐13:30.
39 burar i Kausan 13:30 ‐21:30.
12 nät 05:30‐10:00
17 nät 10:00‐13:30
OBSERVATIONER
Pilgrimsfalk 2, en juv och en gammal hona jagade vadare runt ön en liten stund på
förmiddagen. Roskarl, minst 50 ex rastat på ön idag, de flesta har födosökt i Kausan.
Småsnäppa 3, födosökte i Kausan under dagen, alla tre försågs med ring, en under nattfångst
och de övriga fångades i vadarbur. Sandlöpare 3, födosökte i Kausan under dagen, en försågs
med ring.
RINGMÄRKNING
147 ex. av 19 arter.
Sparvhök 1, Större strandpipare 7, kustsnäppa 10, sandlöpare 1, småsnäppa 3, kärrsnäppa 34,
rödbena 2, roskarl 16, silltrut 1, havstrut 1, skärpiplärka 8, rödhake 3, rödstjärt 17, stenskvätta
1, rörsångare 1, ärtsångare 1, trädgårdssångare 2, svarthätta 1, lövsångare 37.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 1070 och i år 6 770.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Inga besökare.
ÖVRIGT
Vädret har varit betydligt lugnare än de senaste dagarna, detta resulterade i att Hake och
Melin lämnade Nidingen i stationens båt vid 13‐tiden. Det gjordes med delade känslor då
morgondagen ser ut att kunna bli fin. Morgonen bjöd på ganska god fångst i näten. Även
vadarburarna har producerade en del vadare under dagen, detta resulterade i att ett nytt
dagsrekord för roskarl slogs (16 nymärkta). Det gamla rekordet var från 28 augusti 2007 då 15
individer ringmärktes. På eftermiddagen och kvällen har vi fått uppleva en helt vindstilla ö, så

natten kommer ägnas åt att försöka fånga stormsvala i nät på NV‐udden, resultatet av detta
försök presenteras i morgondagens dagbok.
VID DATORN
Eriksson, Karlsson, Melin och Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Torsdag 1 september 2011
VÄDER
Svag vind och klart väder under hela dagen.
05:00: VSV 4 m/s. Byvindar 7 m/s. 14.4 grader.
09:00: ONO 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 14.8 grader. vattenstånd +15 cm.
13:00: SV 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 16.5 grader. vattenstånd +7 cm.
16:00: SV 2 m/s. Byvindar 5 m/s. 16.3 grader.
19:00 SSV 0 m/s. Byvindar 2 m/s. 16.9 grader.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Andreas Eriksson och Malin Karlsson
VERKSAMHET
39 burar i Kausan 05:00 ‐21:30.
24 nät 05:30‐10:00
27 nät 10:00‐14:30
OBSERVATIONER
Pilgrimsfalk 1 1k lattjade runt och försökte fånga vadare på ön under morgonen. Fiskgjuse 1
ex sträckande mot väster. Roskarl, minst 50 ex rastade på ön även idag. Den 1k höksångare
som ringmärktes 22/8 sågs vid vresrosen och fångades sedan in och kontrollerades. Pilfink 4
ex rastade en kort stund på förmiddagen.
RINGMÄRKNING
110 ex. av 18 arter.
Större strandpipare 7, spovsnäppa 1, kärrsnäppa 32, roskarl 13, trädpiplärka 3, gulärla 2,
sädesärla 2, järnsparv 1, rödhake 8, rödstjärt 24, buskskvätta 1, törnsångare 2,
trädgårdssångare 3, svarthätta 1, lövsångare 7, kungsfågel 1, gråflugsnappare 1, svartvit
flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 110 och i år 6 880.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
3 besökare i en privatbåt rastade en kort stund på ön under kvällen och sträckte sedan vidare
mot fastlandet.
Besökare inklusive personal 5.
ÖVRIGT
Idag har vi fått njuta av en underbart lugn och solig dag här på Nidingen. Morgonens fångst var
inte så imponerande till en början men det trillade ändå in ett antal nymärkningar varje runda
under hela dagen. Artfördelningen blev riktigt trevlig trots att fumliga fingrar tappade bort
både en stenskvätta och två (!) chanser på en pilfink. Bland annat ringmärktes höstens första
kungsfågel, och den höksångare som ringmärktes förra veckan kontrollerades igen.
Vadarburarna i Kausan gav oss två kontroller av Norgemärkta fåglar, en kärrsnäppa och en
roskarl.
Föregående natts fångstförsök på stormsvala tvingades vi tyvärr avbryta vid klockan 02 på

grund av en ökande vind och ett ihållande regn. Vi återupptar försöket i natt.

VID DATORN
Eriksson, Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Fredag 2 september 2011
VÄDER
Svag vind och klart väder under hela dagen.
05:00:V 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 14.3 grader.
09:00: VSV 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 14.5 grader.
13:00: SSV 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 14.8 grader.
16:00: SSV 5 m/s. Byvindar 8 m/s. 15.1 grader.
19:00 SSV 5 m/s. Byvindar 8 m/s. 15.2 grader.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Andreas Eriksson och Malin Karlsson
VERKSAMHET
39 burar i Kausan 05:00 ‐21:30.
17 nät 06:00‐11:30
Gräsklippning 5 timmar och inmatning av ringmärkning 2 timmar.
OBSERVATIONER
Pilgrimsfalk 1 1k på ön under morgonen.
RINGMÄRKNING
41 ex. av 9 arter.
Kärrsnäppa 21, roskarl 5, trädpiplärka 1, skärpiplärka 2, rödhake 2, rödstjärt 3, stenskvätta 1,
lövsångare 6, grå flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 151 och i år 6 921.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Ett gäng från fastighetsverket kom ut med Stefan under dagen, de fotograferade och kollade
på byggnaderna på ön. Samt gjordes en genomgång av öns alla brandsläckare och en
brandstege monterades på Stefans östra husgavel. Totalt var de med Stefan 7 personer. På
kvällen kom Gunnar ut och skördade lite i sitt trädgårdsland. Även en man i kajak kom ut och
gjorde ett besök i fyren.
Besökare inklusive personal 11.
ÖVRIGT
Nattens fångstförsök med nät och högtalare medförde bara resultatet att vi är väldigt trötta
idag. Tyvärr gick det från att vara helt stiltje till att börja blåsa under natten. Fångsten i näten
var också den ganska mager under morgonen då det var lite blåsigare än de två föregående
mornarna. Majoriteten av vadarna som gått in i burarna idag har varit ringmärkta. SMHI:s
kustväder observationer har legat nere sen igår eftermiddag, vilket är anledningen till att
vattenståndet inte presenteras i väderdatan.

VID DATORN
Eriksson & Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 3 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Till att börja med växlande molnighet men från 14‐tiden helmulet resten av dagen. Sikten var
god från morgon till kväll.
02:00: SV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +15,6° C, vattenstånd +7 cm.
05:00: SSV 3 m/s, byvindar 6 m/s, +15,7° C, vattenstånd ‐1 cm.
08:00: SSO 7 m/s, byvindar 10 m/s, +15,8° C, vattenstånd +1 cm.
11:00: SO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +15,4° C, vattenstånd +8 cm.
14:00: SO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +16,1° C, vattenstånd +2 cm.
17:00: SO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +17,2° C, vattenstånd ‐4 cm.
20:00: SO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +17,4° C, vattenstånd +‐0 cm.
23:00: SO 9 m/s, byvindar 10 m/s, +16,4° C, vattenstånd +14 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Andreas Eriksson och Malin Karlsson avlöstes vid 14‐tiden av Linda Carlberg, Lena Dahlkvist,
Marianne Ohlander och Uno Unger. Tommy Järås skötte personalbytet med vår båt.
VERKSAMHET
39 burar i Kausan 05:00‐19:00.
16 nät 06:00‐10:30.
OBSERVATIONER
DVÄRGSPARV 1 1K‐fågel nätfångades under morgonen och släpptes efter ringmärkning. Detta
var fågelstationens femte fynd och den fjärde ringmärkta sedan fågelstationen startade 1980.
RINGMÄRKNING
17 ex av 9 arter.
Större strandpipare 4, kärrsnäppa 1, myrspov 2, rödbena 1, roskarl 5, sädesärla 1, rödstjärt 1,
lövsångare 1 och DVÄRGSPARV 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 168 och i år 6 938.
UPPDRAGSARBETE
Tömt turisttoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Förutom skeppare Tommy och stationspersonalen medföljde Sten‐Åke Carlsson vår båt och var
iland ett par timmar i samband med personalbytet. Antalet besökare var alltså totalt 8
personer.
ÖVRIGT
Dagens fynd var naturligtvis dvärgsparven. Detta var fågelstationens femte fynd och den fjärde
ringmärkta sedan verksamheten startades 1980. Dvärgsparven och myrspovarna var nya
märkarter för i år och därmed har 95 arter ringmärkts på stationen denna säsong.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 4 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Från gryningen en molnfri himmel bortsett från en del tunna cirrusmoln. Sikten måttlig under
förmiddagen. Från 14‐tiden mulnade från SV och resten av dagen var himlen molntäckt.
02:00: SO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +15,8° C, vattenstånd +10 cm.
05:00: SO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +15,6° C, vattenstånd +2 cm.
08:00: OSO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +16,4° C, vattenstånd +1 cm.
11:00: SO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +18,2° C, vattenstånd +8 cm.
14:00: SO 11 m/s, byvindar 12 m/s, +20,2° C, vattenstånd +9 cm.
17:00: SO 12 m/s, byvindar 14 m/s, +20,6° C, vattenstånd +7 cm.
20:00: SSO 11 m/s, byvindar 14 m/s, +18,9° C, vattenstånd +9 cm.
23:00: SO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +18,4° C, vattenstånd +16 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
27 nät 05:30‐13:00 och 39 burar i Kausan 06:45‐18:45.
OBSERVATIONER
BLÄSAND 1 honfärgad kom flygande i gryningen och landade i Kausan.
SPARVHÖK Minst 15 ex förbisträckande varav några rastade en kortare eller längre stund innan
de fortsatte söderut.
TORNFALK 1 ex ryttlande över Västudden vid 13‐tiden.
STENFALK En årsunge satt på Västudden med en slagen småfågel 08:15 och ev. samma fågel
flög över Kausan 11:20.
ROSKARL 23 årsungar rastande. Vid ett tillfälle under morgonen stod alla fåglarna samtidigt på
stenar i Kausan. Två årsungar ringmärktes. Dessutom en kontroll av en norskmärkt fågel, som
även kontrollerades den 1/9.
SILLGRISSLA 1 ex passerade mot S utanför Västudden under eftermiddagen.
RINGMÄRKNING
29 ex av 10 arter.
Större strandpipare 3, ljungpipare 1, kärrsnäppa 16, roskarl 2, trädpiplärka 1, sädesärla 1,
rödhake 2, rödstjärt 1, taltrast 1 och ärtsångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 197 och i år 6 967.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan var på besök med en kompisfamilj på 4 personer under eftermiddagen. Med
fågelstationens personal alltså totalt 9 personer idag.

ÖVRIGT
Den friska SO‐vinden gjorde att nätfångsten blev näst intill obefintlig, dock fångades höstens
första taltrast. Den magra nätfångsten hjälptes dock upp av en något bättre fångst i burarna i
Kausan med bl.a. en grann årsunge av ljungpipare, den andra av arten i år.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 5 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Under natten regn eller duggregn. Från gryningen fortsatte regnandet fram till 14:00 då det
upphörde från SV, dock fortsatt mulet. Under regnet knappt sikt in till Onsalalandet, därefter
bra sikt och man kunde t.ex. se byggnaderna i Varberg. Åter en del regn i skymningen.
02:00: SO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +17,9° C, vattenstånd +23 cm.
05:00: SO 6 m/s, byvindar 12 m/s, +17,5° C, vattenstånd +18 cm.
08:00: SO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +16,7° C, vattenstånd +14 cm.
11:00: SO 10 m/s, byvindar 13 m/s, +16,3° C, vattenstånd +18 cm.
14:00: S 4 m/s, byvindar 5 m/s, +16,7° C, vattenstånd +22 cm.
17:00: S 6 m/s, byvindar 7 m/s, +17,1° C, vattenstånd +18 cm.
20:00: V 5 m/s, byvindar 10 m/s, +16,1° C, vattenstånd +10 cm.
23:00: SV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +15,8° C, vattenstånd +19 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 14:00‐18:15 och 39 burar i Kausan 14:20‐18:50.
OBSERVATIONER
SJÖORRE En flock på ca 30 ex höll till bland ejdrar mellan Ostudden och Lilleland vid 16‐tiden.
SPARVHÖK 1 hona jagade över västra delen av ön under eftermiddagen.
STENFALK 1 honfärgad jagade över Västudden vid 13:30‐tiden.
KUSTPIPARE 1 ad stöttes på Ostudden vid 10‐tiden och var kvar på ön hela dagen.
RINGMÄRKNING
9 ex av 7 arter.
Skärpiplärka 1, rödhake 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 2, grå flugsnappare 2
och svartvit flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 206 och i år 6 976.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 4 personer.
ÖVRIGT
Det myckna regnandet och blåsandet från SO under stor del av dagen försenade
fångstverksamheten fram till 14:00, då nät och burar till slut kunde sättas upp. Regnet hade
stoppat upp nattsträcket för en del sångare och flugsnappare och det rastade hyfsat med
vadare i Kausan. När det gäller de nattsträckande tättingarna nätfångades de flesta under
eftermiddagen, medan vi totalt misslyckades med vadarfångsten i Kausan pga. att en sparvhök
etablerade jaktrevir där, som resulterande i att inga vadare vågade födosöka på tångvallarna.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 6 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Från gryningen växlande molnighet fram till 10‐tiden, därefter uppklarnande men med enstaka
cumulusmoln eller tidvis t.o.m. molnfritt. Från 14:00 åter mulnande och vid 17:30‐tiden kom
ett regnområde in från SV. God sikt under dagen men under eftermiddagen‐kvällen knappt sikt
in till Onsalalandet.
02:00: SV 9 m/s, byvindar 13 m/s, +15,6° C, vattenstånd +26 cm.
05:00: SV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +15,5° C, vattenstånd +29 cm.
08:00: SV 12 m/s, byvindar 16 m/s, +14,8° C, vattenstånd +21 cm.
11:00: SSV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +15,9° C, vattenstånd +13 cm.
14:00: S 14 m/s, byvindar 17 m/s, +16,1° C, vattenstånd +21 cm.
17:00: S 16 m/s, byvindar 20 m/s, +16,7° C, vattenstånd +20 cm.
20:00: SSV 18 m/s, byvindar 22 m/s, +15,6° C, vattenstånd +20 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst däremot 39 burar i Kausan 06:20‐18:20.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK 1 hona jagade över västra delen av ön under morgonen.
KUSTPIPARE 1 ad höll till på Ostudden under dagen.
SKÄRSNÄPPA 1 2K+ höll till längst ut på Ostudden och var färgringmärkt Lb/Me Sv/Mb.
SILLGRISSLA Vardera 1 ex passerade söderut utanför Västudden 08:37 resp. 09:57.
RINGMÄRKNING
8 ex av 3 arter.
Kustsnäppa 1, kärrsnäppa 6 och sädesärla 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 214 och i år 6 984.
UPPDRAGSARBETE
Rengöring av gästtoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 4 personer.
ÖVRIGT
Den hårda vinden omöjliggjorde nätfångst totalt. Fångstburarna kunde dock användas i
Kausan, men trots att antalet vadare fördubblades under dagen blev ringmärkningsresultatet
mycket magert. Anledningen till den ringa fångsten var främst att vadarna gick längst ut på de
nytillkomna och flytande tångmassorna, där det var för djupt för att placera ut fångstburarna.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 7 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Mulet från gryningen och ganska god sikt. Vid 08‐tiden lättade molntäcket och solen sken
under ett par timmar från en övervägande klar himmel. Vid 11‐tiden drog en regnby in från SV
och därefter växlande molnighet med ytterligare ett par regnskurar under eftermiddagen och
kvällen.
02:00: V 4 m/s, byvindar 19 m/s, +11,8° C, vattenstånd +31 cm.
05:00: SV 13 m/s, byvindar 15 m/s, +14,1° C, vattenstånd +32 cm.
08:00: SV 13 m/s, byvindar 17 m/s, +14,4° C, vattenstånd +33 cm.
11:00: SSV 14 m/s, byvindar 17 m/s, +14,9° C, vattenstånd +31 cm.
14:00: SV 14 m/s, byvindar 17 m/s, +15,6° C, vattenstånd +40 cm.
17:00: V 17 m/s, byvindar 22 m/s, +14,9° C, vattenstånd +51 cm.
20:00: V 15 m/s, byvindar 21 m/s, +14,1° C, vattenstånd +48 cm.
23:00: V 11 m/s, byvindar 16 m/s, +13,7° C, vattenstånd +50 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst pga. den kraftiga vinden däremot 39 burar i Kausan 06:50‐19:20. Viss
sträckbevakning gav endast ett fåtal havsfåglar.
OBSERVATIONER
STORMFÅGEL 2 ex passerade söderut V om ön 17:00.
HAVSSULA 1 2K passerade söderut V om ön 17:08.
PILGRIMSFALK 1 juv, troligen hona, gjorde upprepade jaktattacker runt ön under 10 minuter
fram till 08:30.
KUSTPIPARE 2 adulta hanar höll till på tångvallen i Kausan under eftermiddagen.
SANDLÖPARE 5 juv höll till på tångvallen i Kausan under kvällen efter det att 3 juv hade setts
på Ostudden vid 14‐tiden.
SKÄRSNÄPPA Samma ex som igår längst ut på Ostudden som var färgringmärkt Lb/Me Sv/Mb.
KUSTLABB 1 ad i mörk morf sträckte söderut över Kausan 17:12.
DVÄRGMÅS 2 årsungar tvärade över Västudden på sträck söderut 09:53.
TRETÅIG MÅS 1 ad passerade mot S utanför Västudden 17:15.
SILLGRISSLA 1 ex passerade mot S utanför Västudden 09:31.
HÖKSÅNGARE 1K‐fågeln som ringmärktes den 22/8 sågs ett par gånger flyga mellan och sitta i
rosenbuskarna på Västudden under förmiddagen.
RINGMÄRKNING
9 ex av 3 arter.
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 5 och sädesärla 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 223 och i år 6 993.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 4 personer.

ÖVRIGT
Det fortsatt blåsiga vädret omöjliggjorde nätfångst även idag. Fångstburarna användas dock i
Kausan, men det höga vattenståndet gjorde att vi fick placera burarna närmare stranden och
inte där vadarna företrädesvis höll till ute på de flytande tångmassorna längre ut. Några
snäppor och sädesärlor lyckades vi dock fånga.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 8 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Från gryningen och resten av dagen växlande molnighet och god sikt.
02:00: VSV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +13,5° C, vattenstånd +56 cm.
05:00: V 7 m/s, byvindar 11 m/s, +13,1° C, vattenstånd +53 cm.
08:00: V 6 m/s, byvindar 9 m/s, +13,4° C, vattenstånd +42 cm.
11:00: VSV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +14,9° C, vattenstånd +31 cm.
14:00: V 9 m/s, byvindar 11 m/s, +14,9° C, vattenstånd +28 cm.
17:00: VNV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +14,9° C, vattenstånd +30 cm.
20:00: VNV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +14,2° C, vattenstånd +27 cm.
23:00: VNV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +14,2° C, vattenstånd +23 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
27 nät 06:15‐14:15 och i Kausan 8 burar 05.45‐08:45 och 39 burar 08:45‐20:45.
OBSERVATIONER
STJÄRTAND 3 honfärgade rastade en kort stund SV om Lilla bryggan vid 15‐tiden innan de lyfte
och fortsatte österut.
TORNFALK 1 honfärgad fågel kom insträckande österifrån 08:50 och sågs därefter ryttlande
över västra delen.
STENFALK Vardera 1 honfärgat ex jagade på öns västra del vid 08‐tiden resp. 18‐tiden.
KUSTPIPARE 2 adult hanar höll bl.a. till i Kausan under dagen.
SANDLÖPARE 5 juv höll till på tångvallen i Kausan under morgonen och till kvällen hade de
ökat till 13 juv.
SMÅSNÄPPA 1 juv burfångades i Kausan vid 13‐tiden och ringmärktes. På eftermiddagen sågs
den ringmärkta fågeln och en omärkt juv på Ostudden.
DVÄRGMÅS En årsunge passerade mot S väster om ön 09:14.
SILLGRISSLA 2 ex passerade mot S utanför Västudden vid 07:30‐tiden. Vid 16‐tiden låg 1 ex N
om Ostudden.
FORSÄRLA 1 ex rastade kort på Västudden 08:42 innan den sträckte vidare mot SV.
KÄRRSÅNGARE 1 1K‐fågel nätfångades på morgonen och ringmärktes.
RINGMÄRKNING
94 ex av 16 arter.
Större strandpipare 2, kustsnäppa 1, småsnäppa 1, kärrsnäppa 45, brushane 1, ängspiplärka 1,
skärpiplärka 17, gulärla 1, sädesärla 1, rödstjärt 11, stenskvätta 1, kärrsångare 1, törnsångare
1, trädgårdssångare 1, svarthätta 1 och lövsångare 8.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 317 och i år 7087.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal kom Annika med dotter Amanda och Patrik Stenberg (som
tillfälligt ersätter Stefan som ribbåtförare några dagar) med en konferensgrupp på 6 personer
som stannar tills i morgon. Amanda och Patrik åkte åter iland efter en stund. Alltså totalt 13
personer på Nidingen idag.
ÖVRIGT
Trots att vinden inte lade sig helt och hållet kunde samtliga nät sättas upp i gryningen och strax
därefter var även alla burar utplacerade på lämpliga ställen i Kausan. Lite oväntat blev det ett
hyfsat nedfall av tättingar efter natt‐ och morgonsträcket, vilket i alla fall resulterade i
tvåsiffrigt för skärpiplärka och rödstjärt. Dessutom gladde oss en sen kärrsångare i
nätfångsten. Vidare gick burfångsten betydligt bättre än tidigare under veckan och vi kunde
notera den näst bästa dagsmärkningen av kärrsnäppa i år.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 9 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Från gryningen växlande molnighet med en del cumulusmoln och god sikt. Frampå
förmiddagen i stort sett molnfritt och resten av dagen flödade solen och bara enstaka
cumulusmoln drog förbi.
02:00: Vattenstånd +24 cm.
05:00: VNV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +14,0° C, vattenstånd +33 cm.
08:00: VNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,1° C, vattenstånd +31 cm.
11:00: VNV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +15,5° C, vattenstånd +26 cm.
14:00: VNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,4° C, vattenstånd +20 cm.
17:00: V 7 m/s, byvindar 10 m/s, +16,1° C, vattenstånd +24 cm.
20:00: V 8 m/s, byvindar 10 m/s, +14,8° C, vattenstånd +18 cm.
23:00: V 8 m/s, byvindar 9 m/s, +14,1° C, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
14 nät 06:00‐07:30 och 27 nät 07:30‐13:00 samt 39 burar 08:15‐20:15.
OBSERVATIONER
STORMFÅGEL 1 ex sträckande mot S väster om ön 08:27.
KUSTPIPARE 1 adult hane rastade i Kausan tidigt på morgonen.
SANDLÖPARE Minst 10 rastande ex varav 5 ringmärktes efter burfångst i Kausan. De höll även
till på Ostudden under eftermiddagen.
SMÅSNÄPPA 1 omärkt juv höll till på Ostudden tillsammans med sandlöpare och kärrsnäppor
under eftermiddagen.
ISLÄNDSK RÖDBENA 1 1K‐fågel med vinglängd 169 och vikt 131 g och mörkare i dräkten än
nominatrasen burfångades i Kausan och ringmärktes.
ROSENFINK 1 1K‐fågel hade fastnat i nät 13A vid 07‐tiden men slet sig tyvärr innan den hann
lösgöras från maskorna.
RINGMÄRKNING
98 ex av 12 arter.
Kustsnäppa 13, sandlöpare 5, kärrsnäppa 61, rödbena 2, roskarl 2, skärpiplärka 6, rödhake 2,
rödstjärt 3, ärtsångare 1, gransångare 1, pilfink 1 och bofink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 415 och i år 7185.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (2,5 tim).
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal samma personer som igår + en kompis till Amanda, alltså
totalt 14 personer.

ÖVRIGT
Nätfångsten gav inte så mycket idag heller, troligen i blåsigaste laget. Dock fastnade höstens
första gransångare och bofink i maskorna. Fastnade i maskorna gjorde dock inte den rosenfink
som så försmädligt frigjorde sig innan undertecknad fick grepp om den. Burfångsten i Kausan
fortsatte att ge bra utdelning under dagen, ja t.o.m. bättre än igår. Nytt årsdagsrekord för
kärrsnäppa med 61 märkta och tangerat dagsbästa någonsin för sandlöpare med 5 ex var ju
inte så dåligt liksom 13 märkta kustsnäppor.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 10 SEPTEMBER 2011
VÄDER
På efternatten en del molnluckor men redan vid 06‐tiden mulnade det på från väster. Mycket
god sikt. Lättande molntäcke med överskyat solsken från kl 13. Under eftermiddagen soldis
och måttlig sikt men alltmer lättande molntäcke.
02:00: Vattenstånd +2 cm.
05:00: V 5 m/s, byvindar 7 m/s, +14,2° C, vattenstånd +6 cm.
08:00: SV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +15,3° C, vattenstånd +9 cm.
12:00: S 7 m/s, byvindar 9 m/s, +15,4° C, vattenstånd +2 cm.
14:00: SV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +16,3° C, vattenstånd +2 cm.
17:00: S 6 m/s, byvindar 7 m/s, +16,2° C, vattenstånd +1 cm.
20:00: SO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +16,1° C, vattenstånd +9 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger avlöstes vid 11‐tiden av
Göran Andersson och Per Arne Lindgren. Hugo Krantz skötte transporten med vår båt.
VERKSAMHET
27 nät 05:45‐10:15.
39 vadarburar i Kausan kl 13:00‐18:00.
OBSERVATIONER
STENFALK sent på em svepte en ung hona in genom fyrbyn och sågs sen flera gånger.
KUSTPIPARE fyra IK sträckande mot S rakt över fyrområdet 07:27.
SANDLÖPARE två 1K tillsammans med ca 50 kärrsnäppor på Västudden 09:30.
SMÅSNÄPPA en rastade i Kausan vid lunchtid.
RINGMÄRKNING
26 ex av 10 arter.
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 8, roskarl 1, skärpiplärka 5, sädesärla 2, rödhake 2,
stenskvätta 3, ärtsångare 1, svarthätta 1 och lövsångare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 441 och i år 7211.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).
Göran gjorde en flyttfågel‐ och ringmärkningsguidning för den övernattande gruppen.
BESÖKARE
I Stefans regi körde Patrik Stenberg och en medhjälpare ut 13 personer på dagstur och
därefter ett sällskap på 10 personer, som stannar tills i morgon. Tillsammans med dem, som
har anknytning till fågelstationen, besöktes ön i dag således av 34 personer totalt.
ÖVRIGT
‐
VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 11 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Under efternatten halvklart och fullmånesken, måttlig sikt. På radarbilderna kunde det
annalkande regn‐ och åskvädret från Danmark ses från kl 04 och två timmar senare började ett
tidvis kraftigt regn, som varade fram till kl 08:30 med åska på avstånd. Uppklarnande och
avtagande vindar från kl 14 gav en mycket vacker em. Under kvällen åter mulet och ökande
vind.
Solen gick upp 06:36 och ner 19:42.
02:00: Vattenstånd ‐6 cm, stigande tendens. Lufttrycket 1007 hPa, sjunkande tendens.
05:00: SO 11 m/s, byvindar 13 m/s, +16,2°, vattenstånd ‐2 cm.
08:00: SO 14 m/s, byvindar 17 m/s, +16,9° C, vattenstånd +13 cm.
11:00: S 11 m/s, byvindar 14 m/s, +17,0° C, vattenstånd +9 cm, lufttrycket 1005 hPa.
14:00: S 6 m/s, byvindar 9 m/s, +17,2° C, vattenståndet kl 15 var +20 cm.
17:00: S 5 m/s, byvindar 7 m/s, +17,2° C, vattenstånd +25 cm, ännu stigande.
20:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,9° C, vattenståndet kl 19 var +38 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals. Lufttrycket Göteborg.

PERSONAL
Göran Andersson och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
9 nät 05:45‐06:15 och 09:45‐12:45.
23 vadarburar i Kausan 09:30‐16:30.
25 burar omplacerades och flyttades längre ut på Kausans tångbädd 16:30‐19:30.
OBSERVATIONER
SVÄRTA en + tre hannar sträckande SO respektive S.
SJÖORRE 18+9+5 ex flög norrut utanför Västudden 07:50‐07.51.
STORLOM en 2K+ sträckande S 11:59 samt en små‐/storlom mot V under sena em.
FISKGJUSE en sträckande SV längs Norrstranden 11:48
TORNFALK minst två 1K rastande och fyra 1K sträckande.
STENFALK den unga honan från igår hade i dag på fm sällskap med en 1K+ hanne.
LJUNGPIPARE sex sträckande mot S rakt över fyrområdet 08:35.
KUSTSNÄPPA tre 2K+ med mycket av sommardräkten kvar, sträckte S 10:12.
SANDLÖPARE tre 1K Ostudden, tre 1K i Kausan.
SMÅSNÄPPA en stationär tillsammans med 80 kärrsnäppor på Västudden.
KÄRRSNÄPPA minst 80 rastande. Kl 10:00 sträckte 35 ex SV.
STORLABB en födosökande (mobbade havstrut) väster om ön 11:05. Fortsatte söderut.
DVÄRGMÅS en 3K+ sträckande S 12:06 och två 1K mot SV 17:35.
STORSPOV två insträckande till Ostudden från NO 09:10 – fortsatte troligen.
HORNUGGLA stöttes 08:35 från kärret nedanför Fotogenboden. Den flög i en vid båge norrut,
landade på Ostudden och sågs ej mer under dagen.
RINGMÄRKNING
21 ex av 6 arter.
Kustpipare 1, kärrsnäppa 14, ängspiplärka 1, skärpiplärka 2, sädesärla 2, stenskvätta 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 462 och i år 7232.

UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Patrik Stenberg och en medhjälpare hämtade iland gruppen på 10 personer, som haft
konferens lördag‐söndag. Summa besökare, inkl stationspersonal: 14.
ÖVRIGT
Per Arnes strategi och svettigt nervkittlande arbetsinsats med vadarburarna (den ruttna
tångsörjan steg allt högre kring stövelskaften ...) i Kausan under sen eftermiddag, gav fint
resultat!
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 12 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Under natten regn, därefter lättande molntäcke framåt gryningen och starkt ljus från fullmåne
och Jupiter. Mulnande med låga moln under fm, vindkantring till S samt ökande. Lätt regn kl
13‐15 samt ymnigt regn kl 16‐17.
Solen gick upp 06:37 och ner 19:40.
01:00: Vattenstånd +24 cm, sjunkande från +38 cm i går kväll. Lufttrycket 1004 hPa.
02:00: SV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +15,8°, vattenståndet +25 cm.
05:00: VSV 5 m/s, byvindar 9 m/s, +15,4°, vattenståndet +26 cm, sikt ca 15 km.
08:00: SV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +15,5° C, vattenståndet +31 cm.
11:00: S 10 m/s, byvindar 13 m/s, +16,4° C, vattenståndet +25 cm, 1002 hPa.
14:00: S 11 m/s, byvindar 14 m/s, +15,7° C, vattenståndet +20 cm.
17:00: S 15 m/s, byvindar 19 m/s, +15,1° C, vattenståndet +27 cm, dålig sikt i regn, 996 hPa.
19:00: S 17 m/s, byvindar 21 m/s, +15,8° C, vattenståndet +38 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals. Lufttrycket Göteborg.

PERSONAL
Göran Andersson och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
10 nät 05:30‐06:30, 13 nät 06:30‐07:30, 17 nät 07:30‐11:00.
OBSERVATIONER
BLÄSAND fyra hannar och sex honfärgade sträckte SV.
KRICKA två ex in från Västerhavet mot öster längs Norrstranden.
TOPPSKARV runt Ostudden minst tio ex, varav nio 1K.
BLÅ KÄRRHÖK honfärgad 1K+ mot S 09:50 väster om Nidingen.
TORNFALK minst två 1K rastande och två 1K sträckande.
STENFALK den unga honan från 10‐11.9 är kvar.
PILGRIMSFALK en 1K på ön en dryg timme. Tog en roskarl. Sträckte småningom SV.
SANDLÖPARE minst fyra 1K på ön i dag.
SMÅSNÄPPA en individ stationär.
KÄRRSNÄPPA ca 80 stationära.
STORLABB långt ut i NV 15:43‐15:48. Den varvade sträck S och vila på vattnet.
HÖKSÅNGARE stationens ringmärkta 1K‐individ från 22.8 2011, kontrollerades.
RINGMÄRKNING
7 ex av 6 arter.
Gulärla 1, rödhake 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 1, lövsångare 2, bofink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 469 och i år 7239.
UPPDRAGSARBETE
‐

BESÖKARE
Ingen besökte Nidingen i dag ... endast stationspersonalen var på plats.
ÖVRIGT
Per Arne stormsäkrade alla näten och vi ställde trädgårdsmöbler och annat i lä.
Han tog även ner flaggan innan sydkulingen slog till. På fyra veckor har nämligen den
nyinköpta fanan fått ordentliga skavanker. Det är slitsamt att hålla sig kvar på Nidingen ...
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 13 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Under natten enstaka regnskurar. Måttlig sikt hela dagen. Lättande molntäcke och mestadels
soligt från kl 11. Korta regnskurar, med solsken emellan, under em.
Solen gick upp 06:40 och ner 19:37.
01:00‐04:00: SV 14 m/s, byvindar 18 m/s, +16,3° C, stigande vattenstånd till +49 cm.
05:00: SV 13 m/s, byvindar 18 m/s, +16,1° C, vattenstånd +52 cm. Lufttrycket 991 hPa.
07:00‐09:00: SV 14‐15 m/s, byvindar 21‐22 m/s, +15,5° C, vattenstånd +60 cm.
11:00‐13:00: SV 16‐17 m/s, byvindar 22‐23 m/s, +15,4° C, vattenstånd +50 cm, 993 hPa.
14:00‐16:00: SV 14‐17 m/s, byvindar 22 m/s, +15,7° C, vattenståndet +51 cm, 994 hPa.
17:00: SV 14 m/s, byvindar 21 m/s, +14,7° C, vattenstånd +65 cm, 995 hPa.
20:00: V 14 m/s, byvindar 21 m/s, +14,5° C, vattenstånd +75 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals. Lufttrycket Göteborg.

PERSONAL
Göran Andersson och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
Sträckobservationer pågick kontinuerligt kl 06:30‐12:30 i lä av nya fyren. Därefter från
fågelstationens gårdstun kl 13:00‐13:30, 14:00‐14:30, 15:00‐15:30 och 16:15‐16:45 samt vid
nya fyren kl 18:15‐19:15. Summa nio timmar.
Ingen ringmärkning i dag p g a hårt väder och högt vatten.
OBSERVATIONER
STORMFÅGEL 39 ex, varav en kl 07:10, fem kl 15:00‐15:30 och 33 ex kl 18:15‐19:15.
GRÅLIRA Ett ex svepte omkring i fem minuter, 11:20‐11:25, utanför Norrstranden i höjd med
fågelstationen, innan den sträckte vidare.
HAVSSULA minst 15 ex, en 1K, tolv 2K, en 4K samt en 5K+, sträckande.
SANDLÖPARE minst tre 1K på ön i dag.
KÄRRSNÄPPA ca 100 rastande.
MYRSPOV en 1K i Kausan.
FJÄLLABB en 1K str S förbi Västudden kl 18:36‐18:39.
STORLABB sju ex sträckte under, varav fyra kl 15:00‐15:30. En rastade på Ostudden.
DVÄRGMÅS två 1K sträckte S, vardera en 07:02 och 08:02.
HAVSTRUT Kraftigt sträck 06:30‐08:00 med minst 350 ex mot SV! Även grå‐ och silltrut str.
TRETÅIG MÅS 13 ex, nio 1K och fyra 2K+, sträckte SV.
KENTSK TÄRNA en trio mot SV kl 18:40.
SMÅTÄRNA En äldre individ sträckte västerut norr om ön 10:00‐10:03.
GRÅSÄL en fjolåring simmade västerut, norr om Västudden.
RINGMÄRKNING
‐ ex av ‐ arter. Ingen ringmärkning pga. hårt väder och högt vatten.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 469 och i år 7239.

UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Ingen kunde besöka oss på Nidingen i dag ... men stationspersonalen var på plats 
ÖVRIGT
‐
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 14 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Under natten enstaka regnskurar. Måttlig sikt. Lättande molntäcke, god sikt och en del solsken
från kl 10. Stigande temperatur under eftermiddagen med ett tre grader. Skönt i sol och lä!
Vinden avtog något mitt på dagen men friskade åter i småningom.
Solen gick upp 06:42 och ner 19:35.
03:00: SV 14 m/s, byvindar 21 m/s, +14,1°C, vattenstånd +69 cm, lufttrycket 995 hPa.
05:00: SV 15 m/s, byvindar 20 m/s, +13,4°C, vattenstånd +74 cm.
08:00: VSV 12 m/s, byvindar 19 m/s, +13,5° C, vattenstånd +70 cm.
11:00: VSV 10 m/s, byvindar 15 m/s, +14,3° C, vattenstånd +55 cm, 995 hPa.
14:00: VSV 11 m/s, byvindar 15 m/s, +16,5° C, vattenståndet +47 cm, god sikt, 997 hPa.
17:00: VSV 12 m/s, byvindar 17 m/s, +15,9° C, vattenstånd +57 cm, god sikt.
20:00: V 14 m/s, byvindar 20 m/s, +14,4° C, vattenståndet +64 cm, 1001 hPa.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals. Lufttrycket Göteborg.

PERSONAL
Göran Andersson och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
Sträckobservationer i lä Nya fyren kl 06:35‐09:05, Kruthuset 09:15‐10:00, Stationen 10:10‐
10:40, Nya fyren 11:10‐12:10, Kruthuset 12:15‐13:00, Nya fyren 14:15‐15:15, Kruthuset 15:15‐
16:15, Stationen/Nya fyren 16:30‐17:30.
Ingen fångst och ringmärkning p.g.a. hård vind och högt vattenstånd.
OBSERVATIONER
LJUSBUKIG PRUTGÅS Sträckte söderut mellan Ostudden och Lilleland kl 11:55. Troligen
samma fyra ex kl 14:10 vid Skälvik, Ringenäs, längre söderut längs hallandskusten.
SVARTNÄBBAD ISLOM Obsplats: Kruthuset. Kl 12:25‐12:27 sträckte två 3K+ svartnäsor i
sommardräkt tillsammans in mot Ostudden från norr, men svängde av något österut och
passerade Nidingen mellan Lilleland och udden. En knapp timme senare larmades en
svartnäbbad islom i sommardräkt från Skälvik Ringenäs, längre söderut i Halland.
STORMFÅGEL 64 ex på sträck och en rastande.
HAVSSULA 10 ex ‐ fyra 1K, tre 2K, en 4K+ och två 5K+
SANDLÖPARE Tre 1K på ön i dag.
OB. KUST‐/FJÄLLABB Vardera ett ex passerande Västudden kl 06:58, 07:03, 07:06 och 09:02.
STORLABB Tolv sträckande (därav hela tio ex på tjugo minuter kl 06:35‐06:55) samt en
stationär kring Ostudden och vattnen norr om Lilleland.
DVÄRGMÅS Tio 1K och nio 2K+ varav tre var 3K+
TRETÅIG MÅS en oljeskadad 1K flög förbi Norrstrandens trutar och blev attackerad. Kryckjans
ljusbruna undersida fick kanske trutarna att tro att tretåmåsen var en labb?
KENTSK TÄRNA fyra sträckande kentor.
SILVERTÄRNA en 1K mot SV längs Norrstranden.
SMÅTÄRNA Två ex långsamt västerut utanför Norrstranden i höjd med Kruthuset.

RINGMÄRKNING
‐ ex av ‐ arter. Ingen fångst och ringmärkning p.g.a. hård vind och högt vattenstånd.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 469 och i år 7239.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Ingen kunde komma på besök i dag ... och vi hade ingen lust att fara i land 
ÖVRIGT
Två dagars högvatten, upp till 70 cm, och hårda SV‐vindar har möblerat om Kausans tångbädd
ordentligt och därmed förutsättningarna för fångst av vadare, piplärkor och sädesärlor.
Slipen är helt begravd med blåstång och kullersten ...
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 15 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Efternatten nästan klar med mycket god sikt, gryningen kom med lite mer moln och kraftig
regnfront i norr (Göteborg och österut). Framåt lunch uppklarnande och resten av dagen blev
riktigt grann, som bara en solig tillvaro på Nidingen kan vara!
Solen gick upp 06:42 och ner 19:32.
03:00: VSV 11 m/s, byvindar 15 m/s, +12,4°C, vattenstånd +45 cm, lufttrycket 1002 hPa.
05:00: VSV 9 m/s, byvindar 14 m/s, +12,2°C, vattenstånd +41 cm.
08:00: V 11 m/s, byvindar 15 m/s, +12,7° C, vattenstånd +33 cm.
11:00: VNV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +14,8° C, vattenstånd +18 cm, 1004 hPa.
14:00: VNV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +15,6° C, vattenståndet +14 cm, mycket god sikt, 1006 hPa.
17:00: VNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +15,3° C, vattenstånd +24 cm, mycket god sikt.
20:00: VNV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +15,0° C, vattenståndet kl 19 var +26 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals. Lufttrycket Göteborg.

PERSONAL
Göran Andersson och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
7 nät kl 05:45‐08:00, 9 nät 08:00‐09:00, 12 nät 09:00‐11:00 och 14 nät 11:00‐12:30.
24 vadarburar i Kausan kl 12:00‐20:00.
Sträckobservationer utfördes i genomsnitt under 20+20 minuter/timme, mellan
ringmärkningsrundorna, kl 07‐11.
OBSERVATIONER
STENFALK En hanne jagade runt på ön i dag.
PILGRIMSFALK Ett ex gästade ön för jakt en stund på fm.
STORMFÅGEL Endast ses ex i dag.
HAVSSULA Nio sträckande och tre stationära ‐ födosökte ett par timmar väster om ön.
OB. BREDSTJÄRTAD/KUSTLABB sträckte söderut kl 06:50 utanför Klockfotsrevet.
STORLABB Ett par sträckande samt, för tredje dagen i rad, en stationär på och kring Ostudden.
RINGMÄRKNING
Kärrsnäppa 11, ängspiplärka 30, skärpiplärka 6, sädesärla 1, järnsparv 4, rödhake 3,
trädgårdssångare 1, gransångare 1, lövsångare 3, pilfink 1, bofink 1 och sävsparv 1.
63 ex av 12 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 532 och i år 7302.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Inga besökare, förutom de två i stationspersonalen, gästade Nidingen.

ÖVRIGT
Efter de senaste två dygnens saltstänkta vindar, putsade Göran alla fönster utvändigt på
fågelstationsdelen och fortsatte, med tanke på Stefans akuta operation härförleden, med
vandrarhemsdelen samt fyrvaktarbostaden från 1852 ‐ det gula huset närmast hamnen.
Per Arne fixade fönstren invändigt mm. Gräsklippningen inställdes p.g.a. motorvägran 
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 16 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Under natten fortsatte vinden att vrida mot norr, från VNV till N och lufttrycket att stiga till ett
svagt högtryck. Efter den lilla stormungen vid 22‐tiden i går kväll, med en kraftig åskcell och
stormvindar i tio minuter, rensades alla moln undan ... vilken stjärnklar natt det blev! Jupiter
vandrade hela natten intill Luna, vår enda måne.
Vinden fortsatte att vrida runt under förmiddagen ... till NO, O samt SO till lunch och senare S
och SV. Samtidigt bjöd dagen på mycket god sikt och TUMLARVÄDER ... då när vinden mojnar
och havet lägger sig, så att tumlarna kan ses!
Solen gick upp 06:45 och ner 19:30.
04:00: N 5 m/s, byvindar 10 m/s, +13,0°C, vattenstånd +19 cm, lufttrycket 1015 hPa.
05:00: N 4 m/s, byvindar 5 m/s, +12,3°C, vattenstånd +15 cm, mycket god sikt.
08:00: NO 1 m/s, byvindar 4 m/s, +11,7° C, vattenstånd +15 cm.
11:00: O 2 m/s, byvindar 2 m/s, +13,2° C, vattenstånd +18 cm.
14:00: S 2 m/s, byvindar 2 m/s, +14,5° C, vattenståndet +13 cm, mycket god sikt, 1018 hPa.
17:00: SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +14,9° C, vattenstånd +10 cm, mycket god sikt.
19:00: VSV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +13,8° C, vattenståndet +9 cm, 1017 hPa.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals. Lufttrycket Göteborg.

PERSONAL
Göran Andersson och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
15 nät kl 04:30‐07:30 och 18 nät 07:30‐12:30.
24 vadarburar i Kausan kl 09:30‐13:00.
Observationer utfördes i genomsnitt i 20+20 minuter/timme, mellan fångstrundorna, kl 07‐12.

OBSERVATIONER
PRUTGÅS En sträckande och en rastande.
STENFALK Ett ex jagade runt på ön i dag.
SILLGRISSLA En oljeskadad (buken) sågs i Kausan. Låg på en stor sten i gryningen.
FORSÄRLA Två sträckande mot söder kl 08:30 och 09:10.
GÄRDSMYG Höstens första ”flygande köttbullar” landade i näten i gryningen.
BLÅMES Blå himmel ger blå mesar, lyder ordspråket ... och höstens första anlände under fm.
BERGFINK De första för säsongen sågs i går och i dag kom arten in på ringmärkningslistan.
TUMLARE Tre individer inom sektorn V‐N.
RINGMÄRKNING
Ängspiplärka 4, skärpiplärka 2, sädesärla 1, gärdsmyg 4, rödhake 3, taltrast 1, kungsfågel 1,
blåmes 4, bergfink 1 och sävsparv 2.
23 ex av 10 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 555 och i år 7325.

UPPDRAGSARBETE
Av säkerhetsskäl bytte Per Arne provisoriskt ut en gångplanka på stora bryggans yttre del (1h).
Brädan hade lossnat på grund av högvattnet (+70 cm den 14.9) kombinerat med grov sjö
under två dagars tufft väder i början av veckan.
BESÖKARE
Sex besökare i fyra motorbåtar och två på vattenskoter gästade ön under dagen. 14 personer
kom sen kryssande i sju s.k. Hobie cats, små katamaraner, för att stanna två nätter. Patrik och
två medhjälpare körde ut deras packning med RIB‐båten vid lunchtid.
Summa 27 personer på ön inklusive stationspersonalen.
ÖVRIGT
Klar natt, nästan fullmåne och måttlig nordan – kan få ugglor att flytta – så undertecknad satte
upp 15 nät klockan halv fem, i Lunas behagliga belysning  ... kanske var det trots allt i senaste
laget?
Personalbyte planeras till söndag fm – Göran A in och Mikael Hake ut.
Dricksvattenransonering – avsaltaren fungerar inte, ska repareras lördag är det lovat.
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 17 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Efternatten och gryningen månljus med lätt molnighet samt Jupiter och många stjärnor
synliga. Vinden var nordlig vid 02‐tiden men rättade småningom in sig i ledet av prognoser till
SO‐vind. Mycket god sikt. Mulnande under fm och ökande vind, regn från kl 18.
Solen gick upp 06:47 och ner 19:26.
03:00: SO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +12,2°C, vattenstånd +4 cm, lufttrycket 1016 hPa.
05:00: SO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +11,8°C, normalt vattenstånd, mycket god sikt.
08:00: SO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +11,6°C, vattenstånd ‐3 cm, 1015 hPa.
11:00: SO 9 m/s, byvindar 10 m/s, +12,6°C, normalt vattenstånd, nästan mulet, god sikt..
14:00: OSO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,3°C, vattenståndet ‐4 cm, mulet, god sikt, 1013 hPa.
18:00: SO 12 m/s, byvindar 14 m/s, +14,0°C, vattenståndet ‐8 cm, regn, 1010 hPa.
20:00: OSO 10 m/s, byvindar 13m/s, +12,7° C, vattenståndet kl 19 var ‐8 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals. Lufttrycket Göteborg.

PERSONAL
Göran Andersson och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
16 nät kl 05:30‐11:30.
Observationer gjordes i pass om 20‐25 minuter mellan fångstrundorna kl 06:30‐11.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS Sex sträckande söderut kl 13:38 förbi Västudden.
STORLOM En 3K+ i sommardräkt sträckte S kl 07:35.
HAVSSULA En 3K fiskade långt norr om Nidingen tidigt på fm.
BRUN KÄRRHÖK En 1K sträckte S kl 08:40.
BLÅ KÄRRHÖK Sex sträckande söderut under morgonen och fm. Av dessa var en 1K (nära), tre
honfärgade 1K+ (långt håll) och två honfärgade blå‐/stäpphök på mycket långt håll. Förutom
ett ex 13.9 sågs blåhök på Nidingen senast 1.4 och 24.4 på Nidingen.
KÄRRSNÄPPA inte en enda kärra kvar på ön!
SILLGRISSLA Den oljeskadade grisslan vid hamnen, togs omhand och sattes i stora buren i
brandskjulet i väntan på Fågelcentralens Tommy Järås, som sköter söndagens transport.
JORDUGGLA Upptäcktes 11:20 av en slump norr om Strandoxeln. Drog sig mot Västudden och
fällde där, men sågs senare flyga utåt Ostudden. Arten sågs senast härute 18.4.
SÅNGLÄRKA rastade på Ostudden. Första för hösten – faktiskt inte sedd sedan i mitten av maj.
KORP Flög över fyrbyn vid lunchtid. Senast korp sågs på Nidingen var i våras, den 28 mars.
LAPPSPARV hördes sträcka SV över stationen 06:39. Arten noterades senast 20.4.

RINGMÄRKNING
Sparvhök 1, gärdsmyg 3, kungsfågel 1 och bofink 1.
6 ex av 4 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 561 och i år 7331.

UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Stefan och Annikas 14 seglande helggäster kvar. En båt med fyra personer var på besök.
Avsaltningsanläggningen fixades av en reparatör. Klockan 18:20, i 12‐14 m/s SO‐vind och regn,
angjordes Nidingen av fyra RIB‐båtar, med 45 personer. De gjorde ett kortare besök med
värmande soppa  och kall öl ...
Med oss två på stationen, hade Nidingen 66 besökare i dag!
ÖVRIGT
Personalbytet, som skulle ske i dag, sköts upp till i morgon, söndag. Reparatören, som skulle få
igång avsaltningsanläggningen igen, var här några timmar och var ganska optimistisk över
resultatet. I alla fall började vi diska igen ...
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 18 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Mulet hela dagen och lite regn under morgonen. Från 15:00 mer allmänt regn.
Solen gick upp 06:50 och ner 19:24.
03:00: OSO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +12,7°C, vattenstånd +2 cm, mulet, god sikt, 1008 hPa.
05:00: OSO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +12,9°C, normalt stånd, mulet, god sikt.
08:00: O 7 m/s, byvindar 9 m/s, +13,1°C, normalt stånd, 1007 hPa.
11:00: O 7 m/s, byvindar 9 m/s, +14,4°C, vattenstånd +10, mulet, god sikt.
15:00: O 7 m/s, byvindar 11 m/s, +15,2°C, vattenstånd +6 cm, regn, 1003 hPa.
17:00: ONO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +14,2°C, vattenstånd +1 cm.
20:00: OSO 7 m/s, byvindar 11 m/s, +15,0°C, vattenståndet +6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals. Lufttrycket
Göteborg.
PERSONAL
Göran Andersson och Per Arne Lindgren. Klockan 08:00 anlände Mikael Hake med Tommy
Järås vid rodret. Mikael avlöste Göran och Per‐Arne stannade kvar.
VERKSAMHET
12 nät kl 05:45‐11:45, 39 burar i Kausan 09:00‐15:00.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK 1 ungfågel rastade på ön.
TORNFALK 3 ex. mot S.
STENFALK 1 ungfågel fångades i en vadarbur.
SILLGRISSLA Den oljeskadade grisslan transporterades in till land.
STRANDSKATA En flock på 10 ex. rastade tillfälligt på ön.
RINGMÄRKNING
Stenfalk 1, Ängspiplärka 7, Skärpiplärka 5, Sädesärla 2, Gärdsmyg 1, Bofink 1, Grönsiska 1.
18 ex. av 7 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 579 och i år 7 349.
UPPDRAGSARBETE
Tömt och städat gästtoan nere vid hamnen (0,5h).
BESÖKARE
De 14 Hobie Cat‐seglande gästerna, som övernattat här sedan fredagen, kryssade in mot
kusten medan Patrik och medhjälpare transporterade in deras packningar. Med
fågelstationens fyra ”gubbar”, gästades Nidingen av 20 personer i dag.
ÖVRIGT

Monsunen fortsätter att plåga oss. Under eftermiddagen och kvällen drog ännu ett av dessa
otaliga regnväder in över ön och just nu smattrar det kraftiga regnet hårt på rutorna. SMHI har
till och med utfärdat en klass 1 varning för stora regnmängder på Västkusten, så det blir till att
ta på sig vadarbrallorna. Kanske kan man hoppas på en regngök i morgon... Dagens limerick
tillägnas en person som har en stor passion för fåglar och en nästan lika stor passion för de
stjärnor och planeter som förefinnes på himlavalvet.
För en skådare från Ottenby Lund,
räckte maten bara en stund,
så på Nidingens rev,
han helt plötsligt blev,
Linas matkasses trognaste kund.
VID DATORN
Göran Andersson och Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Blåsigt hela dagen, men en del sol under morgonen. Fram på eftermiddagen kom det in skurar
från sydväst och sydvinden ökade till kulingstyrka. Nu på sena kvällen ”dönar” vinden på rejält
därute, och det är nästan stormstyrka i byarna.
Solen upp 06:51 och ner 19:19.
05:00: SSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +14,1°C, vattenstånd +16 cm.
08:00: SSV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +13,7°C, vattenstånd +12 cm.
11:00: SSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +13,8°C, vattenstånd +19 cm.
17:00: S 12 m/s, byvindar 15 m/s, +14,6°C, vattenstånd +13 cm.
20:00: S 16 m/s, byvindar 19 m/s, +14,2°C, vattenståndet +13 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Mikael Hake och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
19 nät kl 06:30‐14:30, 39 burar i Kausan 06:30‐16:30. Bytte två trasiga nät. Klippte gräset i
några av nätgatorna.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS 1 rastande.
TOPPSKARV 2 rastande.
SPARVHÖK 1 ex. mot S.
TORNFALK 1 ex. mot S.
STENFALK 1 ex. mot S., och 1 hona som höll till på ön under dagen.
SILLGRISSLA 5 ex. mot S.
ROSENFINK 1 ungfågel märktes.
RINGMÄRKNING
Havstrut 1, Ängspiplärka 1, Gärdsmyg 1, Rosenfink 1.
4 ex. av 4 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 583 och i år 7 353.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 6 timmar. Förvisso har vi inte detta som uppdrag, men ändå...
BESÖKARE
Nej, bara de två gubbarna på fågelstationen.
ÖVRIGT
En sällsynt fågeltom dag för att vara i mitten av september. Kanske inte så konstigt, då natten
bjöd på riktigt busväder. Den friska sydliga vinden som följde därpå gjorde ju inte

förutsättningarna bättre för de fåglar som hade tänk sig fara söderöver. Döm om vår förvåning
när det då helt plötsligt hänger en ung rosenfink i ett av näten bakom Hönshuset. Det var det
näst senaste fyndet på Nidingen genom alla tider, dock rejält utklassat av det allra senaste som
gjordes 19 oktober(!) 1990. I övrigt kan man konstatera att nu är det klippt – gräset alltså...
Fick fart på apparaten till slut, men ett litet besök hos någon som kan renovera den
(gräsklipparen alltså...) är nog av nöden inför nästa säsong. Dagens limerick tillägnas inte
någon person, utan i stället en tjusig fågel som hade vänligheten att gästa oss idag.
En rosenfink kläckt uti Flen,
fick en tvåa runt sitt högra ben,
ja, så går det ibland,
på Nidingens strand,
när på hösten man är lite sen.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 20 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Blåsandet fortsätter med oförminskad kraft. Däremot har regnet av någon outgrundlig
anledning inte plågat oss lika hårt idag. Varmt är det i alla fall. Alltid nå´t...
Solen upp 06:53 och ner 19:16.
06:00: VSV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +13,6°C, vattenstånd +15 cm.
09:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +13,8°C, vattenstånd +11 cm.
12:00: SSV 11 m/s, byvindar 15 m/s, +14,6°C, vattenstånd +25 cm.
16:00: SSV 13 m/s, byvindar 16 m/s, +14,3°C, vattenstånd +20 cm.
20:00: S 16 m/s, byvindar 19 m/s, +14,2°C, vattenståndet +13 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Mikael Hake och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
14 nät kl 07:00‐12:30, 39 burar i Kausan 09:30‐12:30. Rensat ut lite skräp i köket.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS 2 rastande.
STORLABB 1 juv. mot S.
HUSSVALA 1 ex. mot S.
FORSÄRLA 1 ex. mot S.
RINGMÄRKNING
Ängspiplärka 3, Svarthätta 1, Gransångare 1, Lövsångare 1.
6 ex. av 4 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 589 och i år 7 359.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Nej, vem skulle kunna komma ut under dessa väderförhållanden?...
ÖVRIGT
En rosenfink kläckt uti Flen,
fick en tvåa runt sitt högra ben,
ja, så går det ibland,
på Nidingens strand,
när på hösten man är lite sen.

VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 21 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Mulet och regn på efternatten fram till 13‐tiden då regnet upphörde och det klarnade upp från
NV. Vid 14‐tiden tittade t.o.m. solen fram närmare en timma. God sikt efter det att regnet
upphörde Senar under eftermiddagen åter mulet och regnskurar drog in från havet S om ön.
Solen upp 06:54 och ner 19:15.
06:00: SSV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +14,8°C, vattenstånd +30 cm.
09:00: SV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +14,5°C, vattenstånd +19 cm.
11:00: V 5 m/s, byvindar 8 m/s, +13,8°C, vattenstånd +21 cm.
14:00: SV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +14,5°C, vattenstånd +21 cm.
17:00: S 7 m/s, byvindar 8 m/s, +14,2°C, vattenstånd +19 cm.
20:00: S 9 m/s, byvindar 10 m/s, +14,4°C, vattenstånd +16 cm.
23:00: S 12 m/s, byvindar 15 m/s, +14,7°C, vattenstånd +21 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Mikael Hake och Per Arne Lindgren fram till 11:00 då Lasse Hellberg och Uno Unger tog över.
Morgan Johansson skötte personalbytet med vår båt.
VERKSAMHET
11 nät 07:00‐08:00, 8 nät 09:00‐11:00 och 14 nät 13:15‐17:15. 39 burar i Kausan 12:20‐18:20.
OBSERVATIONER
SPETSBERGSGÅS 5 ex i en flock sträckte söderut över Ostudden 16:52. Första obsen i år på
Nidingen.
SJÖORRE 1 adult hane rastade bland ejdrar vid Ostudden under eftermiddagen.
TORNFALK 1 honfärgad fågel rastade på ön åtminstone fram till 13‐tiden. Den såg väldigt blöt
ut under medan det regnade.
DVÄRGMÅS 1 1K‐fågel flög omkring utanför nordstranden och vilade sig ibland på vattnet vid
16‐tiden.
KÄRRSÅNGARE En årsunge nätfångades och ringmärktes. Det torde vara ett av de senaste
fynden höstetid på Nidingen.
RINGMÄRKNING
68 ex av 16 arter.
Ljungpipare 1, kärrsnäppa 1, roskarl 1, silltrut 1, havstrut 1, gråtrut 1, ängspiplärka 42,
skärpiplärka 3, sädesärla 3, rödhake 4, rödstjärt 3, stenskvätta 1, taltrast 1, kärrsångare 1,
svarthätta och grå flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 657 och i år 7427.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast avgående och pågående personal samt skepparen på vår båt, alltså totalt 5 personer.

ÖVRIGT
Regn under morgon och förmiddag begränsade möjligheterna till fågelfångst, men eftersom en
hel del småfåglar hade slagit till på ön från natten och framåt, inte minst piplärkor, så satte vi
upp både nät och burar under eftermiddagen, då vädret blev bättre. Gott om rastande
ängspiplärkor i Kausan resulterade i årets bästa fångst hittills av arten.
VID DATORN
Mikael Hake och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 22 SEPTEMBER 2011
VÄDER
I gryningen mulet men med en tendens till uppbrytande molntäcke från väster och ganska god
sikt. Från 08:00 solsken från en nästan molnfri himmel men under eftermiddagen bildades en
del bymoln och regnskurar över havet och Nidingen fick åtminstone en rejäl skur.
Solen upp 06:56 och ner 19:13.
02:00: SV 12 m/s, byvindar 14 m/s, +14,2°C, vattenstånd +37 cm.
05:00: SV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +14,0°C, vattenstånd +34 cm.
08:00: VSV 9 m/s, byvindar 14 m/s, +13,0°C, vattenstånd +27 cm.
11:00: VSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +13,9°C, vattenstånd +27 cm.
14:00: VSV 9 m/s, byvindar 14 m/s, +14,5°C, vattenstånd +35 cm.
17:00: VSV 13 m/s, byvindar 17 m/s, +13,1°C, vattenstånd +37 cm.
20:00: V 12 m/s, byvindar 16 m/s, +12,8°C, vattenstånd +31 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Lasse Hellberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
14 nät 06:30‐10:30. 39 burar i Kausan 06:45‐18:45. Sträckbevakning mellan 07:00‐18:00 till ca
90 procent.
OBSERVATIONER
MÖRKBUKIG PRUTGÅS 1 ad låg bland silltrutar N om Svacken 17:20‐17:30.
STORMFÅGEL Ca 5 ex flög omkring N och V om ön under dagen.
GRÅLIRA 2 ex passerade V om ön på som närmast knappt 1 km:s avstånd 14:29 resp. 14:55.
Den första klockades på 65 minuter mellan Hönö och Nidingen.
HAVSSULA 3 yngre fåglar passerade mot S väster om ön 08:35, 14:44 resp. 15:44.
STENFALK Ett honfärgat ex anlände norrifrån 09:47 och troligen samma ex jagade över västra
delen av ön 10:15.
PILGRIMSFALK 1 ex sträckte mot SV över ön 07:00.
SANDLÖPARE 6 ex sträckande mot S 09:45 utanför Västudden tillsammans med 5 kärrsnäppor.
SKÄRSNÄPPA En omärkt årsunge födosökte på SO‐udden tillsammans med ca 30 kärrsnäppor
under eftermiddagen.
STORLABB 1 ex sträckande mot S väster om ön 18:00.
DVÄRGMÅS Totalt 15 ex. Under förmiddagen fram till 12‐tiden var 9 ex (3 ad, 1 2K och 5 1K)
mer eller mindre stationära. Dessa drog efterhand mot S liksom 1 1K och 5 ex under tiden
14:45‐16:45.
SMÅTÄRNA En 1K upptäcktes långt i N och kunde följas under nära 10 minuter innan den
pressade sig förbi Västudden 13:27. Ett oväntat sent fynd för att vara på Västkusten, varifrån
arten i regel försvinner minst en månad tidigare.
SILLGRISSLA 35 ex sträckande mot S utspritt över hela dagen.
FORSÄRLA 1 ex sträckande mot SV 10:14.
GRÖNLÄNDSK STENSKVÄTTA Med en vinglängd på 106 mm kunde denna 1K‐fågel bestämmas
till rasen leucorhoa efter burfångst i Kausan.

RINGMÄRKNING
45 ex av 7 arter.
Ängspiplärka 28, skärpiplärka 9, sädesärla 4, järnsparv 1, rödstjärt 1, stenskvätta 1 och
gransångare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 702 och i år 7472.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 2 personer.
ÖVRIGT
En gemytlig dag med en del trevliga havsfåglar och mycket sträckande ängspiplärkor över
havet trots den hårda vinden. Nätfångsten blev ringa pga. blåsten men i en av burarna fångade
vi en stor stenskvätta med en vinglängd på 106 mm vilket kvalificerade den till ett ex av rasen
leucorhoa, en ras som Nidingens fågelstation nästan är helt ensam om att fånga i Sverige.
Stenskvättor med en vinglängd på minst 103 mm har vi under årens lopp klassats som rasen
leucorhoa och dagens skvätta var fångst nr 39 sedan fångstverksamheten på Nidingen började
1980. 9 ex har fångats på våren medan 30 ex ringmärkts under hösten mellan 23/8 och 24/10.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 23 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Mulet och enstaka mindre regnskurar under efternatten och morgonen. Sikten relativt god.
Under förmiddagen lättade molnigheten något och solen tittade fram emellanåt. Under
eftermiddagen växlande molnighet och tidvis nästan molnfritt.
Solen upp 06:58 och ner 19:10.
02:00: V 13 m/s, byvindar 17 m/s, +12,4°C, vattenstånd +45 cm.
05:00: V 12 m/s, byvindar 16 m/s, +12,4°C, vattenstånd +42 cm.
08:00: V 11 m/s, byvindar 15 m/s, +12,6°C, vattenstånd +34 cm.
11:00: V 12 m/s, byvindar 15 m/s, +13,4°C, vattenstånd +28 cm.
14:00: V 12 m/s, byvindar 16 m/s, +13,9°C, vattenstånd +30 cm.
17:00: V 11 m/s, byvindar 14 m/s, +14,3°C, vattenstånd +28 cm.
20:00: V 11 m/s, byvindar 14 m/s, +13,1°C, vattenstånd +20 cm.
23:00: V 11 m/s, byvindar 14 m/s, +12,9°C, vattenstånd +14 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Lasse Hellberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
39 burar i Kausan 07:00‐19:00. Sträckbevakning började 07:20 och fortsatte till och från resten
av dagen.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 2 ex flög söderut över Kausan under morgonen.
SVÄRTA 6 ex i en flock passerade V om ön 07:51.
STORMFÅGEL 2 ex passerade söderut V om ön under morgonen.
HAVSSULA 14 ex i olika åldrar inkl. 2‐3 årsungar sträckte söderut eller fiskade V om ön.
STENFALK Ett honfärgat ex rastade på ön under eftermiddagen.
KUSTPIPARE 2 juv rastade på ön under eftermiddagen, en i Kausan och en på Ostudden.
KUSTSNÄPPA 2 juv rastade på SO‐udden under eftermiddagen.
SANDLÖPARE 2 juv rastade i Kausan under eftermiddagen varav en burfångades.
ROSKARL 5 juv rastande varav 3 i Kausan och 2 på SO‐udden.
DVÄRGMÅS 5 ex varav 4 ad och 1 1K sträckte mot S under förmiddagen.
SILLGRISSLA 38 ex sträckande mot S utspritt över dagen.
RINGMÄRKNING
163 ex av 5 arter.
Sandlöpare 1, kärrsnäppa 22, ängspiplärka 90, skärpiplärka 44 och sädesärla 6.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 865 och i år 7635.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 2 personer.

ÖVRIGT
Eftersom den hårda vinden omöjliggjorde nätfångst får man vara nöjd med att burfångsten i
Kausan gick så bra idag. En förutsättning för den goda burfångsten var det kraftiga sträcket av
piplärkor över Nidingen och därmed även den stora mängd av rastande dito. Sträcket förbi
Nidingen var omöjligt att uppskatta och antalet rastande piplärkor måste ha varit flera hundra.
Dagssiffrorna av ringmärkta ängspiplärkor, skärpiplärkor och sädesärlor blev de bästa hittills i
år och totalantalet märkta fåglar idag var det högsta sedan 16 april i våras.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 24 SEPTEMBER 2011
VÄDER
I gryningen molnfritt över Nidingen men dimmoln in över land och en del moln även ute till
havs. Under morgonen successivt allt mer klarnande men en del höga slöjmoln och
cumulusmoln uppträdde på himlavalvet. Måttlig sikt under morgonen‐förmiddagen. Från
11:00 så gott som molnfritt dock fortsatt något disigt in mot land.
Solen upp 07:00 och ner 19:07.
02:00: V 9 m/s, byvindar 11 m/s, +12,8°C, vattenstånd +17 cm.
05:00: V 9 m/s, byvindar 11 m/s, +12,7°C, vattenstånd +21 cm.
08:00: V 5 m/s, byvindar 8 m/s, +12,5°C, vattenstånd +15 cm.
11:00: VSV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +14,2°C, vattenstånd +8 cm.
14:00: SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +14,6°C, vattenstånd +7 cm.
18:00: SSV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +14,0°C, vattenstånd +15 cm.
20:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +14,0°C, vattenstånd +12 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Lasse Hellberg och Uno Unger tog morgonpasset. Vid 10‐tiden anlände Anders Melin med
Tommy Järås vid rodret på stationsbåten. Vid 15‐tiden for Uno och Tommy iland och kvar blev
Anders och Lasse.
VERKSAMHET
19 nät 06:30‐10:30, 27 nät 10:30‐13:30 och 19 nät 13:30‐17:00. I Kausan 39 burar 07:00‐11:30
och 41 burar 11:30‐20:00
OBSERVATIONER
STENFALK
RINGMÄRKNING
329 ex av 21 arter.
Stenfalk 1, kärrsnäppa 15, ängspiplärka 62, skärpiplärka 22 sädesärla 24, järnsparv 22, rödhake
12, rödstjärt 5, taltrast 8, svarthätta 4, gransångare 4, lövsångare 1, blåmes 78, varfågel 1,
pilfink 2, bofink 11, bergfink 3, grönfink 1, grönsiska 1, gråsiska 3, sävsparv 49. .
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1194 och i år 7964.
UPPDRAGSARBETE
Guidning av en grupp.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal och skepparen på stationsbåten besöktes Nidingen idag av
13 personer i 3 båtar, alltså totalt 17 personer.

ÖVRIGT
Vågbrytarna kom ut på kvällen med en grupp på 6 personer från ICA som vi hade en liten
guidning för. För övrigt så har vi inte hunnit med mycket mer än att plocka och märka fåglar.
Flaggan ser nästan ut som en riktig marinflagga, tretunga... förutom att den har minst tre
tungor till.
Sävsparv 49 ex är den högsta dagssumman någonsin för denna art.
Sädesärla 24 ex är den näst högsta dagssumman.
VID DATORN
Uno Unger och Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 25 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Klart väder och ljumma vindar.
05:00: VSV 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 13.8 grader., vattenstånd +15 cm
11:00: S 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 14.5 grader., vattenstånd +4 cm.
14:00: SSO 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 15 grader. vattenstånd +5 cm.
18:00: SSO 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 15 grader. vattenstånd +16 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin
VERKSAMHET
19 nät 06:30‐14:30, I Kausan 41 burar 07:00‐20:00
OBSERVATIONER
2 BLÅ KÄRRHÖKSHONOR jagade över västudden och kausan en stund mitt på dagen
STENFALK och SPARVHÖK över kausan.
Övrigt se observationer på Svalan.
RINGMÄRKNING
243 ex av 15 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1437 och i år 8207.
För detaljerade uppgifter se Obsar på Svalan eller på vår hemsida
http://www.nidingensfagel.se/markta_faglar.html
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal kom Gunnar ut och besökte ön.
Besökare på Nidingen idag 1 person i 1 båt, alltså totalt 3 personer.
ÖVRIGT
På förmiddagen seglade en båt på klockfotsrevet, men lyckades ta sig loss för egen maskin...
Ytterligare en båt gjorde ett försök att gå in vid västudden, men vände innan något hände.
Fingertopparna är ganska ömma efter dagens plockning och märkning av blåmesar. 
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 26 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Klart väder och ljumma vindar samma som igår, fast vinden vridit lite mot syd.. Solen tittade fram
under några timmar på eftermiddagen. Lite regn kom vid 18‐tiden.
05:00: SV 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 14.3 grader., vattenstånd +6 cm
10:00: S 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 15 grader. vattenstånd +4 cm.
14:00: S 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 15.4 grader. vattenstånd +6 cm.
17:00: SSV 10 m/s. Byvindar 12 m/s. 15.6 grader. vattenstånd +10 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin
VERKSAMHET
19 nät 06:30‐13:00, I Kausan 41 burar 07:00‐19:00
OBSERVATIONER
2 BLÅ KÄRRHÖKSHONOR jagar idag också över hela ön
3 TORNFALKAR har också terroriserat fåglarna på ön. Flera SPARVHÖKar rastar och
provianterar också.
Övrigt se observationer på Svalan.
RINGMÄRKNING
107 ex av 17 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1544 och i år 8314.
För detaljerade uppgifter se Obsar på Svalan eller på vår hemsida
http://www.nidingensfagel.se/markta_faglar.html
Kontroll av Norskmärkt ärtsångare

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
En båt med 2 fiskare som skulle till Fladen vände och landade här en stund. Besökare på
Nidingen idag 2 personer i 1 båt, alltså totalt 4 personer.
ÖVRIGT
Tornfalkarna, sparv och kärrhökarna har hela dagen patrullerat över och i burarna, en tornfalk
lyfte locket och kom ner och tog en ängspiplärka. Hann precis smita innan vi hann fram... vi
nästa försök fastnade falken och vi kunde märka den.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 27 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Blåsig solig dag avtagande vind fram emot kvällen.
05:00: VNV 11 m/s. Byvindar 14 m/s. 13.1 grader. vattenstånd +23 cm
10:00: V 9 m/s. Byvindar 11 m/s. 13.5 grader. vattenstånd +21 cm.
13:00: VNV 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 14.8 grader. vattenstånd +8 cm.
19:00: V 7 m/s. Byvindar 8 m/s. 14.6 grader. vattenstånd +11 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin
VERKSAMHET
14 nät 07:00‐10:00, I Kausan 41 burar 07:00‐19:00
OBSERVATIONER
Inget speciellt att rapportera förutom att varfågeln härjat på ön.
Övrigt se observationer på Svalan.
RINGMÄRKNING
117 ex av 10 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1661 och i år 8431
För detaljerade uppgifter se Obsar på Svalan eller på vår hemsida
http://www.nidingensfagel.se/markta_faglar.html

UPPDRAGSARBETE
Bytt trasigt eluttag i sovrummet, 1,0 tim
BESÖKARE
Inga besökare idag, endast stationspersonalen.
ÖVRIGT
Städat ur labbet efter de senaste dagarnas fångst. Monterat nytt eluttag i sovrummet igen...
Säkrade det så inte sängbenen kvaddar uttaget igen.

VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 28 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Som igår, blåsig solig dag avtagande vind fram emot kvällen.
05:00: SV 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 14 grader. vattenstånd ‐3 cm
09:00: VSV 9 m/s. Byvindar 13 m/s. 14.3 grader. vattenstånd +4 cm.
12:00: VSV 6 m/s. Byvindar 11 m/s. 14.9 grader. vattenstånd +8 cm.
14:00: SV 5 m/s. Byvindar 8 m/s. 14.9 grader. vattenstånd ‐5 cm.
18:00: S 2 m/s. Byvindar 5 m/s. 15.1 grader. vattenstånd +7 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin
VERKSAMHET
15 nät 06:30‐17:00, I Kausan 41 burar 07:00‐19:00
OBSERVATIONER
Inget speciellt att rapportera förutom att 2 varfåglar härjat på ön.
En tornfalk drog förbi mot SV.
Övrigt se observationer på Svalan.
RINGMÄRKNING
117 ex av 10 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1661 och i år 8431
För detaljerade uppgifter se Obsar på Svalan eller på vår hemsida
http://www.nidingensfagel.se/markta_faglar.html

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Inga besökare idag, endast stationspersonalen.
ÖVRIGT
Satt in hyllor i gardroberna i sovrummet nere.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 29 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Dagen börjar med tät dimma. Vid 11‐tiden kom solen och lyste upp tillvaron. Hela eftermiddagen och
kvällen var solig. Dimman låg hela tiden runt ön så vi såg inte längre än till lilleland.
05:00: S 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 13.5 grader. vattenstånd ‐5 cm
09:00: S 4 m/s. Byvindar 4 m/s. 13.4 grader. vattenstånd ‐1 cm
17:00: S 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 15.4 grader. vattenstånd ‐5 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin
VERKSAMHET
19 nät 06:30‐10:30, 27 nät 10:30‐14:30, 22 nät 14:30‐16:30. Kausan 41 burar 07:00‐19:00
OBSERVATIONER
Minst 1 varfågel på ön samt 2 tornfalkar
Övrigt se observationer på Svalan.
RINGMÄRKNING
Tornfalk
Ängspiplärka
gärdsmyg
Järnsparv
rödhake
taltrast
svarthätta
gransångare
svatrmes
blåmes
talgoxe
Bofink
bergfink
grönsiska
sävsparv

1
69
3
22
11
4
1
2
1
103
3
10
1
1
15

Märkta fåglar

247

av 15 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2280 och i år 9050 st

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE

Inga besökare endast stationspersonalen.
ÖVRIGT
Fullt upp med fångsten och bokföringen... Efter näten tagits ner så passade vi på att ta årets
sista dopp i havet.
För detaljerade uppgifter se Obsar på Svalan eller på vår hemsida
http://www.nidingensfagel.se/markta_faglar.html

VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 30 SEPTEMBER 2011
VÄDER
Dagen börjar med tät dimma. Vid 11‐tiden kom solen och lyste upp tillvaron. Hela eftermiddagen och
kvällen var solig. Dimman låg hela tiden runt ön så vi såg inte längre än till lilleland.
05:00: S 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 13.5 grader. vattenstånd ‐5 cm
09:00: S 4 m/s. Byvindar 4 m/s. 13.4 grader. vattenstånd ‐1 cm
17:00: S 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 15.4 grader. vattenstånd ‐5 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin
VERKSAMHET
19 nät 06:30‐10:30, 27 nät 10:30‐14:30, 22 nät 14:30‐16:30. Kausan 41 burar 07:00‐19:00
OBSERVATIONER
Minst 1 varfågel på ön samt 2 tornfalkar
Övrigt se observationer på Svalan.
RINGMÄRKNING
Tornfalk
Ängspiplärka
gärdsmyg
Järnsparv
rödhake
taltrast
svarthätta
gransångare
svatrmes
blåmes
talgoxe
Bofink
bergfink
grönsiska
sävsparv

1
69
3
22
11
4
1
2
1
103
3
10
1
1
15

Märkta fåglar

247

av 15 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 2280 och i år 9050 st

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE

Inga besökare endast stationspersonalen.
ÖVRIGT
Fullt upp med fångsten och bokföringen... Efter näten tagits ner så passade vi på att ta årets
sista dopp i havet.
För detaljerade uppgifter se Obsar på Svalan eller på vår hemsida
http://www.nidingensfagel.se/markta_faglar.html

VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 1 OKTOBER 2011
VÄDER
Dagen börjar med tät dimma, vilket höll i sig hela dagen, dock kunde man ana solen genom dimman
under ett par timmar vid middagstid. Dimman var så tät så man såg endast 50‐100 meter.
Solen upp 07:15 och ner 18:48.
05:00: SSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, 12,1°C, vattenstånd ‐4 cm.
08:00: SSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, 12,8°C, vattenstånd ‐4 cm.
11:00: SSO 4 m/s, byvindar 4 m/s, 13,2°C, vattenstånd +2 cm.
14:00: SSO 3 m/s, byvindar 5 m/s, 13,2°C, vattenstånd ‐2 cm.
17:00: SO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +13,2°C, vattenstånd ‐7 cm.
20:00: OSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +13,0°C, vattenstånd ‐2 cm.
23:00: OSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +13,1°C, vattenstånd +9 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin avlöstes vid 11‐tiden av Aida Lopez, Eva Åkesson, Berndt
Lindberg och Uno Unger. Mikael Hake skötte transporten med stationens båt.
VERKSAMHET
19 nät 07:30‐11:30 och 27 nät 11:30‐15:15. 41 burar i Kausan 07:00‐19:00.
OBSERVATIONER
TORNFALK En redan ringmärkt fågel fastnade i ett av Kruthusnäten men lyckades ta sig loss
innan vi fick avläst den, dock troligen samma ex som märktes på ön igår.
SKÄRSNÄPPA En 1K‐fågel höll till på Ostudden under eftermiddagen.
DVÄRGBECKASIN 2 ex stöttes på norra sidan av Svacken under en promenad västerut från
Ostudden. Första obsen i år på Nidingen.
RINGMÄRKNING
61 ex av 11 arter.
Ängspiplärka 36, gärdsmyg 2, järnsparv 2, rödhake 10, gransångare 1, kungsfågel 2, blåmes 1,
varfågel 1, bofink 2, bergfink 2 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 61 och i år 9111.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Inga besökare förutom skepparen på vår båt och fågelstationens personal, totalt 7 personer.
ÖVRIGT
Dimman tät på morgonen, minst lika tät som igår. Hade Mikael inte haft sin GPS med på båten
hade vi inte kunnat hitta Jeppestenen och därmed infarten till Nidingen.
Dagens ringmärkta varfågel var den åttonde i år (3 i våras och 5 hittills i höst), vilket gör
innevarande år till det bästa sedan fågelstationen började. Årsfångsterna har aldrig tidigare
överstigit 4 ex.

VID DATORN
Anders Melin och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 2 OKTOBER 2011
VÄDER
Dagen började även idag med tät dimma men den lättade successivt från 08‐tiden. Mitt på dagen bröt
solen igenom rejält och det kändes som en riktig brittsommar med drygt 15 plusgrader. Det var dock
rejält disigt och man såg ej in till fastlandet. Vid 16‐tiden vällde åter dimman in över Nidingen och
därefter dimmigt hela kvällen.
Solen upp 07:17 och ner 18:45.
02:00: SO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +13,3°C, vattenstånd +4 cm.
05:00: SSO 5 m/s, byvindar 8 m/s, +13,5°C, vattenstånd ‐7 cm.
08:00: SSO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +14,3°C, vattenstånd ‐6 cm.
11:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +14,9°C, vattenstånd +2 cm.
14:00: SSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +15,2°C, vattenstånd ‐2 cm.
17:00: SSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +14,3°C, vattenstånd ‐10 cm.
20:00: SSO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +15,0°C, vattenstånd ‐3 cm.
23:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,3°C, vattenstånd +14 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Aida Lopez, Eva Åkesson, Berndt Lindberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 07:00‐14:00 och 41 burar i Kausan 07:15‐19:15.
OBSERVATIONER
SMÅLOM 1 ex sträckande mot S öster om Lilleland 08:20.
SPARVHÖK 6 ex sträckande mot S under förmiddagen.
STENFALK 2‐3 ex rastande/sträckande under morgonen.
TORNFALK Två för ett par dagar sedan på Nidingen ringmärkta ungfåglar kontrollerades och
hade gått upp rejält i vikt, vilket var väntat då de lever på trötta rastande småfåglar på ön.
KUSTPIPARE 1 1K stod längst ut på Ostudden under eftermiddagen.
SKÄRSNÄPPA 1 ex hördes i dimman under morgonen i Kausan.
TAIGASÅNGARE En 1K fångades vid 10‐tiden i näten närmast NO om hönshuset (se nedan).
VARFÅGEL 2 ex höll till på västra delen av ön under morgonen.
RINGMÄRKNING
123 ex av 14 arter.
Ängspiplärka 46, gärdsmyg 1, järnsparv 7, rödhake 5, taltrast 1, rödvingetrast 1,
TAIGASÅNGARE 1, gransångare 3, kungsfågel 7, blåmes 29, talgoxe 4, bofink 5, bergfink 1 och
sävsparv 12.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 184 och i år 9234.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.

ÖVRIGT
Vi snackade en hel del om att nu borde vi få en taigasångare och undertecknad påstod att det
vore på tiden eftersom han länge drömt om att fånga en på Nidingen. När Berndt vid 10‐tiden
plötsligt anropade oss andra på walkie‐talkie och sa att han fångat en taigasångare så var det
väl ingen som trodde honom, det vore för bra för att vara sant. Men när han kom till
ringmärkarboden och visade upp den så kunde ingen längre tvivla på det. Bra jobbat Berndt!
Dagens taigasångare var den 5:te fångade sedan fågelstationsverksamheten började på
Nidingen 1980 och de 4 tidigare ringmärktes 1981, 1986, 2005 och 2008.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 3 OKTOBER 2011
VÄDER
I gryningen var det mulet och ganska disigt och man såg ej fastlandet. Disigheten och ibland lite
duggregn under resten av dagen bidrog till att man bara ibland nätt och jämt kunde skönja närmaste
fastland.
Solen upp 07:19 och ner 18:42.
02:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +15,3°C, vattenstånd +15 cm.
05:00: SV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +15,1°C, vattenstånd +13 cm.
08:00: VSV 5 m/s, byvindar 9 m/s, +15,0°C, vattenstånd +10 cm.
11:00: VSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +15,0°C, vattenstånd +18 cm.
14:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +15,3°C, vattenstånd +16 cm.
17:00: SV 6 m/s, byvindar 6 m/s, +15,4°C, vattenstånd +10 cm.
20:00: SSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +15,2°C, vattenstånd +8 cm.
23:00: SV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +15,6°C, vattenstånd +22 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Aida Lopez, Eva Åkesson, Berndt Lindberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
17 nät 08:15‐11:15 och 41 burar i Kausan 07:00‐16:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 1 ad hane låg S om SV‐udden.
SVÄRTA 1 ad hane kom flygande norrifrån över Kausan och landade bland några ejdrar S om
SV‐udden.
HAVSSULA 1 adult, eller näst intill (4K+), passerade mot S väster om ön 12:05.
TORNFALK Samma två ringmärkta ungfåglar sedan tidigare dagar gör Nidingen osäker för alla
rastande småfåglar.
STENFALK Ett honfärgat ex jagade småfåglar på ön större delen av dagen.
KUSTPIPARE 2 årsungar höll till på ön under dagen.
SKÄRSNÄPPA En färgringmärkt ad med höger Vit/Lila och vänster Lila/Metall stod under
förmiddagen längst ut på SV‐udden.
VARFÅGEL 1 ex sågs under förmiddagen.
RINGMÄRKNING
55 ex av 8 arter.
Ängspiplärka 41, sädesärla 1, rödhake 1, svarthätta 1, gransångare 2, blåmes 2, bergfink 1 och
sävsparv 6.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 239 och i år 9289.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.

ÖVRIGT
Idag hittade vi en ballongpost från en kristen friskola i Skjern, Danmark. Ballonguppsläppet,
som avslutade skolans Naturvetenskapsfestival under vecka 39, hade videofilmats och kan ses
på www.skrif.dk. Eftersom skolan gärna ville veta var ballongen hamnat, så skickade Aida ett e‐
mail till skolan och informerade den om Nidingens fågelstation och om vårt fynd.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 4 OKTOBER 2011
VÄDER
Delvis molnfritt och god sikt från gryningen och fram till 14‐tiden. Huvudsakligen mulet resten av dagen
och ett par mindre regnskurar passerade över Nidingen. En vacker regnbåge sågs bort mot Malön vid
17‐tiden.
Solen upp 07:21 och ner 18:39.
02:00: SSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +15,3°C, vattenstånd +39 cm.
05:00: V 9 m/s, byvindar 12 m/s, +15,2°C, vattenstånd +43 cm.
08:00: V 11 m/s, byvindar 14 m/s, +13,3°C, vattenstånd +35 cm.
11:00: V 9 m/s, byvindar 12 m/s, +13,9°C, vattenstånd +45 cm.
14:00: SV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +14,5°C, vattenstånd +58 cm.
17:00: VSV 12 m/s, byvindar 16 m/s, +14,4°C, vattenstånd +55 cm.
20:00: VSV 11 m/s, byvindar 16 m/s, +12,9°C, vattenstånd +50 cm.
23:00: VSV 12 m/s, byvindar 18 m/s, +13,0°C, vattenstånd +53 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Aida Lopez, Eva Åkesson, Berndt Lindberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
6 nät 07:20‐13:20 och 41 burar i Kausan 07:00‐13:00. Viss bevakning av sjöfågelsträcket fram
till 13:30, dessutom ett pass under tiden 16:00‐18:00.
OBSERVATIONER
SKEDAND 1 hane + 1 hona, båda troligen 1K‐fåglar. Först sågs de flygande längs öns sydsida
under morgonen tillsammans med en flock lokala ejdrar. De sågs även senare rastande en
stund i Kausan innan de drog vidare österut.
SJÖORRE 17 ex (2 + 12 + 2 + 1) sträckande mot S väster om ön under dagen.
STORMFÅGEL 75 ex passerade söderut V om ön under tiden 16:00‐18:00.
HAVSSULA Ca 150 ex passerade mot S under dagen, alla åldrar sågs inkl. ett par 1K‐fåglar.
BLÅ KÄRRHÖK 1 honfärgad passerade mot SV över Västudden 07:55.
SPARVHÖK Minst 1 ex höll till på ön under dagen, dessutom minst 1 ex sträckande mot SV.
TORNFALK Samma två ringmärkta ungfåglar sedan tidigare dagar fortsätter att göra Nidingen
osäker för alla rastande småfåglar.
STENFALK 2 ex (1 honfärgad och 1 trolig ad hane) passerade över ön mot SV under
förmiddagen.
KUSTPIPARE 2 årsungar höll till på ön idag också och sågs mestadels på SV‐udden.
SKÄRSNÄPPA 4 ex stod längst ut på SV‐udden under förmiddagen varav åtminstone 2 omärkta
årsungar och en färgringmärkt 2K+, den sistnämnda med höger Gu/Gu och vänster metall/Mb.
STORLABB Under förmiddagen sträckte 1 ex 08:48 och under tiden 16:00‐18:00 passerade 10
ex, samtliga V om ön.
SKOGSDUVA En flock på 7 ex sträckte mot SV över fyrområdet 09:28.
FORSÄRLA 1 ex rastade kort ute på Västudden vid 10‐tiden.

RINGMÄRKNING
50 ex av 8 arter.
Ängspiplärka 31, järnsparv 5, rödvingetrast 1, svarthätta 1, bofink 7, bergfink 2, grönfink 2 och
sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 289 och i år 9339.
UPPDRAGSARBETE
Skottat sten från båtslipen (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.
ÖVRIGT
En av dagens fångade bofinkar, en adult hane, hade en helgjuten svart plastring med vita
siffror och bokstäver. Troligen rör det sig om en burfågel från Västeuropa som rymt eller
frigivits. Ringen bör ha satts på när fågeln var nyligen kläckt och innan foten vuxit färdigt. På
ringen stod följande: AVB 07 D 007 010 598. Vi tolkar det som om 07 betyder att fågeln var
kläckt år 2007, men i övrigt vet vi inte vad bokstäver och siffror betyder. Om något vet något
om när och var denna fågel kan ha blivit märkt så hör gärna av er till oss.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 5 OKTOBER 2011
VÄDER
Huvudsakligen helmulet från gryningen och resten av dagen. Sikten god till att börja med men under
eftermiddagen måttlig. På kvällen kom en del regn.
Solen upp 07:23 och ner 18:37.
02:00: V 13 m/s, byvindar 18 m/s, +13,3°C, vattenstånd +55 cm.
05:00: V 13 m/s, byvindar 16 m/s, +13,2°C, vattenstånd +45 cm.
08:00: VSV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +13,3°C, vattenstånd +32 cm.
11:00: VSV 11 m/s, byvindar 15 m/s, +13,3°C, vattenstånd +27 cm.
14:00: VSV 8 m/s, byvindar 17 m/s, +13,9°C, vattenstånd +31 cm.
17:00: SV 10 m/s, byvindar 15 m/s, +14,1°C, vattenstånd +24 cm.
20:00: SV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +14,8°C, vattenstånd +20 cm.
23:00: SV 11 m/s, byvindar 15 m/s, +14,7°C, vattenstånd +21 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Aida Lopez, Eva Åkesson, Berndt Lindberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
6 nät 07:00‐13:00 och 41 burar i Kausan 10:00‐18:00. Så gott som kontinuerlig bevakning av
sjöfågelsträcket under tiden 07:20‐16:30.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 15 ex sträckande mot S väster om ön under dagen.
SVÄRTA 7 ex (5 + 2) passerade V om ön.
SMÅLOM 2 ad i sommardräkt sträckte tillsammans mot S väster om ön 14:56.
STORMFÅGEL Ca 70 ex passerade söderut V om ön under dagen.
HAVSSULA Ca 280 ex passerade mot S under dagen, alla åldrar sågs inkl. ett 10‐tal 1K‐fåglar.
SPARVHÖK 1 ex flög österut över Kruthuset på kvällen.
STENFALK 3 ex (2 honfärgade och 1 ad hane) passerade mot SV norr om ön under dagen.
STORLABB 1 ex sträckande mot S väster om ön 14:39.
SILLGRISSLA 17 ex passerade söderut V om ön under dagen.
TORDMULE 5 ex (2 + 1 + 2) passerade nära nordstranden på väg söderut.
JORDUGGLA Först stöttes ett ex NO om Prästens grav 17:30 och den flög österut förbi
Lilleland. En halvtimma senare stöttes ett annat ex på östra delen av Svacken som landade 100
m västerut och därefter vid Dammen och till sist även på öns västra del.
RINGMÄRKNING
53 ex av 7 arter.
Ängspiplärka 46, svarthätta 1, gransångare 1, bofink 2, bergfink 1, grönfink 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 342 och i år 9392.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.

ÖVRIGT
Dagens fågelhändelse var väl när vi stötte två jordugglor på östra delen av ön. Undertecknad
hade under flera dagar visat var han brukar stöta upp jorduggla NO om Prästens grav i
samband med den dagliga promenaden till Ostudden. När vi väl gick samma promenad idag
var inte Eva och Aida med och då flög det naturligtvis upp en jorduggla på aktuell plats. Trots
kontakt via walkie‐talkie kunde damerna inte hitta den mot öster flygande ugglan. När Berndt
och undertecknad fortsatte promenaden västerut stöttes ytterligare en jorduggla på östra
delen av Svacken och den landade endast 100 m västerut. Nu kunde herrarna per walkie‐talkie
uppmärksamma damerna på att det var möjligt att få se en annan jorduggla om de gick från
fyrområdet österut till Svacken och spanade in herrarna när de närmade sig platsen där ugglan
slagit till. När ugglan väl flög upp hittade bara Eva den i kikaren men Aida missade den tyvärr.
Som tur var landade ugglan åter på ön intill Dammen och där kunde även Aida till sist se den
när den åter flög upp och drog ut mot Västudden. Slutet gott och allting gott eftersom båda
damerna därmed fick var sitt livskryss.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 6 OKTOBER 2011
VÄDER
Ett regnområde drev in vid 05‐tiden och regnandet fortsatte fram till 10‐tiden. Därefter huvudsakligen
uppehåll men en del regnskurar drog in från SV. Under ett par timmar från 15:00 tittade solen fram en
hel del men mot kvällen mulnande det åter.
Solen upp 07:25 och ner 18:34.
02:00: SV 11 m/s, byvindar 15 m/s, +15,2°C, vattenstånd +38 cm.
05:00: SSV 15 m/s, byvindar 18 m/s, +14,9°C, vattenstånd +45 cm.
08:00: SSV 16 m/s, byvindar 19 m/s, +15,1°C, vattenstånd +44 cm.
11:00: SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,5°C, vattenstånd +38 cm.
14:00: SV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +13,5°C, vattenstånd +49 cm.
17:00: VSV 12 m/s, byvindar 19 m/s, +11,8°C, vattenstånd +54 cm.
20:00: VSV 12 m/s, byvindar 17 m/s, +10,8°C, vattenstånd +55 cm.
23:00: VSV 12 m/s, byvindar 17 m/s, +11,0°C, vattenstånd +49 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Aida Lopez, Eva Åkesson, Berndt Lindberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
41 burar i Kausan 10:00‐14:00. Så gott som kontinuerlig bevakning av sjöfågelsträcket under
tiden 08:00‐08:10 och 09:30‐17:15.
OBSERVATIONER
SMÅLOM 1 ex sträckte mot S väster om ön 15:31.
STORMFÅGEL Ca 200 ex, de flesta rörde sig söderut men en del långt ute vid horisonten flög i
olika riktningar. En fågel i mörk morf noterades.
GRÅLIRA 5 ex där samtliga sträckte V om ön varav 3 alldeles intill Västudden. De passerade
12:51, 13:10, 13:58, 15:57 och 16:49.
KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA 2‐3 ex, där den första passerade långsamt mot vinden alldeles
intill nordstranden N om Strandoxeln 15:00. Den andra sågs först strax N om Rissastenen, där
den födosökte under tiden 16:20‐16:30 för att sedan sakta dra mot NV och troligen var det
detta ex som till sist sträckte mot S intill Västudden 16:45.
HAVSSULA Ca 350 ex, flera sträckte öster om Nidingen men majoriteten V om ön. Stor andel
subadulta fåglar och minst ett 20‐tal juvenila fåglar. Vid flera tillfällen sågs fiskande flockar på
10‐15 ex.
BREDSTJÄRTAD LABB? En årsunge drog med kraftfull och vägvinnande flykt mot S ca 1 km
utanför Västudden 15:16. Jizzen typisk för arten men några detaljer i dräkt och morfologi
kunde tyvärr inte säkerställas pga. avstånd och motljus.
STORLABB Totalt 14 ex varav 13 ex passerade V om ön under tiden 13:00‐17:15. En sträckte
förbi O om ön 13:52.
RINGMÄRKNING
23 ex av 1 art.
Ängspiplärka 23.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 365 och i år 9415.

UPPDRAGSARBETE
Skottat sten och tång från båtslipen (2,0 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.
ÖVRIGT
Eftersom en hel del regn och hård blåst hindrade oss att använda fågelnäten och begränsade
burfångsten i Kausan så gick dagen i havsfågelskådningens tecken. Även om antalet arter inte
var så stort så var individantalet för flera av de förbisträckande arterna inte så pjåkigt. Minst 2
klykstjärtade stormsvalor, 5 gråliror och 14 storlabbar ser man minsann inte var dag på
Nidingen. Dessutom var sträcket av havssulor och stormfåglar imponerande och många strök
tätt förbi nordstranden, där vi i vindskydd på östra sidan av Stefans hus hade många njutobsar
av dessa arter.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 7 OKTOBER 2011
VÄDER
Växlande molnighet och god sikt från gryningen och resten av dagen. Molntäcket glesnande allt mer
under eftermiddagen och på kvällen nästan helt klart.
Solen upp 07:28 och ner 18:31.
02:00: VSV 11 m/s, byvindar 17 m/s, +11,3°C, vattenstånd +61 cm.
05:00: VSV 12 m/s, byvindar 16 m/s, +11,5°C, vattenstånd +66 cm.
08:00: VSV 11 m/s, byvindar 16 m/s, +11,2°C, vattenstånd +61 cm.
11:00: VSV 12 m/s, byvindar 17 m/s, +12,1°C, vattenstånd +56 cm.
14:00: VSV 11 m/s, byvindar 17 m/s, +13,5°C, vattenstånd +55 cm.
17:00: VNV 11 m/s, byvindar 15 m/s, +13,2°C, vattenstånd +43 cm.
20:00: V 11 m/s, byvindar 14 m/s, +12,6°C, vattenstånd +37 cm.
23:00: NNV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +13,7°C, vattenstånd +33 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Aida Lopez, Eva Åkesson, Berndt Lindberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
41 burar i Kausan 09:20‐18:20 och 7 nät 09:50‐14:50. Så gott som kontinuerlig bevakning av
sjöfågelsträcket under tiden 07:30‐15:45.
OBSERVATIONER
SMÅLOM 1 troligen ad i övergång till vinterdräkt sträckte mot S väster om ön 10:32.
STORMFÅGEL Ca 300 ex, de flesta rörde sig söderut men en del långt ute vid horisonten flög i
olika riktningar precis som igår. Två fåglar i mörk morf noterades.
GRÅLIRA 9 ex sträckande söderut V om ön varav vardera 1 ex 08:02, 08:12, 08:20, 09:04, 13:30
och 14:12 samt 3 ex samtidigt 13:51.
KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA 1 ex sågs ett par hundra meter utanför nordstranden N om
Strandoxeln 14:28. Den skymtades bara kort i ett par vågdalar och det kunde inte avgöras åt
vilket håll den sträckte.
HAVSSULA Ca 550 ex. Liksom igår en stor andel subadulta fåglar och minst ett 30‐tal juvenila
fåglar. Vid flera tillfällen sågs fiskande flockar på 10‐15 ex.
STENFALK 2 honfärgade sträckte mot S utanför Västudden 14:03 resp. 14:16.
BREDSTJÄRTAD LABB En ganska mörkt chokladbrun 1K‐fågel sträckte vägvinnande mot S nära
intill Västudden 09:49. Härlig obs där den vittrutungfågelslika näbben lyste klart. Vidare klart
bukig, bredvingad och kraftfull för att inte vara en storlabb.
STORLABB Minst 11 ex flög söderut V om ön under dagen. Några bestämdes till 1K varav 2 ex
kom tätt inpå Västudden. Den sista för dagen, en adult, slog till på Västudden 15:47, där den
rastade i 10 minuter innan den drog vidare söderut efter att ha mobbat en havstrut.
TRETÅIG MÅS Ca 120 ex sträckte mot S under dagen, både ad och juv.
SILLGRISSLA Ca 110 ex passerade söderut V om ön, många väldigt nära.
TORDMULE Ca 30 ex passerade söderut V om ön, flertalet mycket nära.

RINGMÄRKNING
61 ex av 8 arter.
Ängspiplärka 49, skärpiplärka 2, sädesärla 3, rödvingetrast 1, svarthätta 1, gransångare 1,
bergfink 1 och sävsparv 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 426 och i år 9476.
UPPDRAGSARBETE
Skottat sten och tång från båtslipen (3,0 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.
ÖVRIGT
Havsfågelfestivalen fortsatte även idag. Sällan har man skådat så mycket stormfågel och
havssula på Nidingen och det var inte heller fy skam med alla gråliror och storlabbar. Ädlast får
man väl anse att den unga bredstjärtade labben och den klykstjärtade stormsvalan vara.
Efter totalt 5,5 arbetstimmar lyckades vi idag avsluta veckans uppgift att skotta bort all sten
och tång som stormvågorna under senaste månaden kastat upp på slipen.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 8 OKTOBER 2011
VÄDER
Klart‐ halvklart hela dagen och mycket god sikt.
Solen upp 07:30 och ner 18:28.
02:00: NNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +13,2°C, vattenstånd +28 cm.
05:00: N 10 m/s, byvindar 13 m/s, +10,7°C, vattenstånd +31 cm.
08:00: N 10 m/s, byvindar 13 m/s, +9,4°C, vattenstånd +24 cm.
11:00: N 10 m/s, byvindar 13 m/s, +10,3°C, vattenstånd +17 cm.
15:00: N 8 m/s, byvindar 10 m/s, +10,0°C, vattenstånd +23 cm.
18:00: VNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +10,2°C, vattenstånd +27cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Aida Lopez, Eva Åkesson, Berndt Lindberg och Uno Unger avlöstes vid 11‐tiden av Margareta
Wilhelmsson och Mikael Hake. Aida stannar en vecka till. Mikael skötte personalbytet så att
den avgående personalen kom iland.
VERKSAMHET
41 burar i Kausan 14:00‐19:00 och 4 nät 07:00‐12:45 och 14:45‐17:00.
OBSERVATIONER
Forsärla 2 ex., Stjärtmes 5 ex. ringmärktes – de första för i år, Vinterhämpling 1 ex. ringmärktes
– den första för hösten.
RINGMÄRKNING
97 ex. av 16 arter.
Ängspiplärka 11, Skärpiplärka 1, Gärdsmyg 1, Rödvingetrast 1, Svarthätta 1, Gransångare 2,
Kungsfågel 1, Stjärtmes 5, Blåmes 53, Talgoxe 9, Bofink 2, Bergfink 5, Grönsiska 1,
Vinterhämpling 1, Gråsiska 1 och Sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 523 och i år 9 573.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Endast fågelstationens 6 personer.
ÖVRIGT
En tuff båtresa ut blev det, men efter att vi på Stenmark‐vis hade kört slalom mellan vågberg
och hummertinor så kom vi i alla fall ut till slut. Senare under dagen mojnade vinden en aning,
så in‐ och utresan som därefter vidtog blev något lugnare. Vintern står för dörren. Bra drag
idag på de flesta fåglar i den friska nordanvinden och förstafångsterna för hösten av såväl
stjärtmes som vinterhämpling gjordes under dagen. Det verkar bli en lugn, klar och kall natt, så
det blir till att rycka ut med nät och pärlugglemusik under småtimmarna. Får se hur detta
äventyr avlöper. Morgondagen kommer tydligen att bjuda på hård blåst och allmänt
”sketväder”, så man får passa på. Dagens limerick utgår pga. att redaktör´n är trött efter flera
timmar på sjön och skall upp tidigt. Bättring lovas till i morgon...

VID DATORN
Uno Unger och Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 9 OKTOBER 2011
VÄDER
Lugn och fin morgon med en fantastisk soluppgång. Under dagen ökande sydvind och allt mer
mulnande. Från eftermiddagen kuling och regn från väster. Riktigt busväder under kvällen med
stormbyar och ösregn – brrrr...
07:00: O 4 m/s, byvindar 5 m/s, +6,9°C, vattenstånd +10 cm.
10:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +9,8°C, vattenstånd +5 cm.
13:00: SSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +11,8°C, vattenstånd +8 cm.
18:00: SSV 17 m/s, byvindar 21 m/s, +10,7°C, vattenstånd +32.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:34 och ner 18:23.

PERSONAL
Mikael Hake, Aida Lopez och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
41 burar i Kausan 07:00‐14:30, 17 nät 07:00‐08:30, 27 nät 08:30‐12:00 och återigen 17 nät
12:00‐14:30. Sporadisk spaning över havet.
OBSERVATIONER
HAVSSULA minst 20 ex. fiskande och flygande hit och dit, TOPPSKARV 18 ex. som mest stående
på Klock‐dojjan och Ostudden, TRÄDKRYPARE årets två första ringmärktes under morgonen.
RINGMÄRKNING
91 ex. av 13 arter.
Ängspiplärka 11, Skärpiplärka 3, Gärdsmyg 14, Järnsparv 1, Rödhake 1, Kungsfågel 3, Blåmes
42, Talgoxe 7, Trädkrypare 2, Bofink 2, Bergfink 1, Gråsiska 1 och Sävsparv 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 614 och i år 9 664.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Annika och Stefan var på ett kort besök under förmiddagen för att städa upp efter den gångna
säsongens aktiviteter. Fem personer och en liten luddetusse på ön idag alltså.
ÖVRIGT
Intressant väder. Fantastiskt fin morgon, men bara några timmar senare riktigt tufft med
stormbyar och hällregn. Morgondagen kan nog bjuda på en hel del havsfåglar. Det utlovas
nämligen frisk västvind, och med tanke på att vi redan idag, trots den sydliga vinden, har sett
en hel del havssulor, mm, så kan det bli riktigt vasst. Dagens limerick blir på utrikiska och
tillägnas en yngre medlem av stationspersonalen.
A girl from north‐eastern Spain,
to Nidingen came out to train,
her ringing but got,

some blue tits, quite hot,
which caused her fingers some pain.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 10 OKTOBER 2011
VÄDER
Blåsigt hela dagen. Från middagen regn som upphörde under sena eftermiddagen.
07:00: V 11 m/s, byvindar 14 m/s, +11,6°C, vattenstånd +15 cm.
10:00: VSV 7 m/s, byvindar 12 m/s, +12,1°C, vattenstånd +17 cm.
15:00: VNV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +10,9°C, vattenstånd +26 cm.
18:00: VNV 12 m/s, byvindar 14 m/s, +11,5°C, vattenstånd +38 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:36 och ner 18:21.

PERSONAL
Mikael Hake, Aida Lopez och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
41 burar i Kausan 07:30‐10:30, 9 nät 07:30‐10:30. Havsfågelspaning 08:00‐11:30.
OBSERVATIONER
STORMFÅGEL ca 20 ex. mot S., HAVSSULA ca 50 ex. mot S., TOPPSKARV ca 10 ex., KUSTPIPARE
3 juv. rastande, KUSTSNÄPPA 2 juv. rastande, SKÄRSNÄPPA 35 ex. på Ostudden under kvällen,
KÄRRSNÄPPA 8 ex. rastande, STORLABB 1 juv. makade sig långsamt söderut norr om ön,
DVÄRGMÅS 2 ad. + 2 juv. mot S.
RINGMÄRKNING
2 ex. av 2 arter.
Gärdsmyg 1, Rödhake 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 616 och i år 9 666.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Inga idag. Tre personer totalt på ön alltså.
ÖVRIGT
En blåsig och regnig dag. Av förståeliga skäl kom inga nya fåglar till ön under natten, så de få
nät som vi kunde sätta upp stod buktande tomma. Tyvärr var västvinden inte av den dignitet
som krävs för att det skulle bli några större mängder havsfåglar, men trots allt så passerade ett
antal av dessa havets vagabonder ön under förmiddagen. Efter nattens blåsväder var flaggan
inte längre tretungad utan snarare entungad. Flagglinan gick av och till slut lyckades vi hala ner
hela klabbet och förpassade resterna till Tvättstugan. Kanske man skall fundera på att ha en
stålwire och en flagga likt den som Armstrong satte på månen 1969 istället... Dagens limerick
tillägnas en äldre medlem av stationspersonalen som fick en tuff båtresa ut och som numera
bor i Varberg, men som härstammar från gnällbältet...
En skådare från Närkes slätt,
kom till Nidingen inte så lätt,

men när väl hon var där,
hon utan besvär,
gjorde kaka lätt som en plätt.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 11 OKTOBER 2011
VÄDER
Blåsigt hela dagen. Från middagen regn som upphörde under sena eftermiddagen.
07:00: V 13 m/s, byvindar 19 m/s, +9,3°C, vattenstånd +49 cm.
10:00: V 12 m/s, byvindar 17 m/s, +10,6°C, vattenstånd +38 cm.
13:00: V 12 m/s, byvindar 14 m/s, +12,0°C, vattenstånd +35 cm.
17:00: V 14 m/s, byvindar 17 m/s, +11,8°C, vattenstånd +28 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:36 och ner 18:21.

PERSONAL
Mikael Hake, Aida Lopez och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
41 burar i Kausan 10:30‐16:00, 9 nät 10:30‐15:30. Havsfågelspaning hela dagen.
OBSERVATIONER
STORMFÅGEL ca 20 ex. mot S., HAVSSULA ca 50 ex. mot S., TOPPSKARV ca 10 ex., KUSTPIPARE
3 juv. rastande, KUSTSNÄPPA 2 juv. rastande, SKÄRSNÄPPA 35 ex. på Ostudden under kvällen,
KÄRRSNÄPPA 8 ex. rastande, STORLABB 1 juv. makade sig långsamt söderut norr om ön,
DVÄRGMÅS 2 ad. + 2 juv. mot S.
RINGMÄRKNING
4 ex. av 2 arter.
Ängspiplärka 2, Skärpiplärka 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 620 och i år 9 670.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Inga idag. Tre personer totalt på ön alltså.
ÖVRIGT
En skådare från Närkes slätt,
kom till Nidingen inte så lätt,
men när väl hon var där,
hon utan besvär,
gjorde kaka lätt som en plätt.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 12 OKTOBER 2011
VÄDER
Blåsigt som faderullan igen. Soligt och helt OK annars.
07:00: NV 15 m/s, byvindar 18 m/s, +11,2°C, vattenstånd +30 cm.
10:00: NV 13 m/s, byvindar 17 m/s, +11,8°C, vattenstånd +26 cm.
13:00: NV 13 m/s, byvindar 15 m/s, +12,4°C, vattenstånd +23 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:40 och ner 18:15.

PERSONAL
Mikael Hake, Aida Lopez och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
41 burar i Kausan 08:00‐16:00, 3 nät 08:00‐16:00. Sporadisk spaning över havet. Avläsning av
skärsnäppor. Klippt och röjt gräs under näten i 5 timmar.
OBSERVATIONER
Stormfågel ca 20 ex., de flesta mot N., Havssula ca 50 ex., de flesta mot N., Toppskarv sedd
men inte räknad, Sparvhök 5 ex. mot S., Skärsnäppa 35 ex. rastande, ALKEKUNG 1 ex. flög
österut längs Nordstranden, Varfågel 1 ex. rastande, Steglits 2 ex. rastande.
RINGMÄRKNING
16 ex. av 7 arter.
Ängspiplärka 6, Skärpiplärka 4, Järnsparv 1, Rödhake 1, Rödvingetrast 1, Bofink 1, Bergfink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 636 och i år 9 686.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Inga idag. Tre personer totalt på ön alltså.
ÖVRIGT
Spaniens nationaldag firades med en fantastisk god middag signerad Aida. Tortilla, go skinka
och goa korvar. Till detta avnjöts ett gott spanskt rödvin. Med lite distans till gårdagens
bragdseger tillägnas dagens limerick vår svenske landslagstränare och en medlem av GOF som
i allra högsta grad har bidragit till landslagets framgångar. Henning Svendsen är nämligen
ansvarig näringsfysiolog för våra svenska grabbar, och vad jag förstår, så har han till och med
fått Zlatan att äta frukostgröt... Grattis Henning och alla ni andra.
En tränare från Ljusnans dal,
var verkligen inte så skral,
och tillsammans med Henning,
jag sätter en penning,

på att vi går till EM‐final.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 13 OKTOBER 2011
VÄDER
Frisk nordvind som avtog under kvällen. Klart och soligt annars. Nu får blåsandet faktiskt lägga av...
07:00: N 9 m/s, byvindar 13 m/s, +6,4°C.
10:00: NNV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +6,8°C.
13:00: NNV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +9,4°C.
17:00: NNV 9 m/s, byvindar 11 m/s, 10,2°C.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:42 och ner 18:13.

PERSONAL
Mikael Hake, Aida Lopez och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
41 burar i Kausan 07:00‐16:00, 19 nät 07:00‐12:30, 26 nät 13:30‐15:30.
OBSERVATIONER
Havssula 2 ex. mot N., Toppskarv sedd men inte räknad, Skärsnäppa 35 ex. rastande, Varfågel
1 ex. rastande, Kaja minst 2 000 sträckande mot S. Kunde inte kolla hela dagen eftersom det
var mycket fåglar i näten, men sannolikt passerade åtskilliga tusen söderut idag.
RINGMÄRKNING
142 ex. av 11 arter.
Sånglärka 1, Ängspiplärka 5, Skärpiplärka 1, Gärdsmyg 2, Svartmes 6, Blåmes 39, Talgoxe 82,
Bofink 3, Bergfink 1, Grönfink 1, Gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 778 och i år 9 828.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Stefan och Annika plus två medhjälpare kom ut under dagen och stängde ner verksamheten
för säsongen. Tillsammans med stationspersonalen var det alltså sju personer på ön idag.
ÖVRIGT
Datorn har varit lite kajko sedan igår, och tyvärr så är jag alltför till åren kommen för att förstå
varför... Vi behöver fler tonåringar här på Nidingen! Förmiddagen bjöd på en mesexplosion av
sällan skådat slag. 82 talgoxar är den näst bästa dagssumman någonsin, och 6 svartmesar är
dagsrekord. Lägg därtill 39 blåmesar, så förstår ni att fingrarna är ömma i kväll, och med tanke
på väderprognosen för i morgon så kan det bli än värre (eller bättre). Dagens limerick tillägnas
en stor man som utseendemässigt är en hybrid mellan Saddam och Stalin och som har hamnat
i blåsväder utan att vara ute på Nidingen...
En sosse ifrån Oskarshamn,
har ett ganska så säreget namn,
och om något han ser,

som kan ge honom mer,
alla chanser han tar i sin famn.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 14 OKTOBER 2011
VÄDER
Härligt väder med svaga vindar och strålande sol. Oändlig sikt...
07:00: NO 2 m/s, byvindar 4 m/s, +5,5°C.
10:00: ONO 1 m/s, byvindar 2 m/s, +7,8°C, vattenstånd ‐9 cm.
13:00: O 1 m/s, byvindar 2 m/s, +8,7°C.
18:00: VSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, 9,2°C, vattenstånd ‐12 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:45 och ner 18:10.

PERSONAL
Mikael Hake, Aida Lopez och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
41 burar i Kausan 08:00‐17:00, 27 nät 07:00‐15:00.
OBSERVATIONER
Svärta 3 ex. mot S., Havssula ca 20 ex. födosökande och omkringflygande, Toppskarv minst 30
ex. på Klockfotsrevet och Ostudden, Sparvhök 1 ex. mot S., Skärsnäppa 35 ex. rastande,
Forsärla 1 ex. rastande, Kaja stationens tredje individ av arten ringmärktes idag.
RINGMÄRKNING
29 ex. av 9 arter.
Ängspiplärka 3, Skärpiplärka 1, Gärdsmyg 1, Koltrast 1, Kungsfågel 5, Blåmes 5, Talgoxe 4, Kaja
1, Grönfink 8.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 807 och i år 9 857.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Potatis‐Gunnar kom ut under eftermiddagen och fixade till trädgårdslandet. Fyra personer här
på ön idag alltså.
ÖVRIGT
Märklig dag. Lugnt och fint väder men ytterst få fåglar. Kanske var det så att de rusade av sig
igår och tog en vilodag idag? Fåglar blir man aldrig klok på som ni säkert vet. Under natten
gjordes försök med nät och bandspelare för att eventuellt fånga pärlugglor (som tydligen är på
gång söderut nu i höst). Resultatet blev tomma nät och en stationschef som tog en ovanligt
lång ”lutare” under dagen... Dagens limerick tillägnas stationens dator, som har jäklats med
oss i princip sedan vi kom hit. Hoppas att allt har kommit ut trots allt...
En dator på Nidingens ö,
var verkligen otroligt slö,
så stationspersonalen,
led helveteskvalen,

och slängde den ner i en sjö.
VID DATORN
Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 15 OKTOBER 2011
VÄDER
Solig dag med lite ökande och vridande vindar. Mycket god sikt och mest 3/8 molnighet.
08:00: SSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +4,3°C, vattenstånd ‐12.
12:00: SV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +10,0°C, vattenstånd ‐10 cm, lufttryck 1033 hPa.
14:00: SSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +10,2°C, vattenstånd ‐10 cm.
17:00: SSV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +10,0°C, vattenstånd ‐13 cm, lufttryck 1032 hPa.
19:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +10,1°C, vattenstånd ‐10 cm.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:45 och ner 18:10.

PERSONAL
Mikael Hake, Aida Lopez och Margareta Wilhelmsson avlöstes vid lunchtid av Göran
Andersson, Aida Curak, Stina Johlander och Simon Ohlson. Med på Stuffs tur‐ och returresa
var även Margaretas make Stig W.
VERKSAMHET
27 nät 07:00‐13:00 och 41 burar i Kausan 08:00‐14:30.
OBSERVATIONER
HAVSSULA ca 20 ex födosökande och omkringflygande,
TOPPSKARV 19 ex på Klockfotsrevet,
SPARVHÖK en jagande vid lunchtid,
PILFINK tre ex på ön.
RINGMÄRKNING
28 ex av 9 arter:
ängspiplärka 8, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, rödvingetrast 1, svarthätta 1, blåmes 3, bofink 3,
bergfink 3 och grönfink 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 835 och i år 9 885.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Endast besökare tillhörande stationsverksamheten noterades – alltså åtta personer totalt.
ÖVRIGT
Mikael noterade en tumlare framför båten, när vi var drygt halvvägs mellan Malön och
Nidingen. Den simmade i östlig riktning.
VID DATORN
Mikael Hake och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 16 OKTOBER 2011
VÄDER
Halvklar natt med mycket månsken och stjärnor. Dagen fortsatte med solsken och tilltagande vindar,
som vred från SSV till SSO. Lufttrycket sakta fallande efter en topp på 1034 hPa i går morse.
Mycket god sikt under hela dagen, disigare till sena eftermiddagen då det samtidigt blev lite varmare.
03:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +10,4°C, vattenstånd ‐2 cm.
05:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +10,5°C, vattenstånd ‐2 cm, lufttryck 1029 hPa.
08:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +9,8°C, vattenstånd ‐3.
11:00: S 9 m/s, byvindar 11 m/s, +10,3°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1027 hPa.
14:00: S 10 m/s, byvindar 13 m/s, +10,9°C, vattenstånd ‐2 cm.
17:00: SSO 10 m/s, byvindar 13 m/s, +11,4°C, vattenstånd ‐5 cm, lufttryck 1024 hPa.
19:00: SSO 11 m/s, byvindar 12 m/s, +11,0°C, vattenstånd ‐3 cm.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:47 och ner 18:07.

PERSONAL
Göran Andersson, Aida Curak, Stina Johlander och Simon Ohlson.
VERKSAMHET
12 nät 06:30‐10:30, 14 nät 10:30‐13:00 samt 41 burar i Kausan 08:00‐14:00.
OBSERVATIONER
STORMFÅGEL fyra sträckte S och SV ‐ vardera ett ex kl 08:54, 10:01, 10:25 och 15:12.
HAVSSULA minst 21 ex födosökande och sträckande: en 1K, två 2K, fyra 3K och fjorton 5K+
TOPPSKARV några, minst fem ex, födosökte runt ön i dag.
PILGRIMSFALK en 1K hona, omärkt, provjagade bl.a. gråtrut över Kausan. Satt sen på en stor
sten vid Norrstranden, lite öster om Kruthuset.
SKÄRSNÄPPA minst sju ex på Ostudden.
STORLABB fyra sträckte S ‐ vardera ett ex kl 07:57, 08:00, 11:46 och 13:11.
TRETÅIG MÅS minst fyrtio på sträck – endast tre 1K.
RÅKA en trio sträckte ut kl 08:32 över Västudden.
VINTERHÄMPLING en åttaflock sträckte SV alt gjorde sträckförsök på morgonen.
RINGMÄRKNING
7 ex av 4 arter:
ängspiplärka 4, gärdsmyg 1, svarthätta 1 och SIBIRISK GRANSÅNGARE 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 842 och i år 9 892.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Endast besökare tillhörande stationsverksamheten noterades – alltså fyra personer totalt.
Ja, å så fyrspöket förstås, som hela dan har gått omkring och smällt i stationens dörrar ...

ÖVRIGT
AC, fortfarande sömnig , plockade en liten, murrig fågel ... som hon tyckte var brun som en
gärdsmyg ... och bar den till ringmärkarlabbet i en transportpåse. Förvåningen blev därför stor
hos GA, när en gransångare med tristisdrag plockades fram kl 09:40. Efter en stund började
den locka intensivt med raka och sugande iiihp. Jadang!
Detta var, om rapporten blir godkänd, Nidingens femte tristis. De fyra tidigare (alla ringmärkta
och godkända) noterades 26.10 1985, 2.10 1986, 1.11 1993 och 17.11 2010.
DAGENS LIMERICK tillägnas, på grund av ovanstående, Aida, som efter en natts sämre sömn
ändå steg upp före soluppgången och började dagens slit 
En glad studentska från Lund,
som efter en natt utan blund,
tog en tristis för smyg
och sa sen så blyg:
Jag måste nog sova en stund!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 17 OKTOBER 2011
VÄDER
Klar och ljummen natt med god sikt. Mulnande och småningom måttlig sikt i dis med några regnstänk,
men även solsken under em. Stigande vatten och fallande lufttryck naturligtvis. Nu kommer blåsfåglar!
01:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +11,1°C, vattenstånd +5 cm.
03:00: SV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +10,6°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1020 hPa.
05:00: SV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +10,6°C, vattenstånd +1 cm.
08:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +10,7°C, vattenstånd +5 cm, lufttryck 1018 hPa.
11:00: S 8 m/s, byvindar 10 m/s, +11,4°C, vattenstånd +14 cm.
14:00: S 9 m/s, byvindar 12 m/s, +11,3°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1015 hPa.
17:00: S 10 m/s, byvindar 12 m/s, +11,6°C, vattenstånd +16 cm.
19:00: S 11 m/s, byvindar 14 m/s, +11,6°C, vattenstånd +21 cm, lufttryck 1012 hPa.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:49 och ner 18:04.

PERSONAL
Göran Andersson, Aida Curak, Stina Johlander och Simon Ohlson.
VERKSAMHET
17 nät 06:30‐13:30, 38 burar i Kausan 08:30‐14:00 samt tre vadarburar som fröfällor vid
Strandoxeln kl 09:00‐14:00.
OBSERVATIONER
STORMFÅGEL 16 ex sträckte söderut och SV under sporadiska obsar 08:15‐12:45.
HAVSSULA minst 17 ex sträckande: en 2K, tre 3K två 4K och elva 5K+. Vackraste synen var en
kvintett sulor, som likt svanar på låg höjd över vågorna sträckte söderut.
TOPPSKARV minst sju ex rastade på Klockfotsrevet.
FJÄLLVRÅK sent på em upptäckte Stina en nyss anländ 1K‐fjällvråk på Norrstranden.
STENFALK ett ex sträckte SV kl 09:28 norr om Västudden.
SKÄRSNÄPPA Stina noterade på em att en av de sju rastande på Ostudden var färgringmärkt.
TRETÅIG MÅS minst tjugo adulter – en 1K.
FORSÄRLA ett ex flög över fyrbyn kl 07:45.
PILFINK en kvartett huserade i stora buskaget NV om Fotogenboden.
VINTERHÄMPLING minst 20 ex rastande på ön.
MINDRE KORSNÄBB ett ex gjorde sträckförsök västerut kl 12:25. Ny årsart för Nidingen.
RINGMÄRKNING
16 ex av 6 arter:
sparvhök 1, ängspiplärka 11, gärdsmyg 1, blåmes 1, bergfink 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 858 och i år 9 908.
UPPDRAGSARBETE
‐

BESÖKARE
Endast besökare tillhörande stationsverksamheten noterades – alltså fyra personer totalt.
ÖVRIGT
KVÄLLENS HAIKU:
Havet famnar ön.
Skymningen tänder fyren.
Dagar att minnas.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 18 OKTOBER 2011
VÄDER
Mulen och disig gårdagskväll avlöstes av ökande sydvindar under natten och lätt regn från kl
05, måttligt från kl 08 men kraftigt från kl 10. Sikten dålig under fm: 200‐500 m.
Efter lunch lättare regn och 4‐10 km sikt under em.
Strax före kl 14 blåste det åter upp, men nu från väst.
Samtidigt började regnet avta och det blev en ganska solig eftermiddag.
Till kvällen åska in från Danmark.
02:00: S 14 m/s, byvindar 17 m/s, +11,8°C, vattenstånd +37 cm, lufttryck 1005 hPa.
05:00: S 17 m/s, byvindar 21 m/s, +11,6°C, vattenstånd +42 cm, regn, lufttryck 1000 hPa.
08:00: S 16 m/s, byvindar 20 m/s, +11,7°C, vattenstånd +31 cm, 500 m sikt i måttligt regn.
11:00: SV 3 m/s, byvindar 8 m/s, +9,8°C, vattenstånd +26 cm, 500 m sikt i kraftigt regn.
14:00: VSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +8,9°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 993 hPa.
17:00: VSV 9 m/s, byvindar 16 m/s, +8,9°C, vattenstånd +28 cm.
20:00: SV 10 m/s, byvindar 15 m/s, +9,4°C, vattenstånd +32 cm, åska in från Danmark.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:52 och ner 18:02.

PERSONAL
Göran Andersson, Aida Curak, Stina Johlander och Simon Ohlson.

VERKSAMHET
Sträckobsar i lä av nya fyren, Göran och Stina, kl 08:00‐08:30, 09:00‐09:30, 12:30‐13:00 och
14:30‐17:00.

OBSERVATIONER
VIGG är inte så vanlig härute. Första höstfyndet i år var en 1K+ mot söder kl 15:01.
SMÅLOM två 1K‐lommar drog tillsammans österut norr om Nidingen kl 16:32.
SVARTHAKEDOPPING är en mycket rar art vid Nidingen. Ett ex i vinterdräkt rastade strax
utanför Norrstranden i höjd med Strandoxeln.
FJÄRDE FYNDET TOTALT! Tidigare fynd: 4.5 2003, 1.11 2010 och 24.4 2011.
STORMFÅGEL minst 70 ex sträckande söderut kl 14:30‐17:00.
STORMFÅGEL, mörk fas ett ex str S under em.
HAVSSULA minst 15 ex sträckande söderut: två 1K, en 2K, två 3K, en 4K och nio 5K+.
TOPPSKARV minst åtta ex fiskade utanför Norrstranden, utåt Västudden hela dagen.
FJÄLLVRÅK gårdagens ex kvar på ön.
SKÄRSNÄPPA cirka 30 ex på Ostudden under em.
TRETÅIG MÅS minst trettio ex adulter samt ett par 1K.
TORDMULE sju ex passerade Västudden under eftermiddagens sträckobs.
VINTERHÄMPLING minst sex ex rastande på ön.

RINGMÄRKNING
Ingen fångst och ringmärkning i dag p.g.a. regn och blåst.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 858 och i år 9 908.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Endast besökare tillhörande stationsverksamheten noterades – alltså fyra personer totalt.
ÖVRIGT
‐
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 19 OKTOBER 2011
VÄDER
Halvklar efternatt med god sikt och ÅSKA på avstånd vid 04‐tiden. Högvattnet, +56 cm, vände
neråt efter midnatt. Sydvästkulingen kulminerade kl 08:10 med 18,3 m/s i medelvind och 24,1
m/s i byvindar. Regnskurar under förmiddagen samt regn 14‐15:30.
Därefter vred vinden ganska snabbt upp till V och VNV.
02:00: SSV 14 m/s, byvindar 18 m/s, +9,6°C, vattenstånd +53 cm, lufttryck 994 hPa.
06:00: SV 16 m/s, byvindar 22 m/s, +9,6°C, vattenstånd +49 cm.
08:00: SV 16 m/s, byvindar 21 m/s, +9,7°C, vattenstånd +43 cm, lufttryck 992 hPa.
11:00: VSV 12 m/s, byvindar 19 m/s, +9,1°C, vattenstånd +43 cm, regnskurar.
14:00: SV 13 m/s, byvindar 17 m/s, +10,5°C, vattenstånd +40 cm, regn och dålig sikt.
17:00: VNV 13 m/s, byvindar 18 m/s, +9,8°C, vattenstånd +44 cm.
19:00: V 14 m/s, byvindar 18 m/s, +10,3°C, vattenstånd +35 cm.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Den senare slutade fungera strax innan lunch ...
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:54 och ner 17:59.

PERSONAL
Göran Andersson, Aida Curak, Stina Johlander och Simon Ohlson.

VERKSAMHET
Bl.a. sträckobservationer i lä av nya fyren kl 07:50‐12:50.

OBSERVATIONER
SMÅLOM en sträckte mot syd.
STORMFÅGEL 540 ex sträckte söderut kl 07:50‐12:50.
Bästa timmen, 08:20‐09:20, sträckte 180 ex!
STORMFÅGEL, mörk fas två ex flyttande, kl 10:57 resp. 11:35.
KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA två ex mot söder, kl 10:53 resp. 11:50, båda längs samma rutt ett
par hundra meter väster om Västudden.
HAVSSULA 167 ex S och SV kl 07:50‐12:50:
tre 1K, sexton 2K, sju 3K, fem 4K samt 65 ex 4K+ och 71 ex 5K+.
Sent på e.m. fiskade 23 sulor i olika åldrar samtidigt norr och öster om Nidingen.
TOPPSKARV 30 ex stationära på Ostudden under fm.
SKÄRSNÄPPA cirka 30 ex på Ostudden under fm.
BREDSTJÄRTAD LABB en 1K tvärade över ön vid Kruthuset kl 09:25.
OB. BREDSTJÄRTAD‐/KUSTLABB två sträckte söderut långt väster om Nidingen.
STORLABB två ex kl 08:03 samt ett ex 09:03 mot S.
TRETÅIG MÅS 110 adulter samt sjutton 1K söderut kl 07:50‐12:50.
SILLGRISSLA 77 ex flyttade S + ca hundra sillmular kl 07:50‐12:50.
TORDMULE 23 ex mot syd kl 07:50‐12:50.

TOBISGRISSLA sju ex rundade Västudden under sträckobsen – troligen lokala fåglar.
VINTERHÄMPLING minst 30 ex rastande på ön.

RINGMÄRKNING
Ingen fångst och ringmärkning i dag p.g.a. hård vind.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 858 och i år 9 908.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Endast besökare tillhörande stationsverksamheten noterades – alltså fyra personer totalt.
ÖVRIGT
Under kvällens kryssning meddelade Simon att smörgåsen är den enda fågel som lägger
pålägg.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 20 OKTOBER 2011
VÄDER
Ganska klar efternatt och gryning med mycket god sikt samt frisk‐hård västvind, vridande till
VNV men inte avtagande som utlovat. Växlande molnighet, mest soligt dock samt god sikt hela
dagen.
04:00: V 12 m/s, byvindar 15 m/s, +8,2°C, vattenstånd +56 cm, lufttryck 1006 hPa.
06:00: V 11 m/s, byvindar 13 m/s, +8,3°C, vattenstånd +50 cm.
09:00: V 10 m/s, byvindar 14 m/s, +7,0°C, vattenstånd +44 cm, lufttryck 1008 hPa.
11:00: VNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +8,7°C, vattenstånd +43 cm.
13:00: VNV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +9,9°C, vattenstånd +40 cm.
15:00: VNV 14 m/s, byvindar 16 m/s, +10,0°C, vattenstånd +39 cm, lufttryck 1010 hPa .
17:00: VNV 13 m/s, byvindar 17 m/s, +9,4°C, vattenstånd +33 cm.
19:00: VNV 11 m/s, byvindar 17 m/s, +9,3°C, vattenstånd +30 cm, lufttryck 1012 hPa.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:56 och ner 17:57.

PERSONAL
Göran Andersson, Aida Curak, Stina Johlander och Simon Ohlson.

VERKSAMHET
6 nät kl 07:00‐09:30, 10 nät 09:30‐13:30.
34 burar i Kausan 09:30‐16:30, tre burar som fröfällor vid Strandoxeln 07:00‐14:00 samt fyra
burar som fröfällor i Vresrosgången 09:30‐14:30.
Sträckobservationer sporadiskt kl 08:00‐13:00.

OBSERVATIONER
SMÅLOM en sträckte mot syd.
STORMFÅGEL några individer flygande både mot norr och söder.
BREDSTJÄRTAD LABB en 1K passerade Ostudden mot S kl 09:44.
VINTERHÄMPLING minst 20 ex rastande på ön.

RINGMÄRKNING
42 ex av 9 arter:
ängspiplärka 16, skärpiplärka 6, svarthätta 1, blåmes 8, bergfink 2, grönfink 3, grönsiska 1,
hämpling 1 och gulsparv 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 900 och i år 9 950.
UPPDRAGSARBETE
‐

BESÖKARE
Endast besökare tillhörande stationsverksamheten noterades – alltså fyra personer totalt.
ÖVRIGT
Inspirerade av att tättingar faktiskt försökte sträcka i dag, drog vi igång fångsten på alla plan
medan vinden sakta avtog ... för att ganska snabbt åter friska i 
Nå, det kommer en dag i morgon också 
Dagens haiku:
Oktoberskymning.
Alla fyrar längs kusten
blir inre ledljus.
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 21 OKTOBER 2011
VÄDER
Klar efternatt och gryning med mycket god sikt samt frisk västvind. Under morgonen mer
moln in med västvinden och från kl 16:30 lätt regn. God sikt hela arbetsdagen.
03:00: V 8 m/s, byvindar 10 m/s, +8,2°C, vattenstånd +19 cm, lufttryck 1017 hPa.
05:00: V 8 m/s, byvindar 9 m/s, +8,0°C, vattenstånd +15 cm.
08:00: VNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +8,3°C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 1019 hPa.
10:00: V 6 m/s, byvindar 10 m/s, +8,6°C, vattenstånd +3 cm.
12:00: VSV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +9,5°C, vattenstånd +4 cm.
14:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +10,0°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck 1021 hPa .
17:00: SSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +10,7°C, vattenstånd +17 cm, lätt regn.
19:00: SSV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +10,7°C, vattenstånd +16 cm, lätt regn.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:58 och ner 17:54.

PERSONAL
Göran Andersson, Aida Curak, Stina Johlander och Simon Ohlson.

VERKSAMHET
16 nät kl 07:00‐13:00.
34 burar i Kausan 09:30‐16:00, tre burar som fröfällor vid Strandoxeln 07:00‐13:00 samt fyra
burar som fröfällor i Vresrosgången 07:00‐13:00.
Sträckobservationer sporadiskt kl 07:45‐12:00.

OBSERVATIONER
STORMFÅGEL minst sex individer mot N och NV.
HAVSSULA sträck mot N och NV av en 1K, en 3K och fyra 5K+
TOPPSKARV Minst åtta ex på Klockfotsrevet under fm och ca tio på Ostudden under em.
GRÅHÄGER sträckförsök västerut på em.
SKÄRSNÄPPA nio ex har alternerat mellan Klockfotsrevet och Ostudden.
ALKEKUNG flög in mot Norrstranden i höjd med Fotogenboden kl 09:40, tog överraskande
höjd och genade söderut över jordkällaren!
SKOGSDUVA två ex drog ut mot SV och försvann.
SÄDESÄRLA en individ gjorde två sträckförsök mot SV.
VINTERHÄMPLING Omkring 30 ex stationära på ön, oftast födosökande längs Norrstrandens
karga ängar från Kruthuset till Västudden.

RINGMÄRKNING
41 ex av 10 arter:

ängspiplärka 13, skärpiplärka 8, gärdsmyg1, järnsparv 1, blåmes 7, bofink 4, bergfink 2,
grönfink 2, brunsiska 1 och gulsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 941 och i år 9 991.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Endast besökare tillhörande stationsverksamheten noterades – alltså fyra personer totalt.
ÖVRIGT
Noterbart är att årets 10.000:e fågel troligen kommer att ringmärkas i morgon 
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 22 OKTOBER 2011
VÄDER
Mulen och ganska disig efternatt och gryning med en aning av regn i luften. Vinden hade ökat
markant sedan i går kväll och nådde sin kulmen mellan kl 01‐02 med SV 15‐18 m/s. Under
dagen sakta avtagande, så att personalbytet kunde genomföras.
Tidvis duggregn kl 08‐12 och ganska kraftigt regn kl 10‐11. Uppklarnande till kvällen.
Stigande lufttryck som spännande förvarning till kommande veckas ostvindar.
04:00: SV 12 m/s, byvindar 16 m/s, +10,9°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1019 hPa.
06:00: SV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +11,0°C, vattenstånd +22 cm.
08:00: SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +11,2°C, vattenstånd +13 cm, duggregn, måttlig sikt.
11:00: SV 9 m/s, byvindar 13 m/s, +10,7°C, vattenstånd +7 cm, lufttryck 1022 hPa.
14:00: SSV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +10,9°C, vattenstånd +18 cm, måttlig sikt.
17:00: SSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +10,7°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1022 hPa.
19:00: SSV 10 m/s, byvindar 11 m/s, +10,9°C, vattenstånd +15 cm.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:00 och ner 17:52.

PERSONAL
Göran Andersson, Aida Curak, Stina Johlander och Simon Ohlson. De tre sistnämnda
lundastudenterna avlöstes under e.m. av nynäshamnsornitologerna Matz Carlsson och Bengt
Jonsson.
Transporten, med stationens båt Stuff, fixades elegant över oroliga vatten av Tommy Järås.

VERKSAMHET
14 nät kl 07:00‐10:00 och 11:30‐13:00.
38 burar i Kausan 08:30‐13:30.
Sträckobservationer sporadiskt kl 08:45‐10:00 samt mer intensivt kl 15:30‐16:30.

OBSERVATIONER
STORMFÅGEL Fyra ljusa mot S.
STORMFÅGEL, mörk fas Två ex på väg söderut, en på fm respektive en under em.
HAVSSULA Två 1K, fyra 2K, tre 3K, fem 4K och minst nitton 5K+.
TOPPSKARV Räknades inte i dag, men en handfull toppar har fiskat längs Norrstranden.
SKÄRSNÄPPA Räknades av Stina ute på Ostudden till 41 ex.
BREDSTJÄRTAD LABB En 1K rastande på vattnet utanför Strandoxeln 15:55 samt troligen
samma ex en halvtimme senare längre norrut.
STORLABB Vardera ett ex sträckande SV kl 09:30 och 09:57.
TRETÅMÅS Sträckte söderut under hela dagen med i snitt 50 ex/h under fm och e.m. vilket ger
omkring 300 ex i dag.
ALKEKUNG Anlände från N kl 09:55 och fällde utanför Norrstranden i höjd med Strandoxeln.
VINTERHÄMPLING Knappt 40 ex stationära på ön.

RINGMÄRKNING
10 ex av 3 arter:
ängspiplärka 6, skärpiplärka 1 och svarthätta 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 951 och i år 10 001.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Dagens bemanningsskifte, tre iland och två ut, samt båtförare, gav totalt sju personer på ön.

ÖVRIGT
En ung svarthättehona togs i nät 13 D under 11:30‐rundan av Stina och den blev årets
10.000:e ringmärkning! Det hela firades med kaffe, champagnechoklad (Aida bjöd) och
vetelängd (Tommy bjöd) av personalen samt Tommy förstås. Den senare steg in på stationen
efter en timmas båtfärd och utbrast med emfas: ‐ Kaffet är ju klart!
Med åren har dagboksskribenten lärt sig att båtförare uppskattar den mötande kaffedoften i
stationens eminenta kök 

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 23 OKTOBER 2011
VÄDER
Stjärnklar natt och gryning med mycket god sikt. Solig dag med snabba, låga moln som drog förbi
ibland samt måttlig sikt i dis. Stabilt lufttryck kring 1022 hPa.
03:00: S 12 m/s, byvindar 14 m/s, +9,9°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1021 hPa.
05:00: S 12 m/s, byvindar 15 m/s, +9,7°C, vattenstånd +17 cm, klart, god sikt.
08:00: SSO 12 m/s, byvindar 14 m/s, +9,0°C, vattenstånd +5 cm, måttlig sikt.
11:00: SSO 14 m/s, byvindar 16 m/s, +9,2°C, vattenstånd ‐15 cm, lufttryck 1022 hPa.
14:00: SSO 12 m/s, byvindar 15 m/s, +9,7°C, vattenstånd ‐6 cm, måttlig‐god sikt.
17:00: SSO 13 m/s, byvindar 16 m/s, +10,5°C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1022 hPa.
19:00: SO 10 m/s, byvindar 16 m/s, +10,7°C, vattenstånd ‐3 cm.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:03 och ner 17:49.

PERSONAL
Göran Andersson, Matz Carlsson och Bengt Jonsson.

VERKSAMHET
13 nät kl 07:30‐08:00, 12 nät 08:00‐10:00 och 11 nät 10:00‐11:00.
38 burar i Kausan 09:30‐15:00.
Sträckobservationer ca 45 min/h mellan kl 07:45‐12:00 samt 15:30‐16:30.

OBSERVATIONER
STORMFÅGEL Fem ljusa passerade Nidingen i dag.
HAVSSULA Sex 1K+ (siluetter i motljus), en 2K, två 3K, ett 4K, sexton 4K+ och minst fyra 5K+
fiskande samt förbiflygande under dagen.
TOPPSKARV Inte räknade i dag men några sedda förbiflygande.
SKÄRSNÄPPA En flock på knappt 30 ex rundade Västudden.
TRETÅMÅS 40 sträckande, många mot sydost norr om Nidingen.
ALKEKUNG Sent på e.m. sträckte fem ex (1+1+3) in mot Norrstranden från NV och fortsatte
österut för att runda Ostudden söderut.
STENSKVÄTTA, rasen leucorhoa eller från någon nordostlig population
Korta obsar av en skulkande stenskvätta i vegetationen alldeles norr om Kausan. Upptäcktes
på insidan av tångvallen i norra delen av Kausan i samband med kontroll av burarna. Den flög
först till vegetationskanten, hoppade in mellan växterna och sågs därefter endast vid uppflog.
Speciellt undersidan var varmt och mustigt tegelfärgad. Ingen av observatörerna hade sett en
sådan starkt färgad stenskvätta tidigare. Kunde inte återfinnas senare trots eftersök.
VINTERHÄMPLING Omkring 25 ex stationära på ön.
SNÖSPARV Bengt och Matz noterade en honfärgad snösparv på Ostudden under e.m.

RINGMÄRKNING
11 ex av 3 arter:
ängspiplärka 5, skärpiplärka 5 och brunsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 962 och i år 10 012.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Endast stationspersonalen har i dag vandrat omkring på Nidingen – således tre besökare.

ÖVRIGT
Tappra försök att fånga fåglar med nät i den hårda sydvinden, resulterade i en fin hanne
brunsiska. De tio piplärkorna fångades i vadarburar nere på Kausans tångbädd.
Strax efter solnedgången hade Bengt sin supé Kyckling Rosmarin klar och med rött vin
firades en rad nya sverigekryss för ostkustborna 

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 24 OKTOBER 2011
VÄDER
Stjärnklar natt med god sikt. I gryningen och under hela fm förbidrivande, låga moln. Framåt lunch allt
mindre med moln och eftermiddagen blev alldeles, alldeles underbar i avtagande vind!
Disigare till kvällen och lite trist att vindarna åter ökade i styrka. Lufttrycket stabilt kring 1024 hPa.
03:00: SO 11 m/s, byvindar 13 m/s, +7,6°C, vattenstånd ‐7 cm, lufttryck 1024 hPa.
05:00: SO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +7,4°C, vattenståndet ‐2 cm, mulnande, måttlig sikt.
08:00: OSO 8 m/s, byvindar 12 m/s, +6,7°C, vattenstånd ‐13 cm, måttlig sikt, halvmulet.
11:00: SO 10 m/s, byvindar 13 m/s, +7,3°C, vattenstånd ‐22 cm, nästan klart, lätt dis.
14:00: OSO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +9,8°C, vattenstånd ‐19 cm, måttlig‐god sikt, klart.
17:00: OSO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +8,7°C, vattenstånd ‐7 cm, lufttryck 1024 hPa.
19:00: OSO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +8,0°C, vattenstånd ‐11 cm.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:05 och ner 17:47.

PERSONAL
Göran Andersson, Matz Carlsson och Bengt Jonsson.

VERKSAMHET
17 nät kl 08:00‐11:00 och 15 nät 11:00‐14:00.
38 burar i Kausan kl 10:00‐15:00.
Sträckobservationer ca 45 min/h mellan kl 07:45‐14:00.

OBSERVATIONER
KRICKA Två ex österut längs Norrstranden tillsammans med ejdrar.
HAVSSULA En 1K mot NV samt tre 2K, tre 4K, nio 4K+ och nio 5K+ inom sektorn SO‐SV.
TOPPSKARV Minst tio på Klockfotsrevet under fm.
BLÅ KÄRRHÖK En utfärgad hanne sträckte utmed Norrstranden vid lunchtid.
DUVHÖK Ny årsart för Nidingen! Lyfte från stranden nära Strandoxeln och drog österut mot
land. Trolig hanne.
SPARVHÖK Minst 28 på sträck – mestadels mot SV.
STENFALK Sträckte söderut via Västudden kl 10:35 med överfylld kräva.
TRÄDLÄRKA Ett ex lyfte från området strax väster om Strandoxeln, tog höjd medan den
lockade och drog österut, in mot land.
GÄRDSMYG Den individ som hållit näringsrevir en tid i stora buskaget väster om
Fotogenboden, sjöng flitigt innan soluppgången samt vid lunchtid.
RÖDHAKE Senast rödhake siktades på Nidingen var den 12 oktober!
KOLTRAST Endast tredje fyndet i höst. Vresrosen.
KAJA En flock på 700 var ut till Nidingen med SV‐kurs. Efter att nära nog plockat ner de gamla
fyrarna, som en scen ur Hitchcocks skräckfilm Fåglarna, drog de dock mot sydost.
PILFINK I dag sågs öns pilfinkskvartett igen vid stora buskaget väster om Fotogenboden.

DOMHERRE Sju ex på morgonen, fyra hannar och tre honor, samt ett par på em.
VINTERHÄMPLING Omkring 25 ex på ön.

RINGMÄRKNING
16 ex av 8 arter:
ängspip 1, skärpip 1, rödhake 1, blåmes 5, talgoxe 2, bofink 4, bergfink 1 och grönfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 978 och i år 10 028.
Kontroll: blåmes med extern svensk ring – samma individ som 8.10 2011.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Nidingen har i dag endast berikat stationspersonalen till kropp och själ – således tre besökare.

ÖVRIGT
‐

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 25 OKTOBER 2011
VÄDER
Molnig efternatt, gryning och morgon när fastlandets dimmoln drev ut över Kattegatt.
Kl 12 klarnade det hastigt upp och blev soligt ‐ samtidigt bättre sikt.
03:00: SO 9 m/s, byvindar 13 m/s, +9,1°C, vattenstånd ‐19 cm, lufttryck 1023 hPa.
05:00: OSO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +9,2°C, vattenståndet ‐14 cm, mulet, måttlig sikt.
08:00: OSO 10 m/s, byvindar 11 m/s, +8,6°C, vattenstånd ‐23 cm, måttlig sikt, mulet.
11:00: SO 10 m/s, byvindar 13 m/s, +9,1°C, vattenstånd ‐35 cm, halvmulet, 1022 hPa.
14:00: OSO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +11,1°C, vattenstånd ‐30 cm, god sikt, klart.
17:00: O 10 m/s, byvindar 13 m/s, +10,6°C, vattenstånd ‐22 cm, klart, lätt dis, 1020 hPa.
20:00: O 12 m/s, byvindar 14 m/s, +9,2°C, vattenstånd ‐15 cm, klart.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:07 och ner 17:44.

PERSONAL
Göran Andersson, Matz Carlsson och Bengt Jonsson.

VERKSAMHET
17 nät kl 07:30‐09:30, 16 nät 09:30‐14:30
38 burar i Kausan kl 10:30‐14:30.
Sträckobservationer ca 45 min/h mellan kl 08:00‐14:00 och strandvandring inklusive Ostudden
kl 15:00‐16:30.

OBSERVATIONER
GRÅGÅS En kvintett mot söder utanför Västudden.
STORMFÅGEL Ett ex mot öster utanför Norrstranden.
HAVSSULA En 1K, nio 2K, tre 3K, fyra 4K, tjugosex 4K+ och tjugosex 5K+ flyttade söderut inom
sektorn SO‐SV.
Noterbart: en flock på 15 ex (tre yngre och tolv äldre sulor) fiskade en stund utanför hamnen.
TOPPSKARV Minst tio på Klockfotsrevet under fm.
BLÅ KÄRRHÖK En honfärgad 1K+ in från norr vid Kruthuset kl 15:42 och flög omkring i fyrbyn
innan den fortsatte.
DUVHÖK Klockan 11:12 passerade en äldre hanne över Västudden och fortsatte mellan
hamnen och Klockfotsrevet mot söder innan den siktade in sig mot SO och kusten.
STENFALK En hanne jagade lågt över gårdstunet kl 09:12 mot öster, passerade oss på ett par
meters håll och UNDER tvättlinan, som hänger mellan stationens farstu och Brandskjulet! Åtta
minuter senare sträckte en hona söderut strax utanför Västudden.
SKÄRSNÄPPA Omkring 100 ex på Västudden och Klockfotsrevet.
TORDMULE Bl.a. en flock på 35 ex mot norr.
ALKEKUNG Drog österut längs Norrstranden nedanför fågelstationen kl 12:18.

JORDUGGLA Upptäcktes kl 15:15 under strandvandring österut från Strandoxeln till Ostudden.
Var kvar på Norrstranden en timme senare.
TRÄDKRYPARE Andra obsen för i år på Nidingen. Första gjordes 9.10.

RINGMÄRKNING
14 ex av 11 arter:
sparvhök 1, ängspiplärka 2, gärdsmyg 1, järnsparv 3, rödhake 1, rödvingetrast 1, talgoxe 1,
trädkrypare 1, bergfink 1, grönfink 1 och domherre 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 992 och i år 10 042.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Endast stationspersonalen på ön i dag – således tre besökare.

ÖVRIGT
* På finska heter stenfalken ampuhaukka – den som kommer som ett skott, som skjuten ur en
kanon – och det gjorde en hanne på f.m. Med siktet inställt långt i fjärran flög stenfalken lågt
över murarna från Västudden mot fågelstationen ... passerade oss på ett par meters håll och
flög UNDER tvättlinan vid farstuknuten några sekunder innan Matz svängde runt hörnet!
* 30 knubbsälar på Klockfotsrevet i dag.
* ISS, den internationella rymdstationen, passerade Nidingen i god stil (27.000 km/h) kl 19:27‐
19:30.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 26 OKTOBER 2011
VÄDER
Stjärnklar natt och gryning. Sikten mycket god.
Vid 05‐tiden hade nederbördsfronten i SV kommit in över Danmark och lufttrycket var
långsamt fallande. Molnen började dra in vid 06‐tiden och småningom duggregn kl 08:30‐
14:00 med måttlig till dålig sikt. Mer ihållande regn kl 14‐15 och därefter kortare skurar.
04:00: O 12 m/s, byvindar 15 m/s, +8,5°C, vattenstånd ‐25 cm, lufttryck 1017 hPa, klart.
06:00: O 11 m/s, byvindar 15 m/s, +8,3°C, vattenståndet ‐23 cm, halvklart, god sikt.
08:00: OSO 12 m/s, byvindar 15 m/s, +9,0°C, vattenstånd ‐20 cm, måttlig sikt, mulet.
11:00: OSO 11 m/s, byvindar 14 m/s, +8,5°C, vattenstånd ‐35 cm, duggregn, dålig sikt.
14:00: OSO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +9,2°C, vattenstånd ‐28 cm, regn, dålig sikt.
17:00: OSO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +9,5°C, vattenstånd ‐15 cm, regnskurar, lätt dis, 1015 hPa.
19:00: SO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +9,0°C, vattenstånd ‐10 cm, uppehåll.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:09 och ner 17:42.

PERSONAL
Göran Andersson, Matz Carlsson och Bengt Jonsson.

VERKSAMHET
9 nät kl 07:30‐13:30.
Observationer ca 45 min/h mellan kl 08:00‐13:00 och strandvandring kl 13:30‐14:15 runt
västra halvan av Nidingen.

OBSERVATIONER
KANADAGÅS Med gener av vitkindad gås i sig. Ovansidan av vingarna gick i grått och det
mörka på halsen sträckte sig ner över bröstet. Huvudteckningen mest lik kanadagås liksom
storleken och vingslagsfrekvensen.
HAVSSULA Endast några 5K+ i dag.
TOPPSKARV Minst tio på Klockfotsrevet under fm.
BLÅ KÄRRHÖK Klockan 08:28 rundade en 2K+ hona Västudden och fortsatte söderut.
SKÄRSNÄPPA 60 ex på Klockfotsrevet och Västudden.
TORDMULE Även i dag mot norr, minst 37 ex.
JORDUGGLA Gårdagens kortörade uggla kvar ute på Norrstrandens vindkammade savann.

RINGMÄRKNING
8 ex av 6 arter:
järnsparv 1, kungsfågel 1, bofink 1, bergfink 1, gråsiska 2 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1000 och i år 10 050.

UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Endast stationspersonalen på ön i dag – således tre besökare.

ÖVRIGT
Fortsatt mycket svårt med nätfångst p.g.a. vinden. 1000:de ringmärkta fågeln i oktober blev en
sävsparv, 1K hanne. Fångstförsök i Kausan ställdes in.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 27 OKTOBER 2011
VÄDER
Stjärnklar natt och gryning, disigt med måttlig till dålig sikt. Mulen dag p.g.a. låga dimmoln, som drev
ut över havet från landbacken. Dimma/mk disigt från kl 09 samt TÄT dimma 13:45‐14:45 och från
15:45.
03:00: S 6 m/s, byvindar 8 m/s, +10,5°C, lufttryck 1019 hPa. Klart, sikten ca 3 km.
05:00: S 5 m/s, byvindar 7 m/s, +10,2°C, vattenstånd – i u. Klart, dålig sikt.
07:00: S 6 m/s, byvindar 8 m/s, +10,2°C, vattenstånd – i u. Mulet, dålig sikt.
10:00: SSO 7 m/s, byvindar 10 m/s, +9,1°C, vattenstånd ‐5 cm. Dimma, mulet.
13:00: SO 6 m/s, byvindar 9 m/s, +9,3°C, dimma/mkt disigt. Lufttryck 1023 hPa.
16:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +8,9°C, vattenstånd ‐5 cm, tät dimma.
19:00: O 6 m/s, byvindar 8 m/s, +9,4°C, vattenstånd ‐4 cm, klart, mkt disigt.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:12 och ner 17:39.

PERSONAL
Göran Andersson, Matz Carlsson och Bengt Jonsson.

VERKSAMHET
17 nät kl 06:30‐07:30, 20 nät 07:30‐08:30, 22 nät 08:30‐10:30, 21 nät 10:30‐11:30 och 20 nät
11:30‐14:30.
Tre burar som fröfällor vid Strandoxeln kl 10:30‐14:30.
Observationer ca 45 min/h mellan kl 08:00‐12:00.
Strandvandring längs Norrstranden från Västudden till Ostudden kl 15‐16.

OBSERVATIONER
HAVSSULA Trots dålig sikt noterades ett par 4K och en 5K+.
TOPPSKARV Högst åtta på Klockfotsrevet under fm samtidigt.
BLÅ KÄRRHÖK 09:30 passerade en 1K+ honfärgad förbi östra fyren och fortsatte söderut.
STENFALK En ad hanne jagade runt ön kl 11:40‐12:10. Mycket vacker Merlin el. smyril!
SKÄRSNÄPPA Minst 100 ex på Klockfotsrevet kl 12:05 – alla på vingarna p.g.a. stenfalken.
MORKULLA Sågs ett par gånger kl 08:30‐09:30 i fyrbyn. Första observation i höst. Senast
kormullorna noterades härute var 2 april i våras.
ALKEKUNG En liten svartvit kork  guppade ett par timmar utanför Norrstranden på f.m. i
höjd med Strandoxeln.
JORDUGGLA Vår kortörade uggla från i går och förrgår var kvar på Norrstranden men ... bara
50 meter därifrån satt ytterligare ett ex som, efter en kort flygtur till Västudden, beslöt att
sträcka iväg till Danmark i väster kl 15:18!
DOMHERRE Tre ex sträckte SV kl 10:55.

RINGMÄRKNING
6 ex av 6 arter:
sparvhök 3K+ hanne, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, kungsfågel 1, talgoxe 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1006 och i år 10 056.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Inga andra än stationspersonalen på Nidingen i dag – således tre personer.

ÖVRIGT
En timme under e.m. hade vi planerat att vandra längs hela ön och just då blev det 2 km sikt
och solen syntes genom diset. Väl tajmat!
Bland annat såg vi TVÅ JORDUGGLOR, som satt 50 m från varandra norr om Vresrosen.
Matz levererar dagens limerick:
En nybörjarmärkare på Nidingen,
missade helt benet med ringen.
Hur som han bökade
och med fågeln stökade,
hamnade ringen runt vingen!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 28 OKTOBER 2011
VÄDER
Liten fyrnatt strax efter kl 04, med dålig sikt i dis samt lätt dimregn i SO‐vind 10‐11 m/s.
Dagen mycket mörk, mulen, kulen och blåsig. Fyren var tänd ännu en timme efter soluppgången!
Vid 17‐tiden hade vinden vridit över till SV och avtagit ytterligare. Samtidigt tendens till bättre sikt.
03:00: SO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +9,7°C, vattenstånd ‐12 cm. Mycket disigt.
05:00: SO 11 m/s, byvindar 13 m/s, +10,2°C, lufttryck 1019 hPa. Måttlig sikt.
07:00: SSO 10 m/s, byvindar 13 m/s, +10,5°C, vattenstånd ‐7 cm. Mulet, måttlig sikt.
10:00: SSO 11 m/s, byvindar 14 m/s, +10,3°C, vattenstånd ‐5 cm. Dålig sikt.
13:00: S 10 m/s, byvindar 12 m/s, +10,6°C, vattenstånd ‐9 cm. Dålig sikt, 1018 hPa.
16:00: SSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +10,8°C, vattenstånd ‐10 cm. Dålig sikt.
18:00: VSV 4 m/s, byvindar 9 m/s, +10,8°C, vattenstånd +5 cm, måttlig sikt, halvklart.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:14 och ner 17:37.

PERSONAL
Göran Andersson, Matz Carlsson och Bengt Jonsson.
VERKSAMHET
15 nät kl 07:15‐12:15
Observationer från gårdstunet ca 45 min/h mellan kl 08:00‐14:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE En sextett bestående av fyra honor och två 1K rundade Västudden söderut.
KNIPA Sträckte först västerut, men återkom efter tio minuter och drog in mot kusten.
HAVSSULA En 2K västerut samt två adulter (5K+) söderut.
TOPPSKARV Omkring 15 ex stationära.
BLÅ KÄRRHÖK Tre ex sträckande. En 1K sträckte S klockan 11:10 utanför Västudden, en 1K+ honfärgad
lämnade Hamnudden 12:52 mot SO samtidigt som en 1K+ honfärgad födosökte längs Norrstranden.
Den senare lämnade Nidingen österut via Ostudden 13:20.

SKÄRSNÄPPA 30 ex stationära.
OB. KUST‐/FJÄLLABB Kort observation av en mörk och slank labb, som sträckte västerut längs
Norrstranden kl 08:40.
RÖDVINGETRAST Sent på e.m. nåddes ön av ett gäng dagsträckande rödvingetrastar. Tidigare
på dagen endast någon enstaka rödvinge rastande.
RINGMÄRKNING
14 ex av 9 arter:
gärdsmyg 1, rödhake 3, björktrast 1, taltrast 2, svarthätta 1, kungsfågel 2, bofink 1, grönsiska 1
och brunsiska 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1020 och i år 10 070.

UPPDRAGSARBETE
Städning och tömning av gästtoan nere vid hamnen.
BESÖKARE
Veckans tema höll i sig även i dag – Tre män på en ö – således tre som besökte Nidingen.

ÖVRIGT
Liten fyrnatt vid 04‐tiden! Ganska mycket tättingar kretsade kring nya fyren och locklätena
avslöjade åtminstone järnsparv, kol‐, tal‐ och rödvingetrast. En taltrast ville in i köket kl 05 och
satt så länge på fönsterblecket att Göran kunde hoppa i stövlarna, gå ut runt hörnet och ta den
med handen.
Storstädning av fågelstationen genomfördes under eftermiddagen inför personalbytet i
morgon vid lunchtid.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 29 OKTOBER 2011
VÄDER
Stjärnklar natt. I går kväll blåste det upp till V 9‐11 m/s, men kl 05 i dag var det svag V, tidvis
NV. Det lugna vädret varade ett par timmar, sedan började SV‐vindar dra, sakta ökande. En
ganska solig dag – blå himmel/blå mesar – men under sena e.m. mulnande.
03:00: NV 4 m/s, byvindar 8 m/s, +9,4°C, vattenstånd +4 cm. Klart, mycket god sikt.
05:00: V 1 m/s, byvindar 4 m/s, +9,2°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1025 hPa.
07:00: SV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +9,2°C, vattenstånd +7 cm. Halvklart, mycket god sikt.
10:00: SSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +9,7°C, vattenstånd +7 cm. God sikt, nästan klart.
13:00‐16:00: SSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +10°C, vattenstånd sjunkande, 1025 hPa, mulnande.
17:00: SSO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +8,4°C, vattenstånd ‐4 cm, mulet, god sikt.
19:00: SSO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +8,4°C, mulet, god sikt, 1022 hPa.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:16 och ner 17:34.

PERSONAL
Göran Andersson samt Matz Carlsson och Bengt Jonsson. De två sistnämnda åkte i land med
stationsbåten Stuff, som anlände med Lotta Berg, Hanna Berg och Evamaria Ferm.
Båtförare var Sone Sjölander, som även hade tre första‐gången‐på‐Nidingen‐passagerare med
sig.

VERKSAMHET
19 nät kl 06:00‐09:00, 17 nät 09:00‐09:30, 15 nät 09:30‐11:00,
11 nät 11:00‐12:30 och slutligen 15 nät 12:30‐15:30.
25 burar i Kausan 13:00‐17:00.
Tre burar som fröfällor vid Strandoxeln kl 13:30‐17:00.
Tre burar som fröfällor i Vresrosgången kl 13:30‐17:00.
Observationer ca 30 min/h mellan kl 08‐10 samt kl 16‐17.

OBSERVATIONER
BERGAND En flock på hela 13 honor tillsammans med några ejdrar flög längs Norrstranden,
rundade Västudden och sträckte sen söderut kl 09:25.
Tredje fyndet i år. Första obs gjordes 26.3 med tre ex och den 25.4 sågs en bergandshona.
HAVSSULA En 4K+ och en 5K+, båda i aktiv flykt, lågt längs havet, mot söder.
VATTENRALL En gammal hona, fångad i nät 6C och ringmärkt den 1.4 2011 på Nidingen,
fångades på morgonen i nät 6E!
SKÄRSNÄPPA Minst 10 ex på Klockfotsrevet.

RINGMÄRKNING

84 ex av 12 arter:
ängspiplärka 7, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, rödvingetrast 1, blåmes 43, talgoxe 1,
bofink 1, bergfink 1, grönfink 11, gråsiska 9, brunsiska 5 och gulsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1104 och i år 10 154.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Stationspersonal och båtförare med tre fripassagerare samt, under eftermiddagen, tre
hummerfiskare, som tog iland för en fikapaus – 13 personer totalt.

ÖVRIGT
Inspirerad av lugnvädret under efternatten, satte Göran upp näten drygt två timmar innan
soluppgången ... man vet aldrig var sparvugglan har sitt stråk 

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 30 OKTOBER 2011
VÄDER
Natten och gryningen var mulen, mild och mycket disig ... dålig sikt. Lätta regnskurar kl 08‐09:30, följt
av kraftigare regn i två timmar. Först klockan 14:30 blev sikten 5 km och lite senare omkring 10 km.
05:00: SSV 9 m/s, byvindar 10 m/s, +10,7°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1015 hPa.
07:00: S 9 m/s, byvindar 11 m/s, +10,8°C, vattenstånd +7 cm. Dimma/dis, 1 km sikt.
10:00: SSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +10,3°C, vattenstånd +17 cm. Regn, ingen sikt.
13:00: SSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +11,1°C, vattenstånd +12 cm, dålig sikt.
16:00: VSV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +11,3°C, vattenstånd +8 cm, mulet, 10 km sikt.
19:00: SV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +11,2°C, vattenstånd +13 cm, mulet, måttlig sikt.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:18 och ner 16:33.

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg och Evamaria Ferm.

VERKSAMHET
16 nät kl 06:30‐10:00.
Tre burar som fröfällor vid Strandoxeln 07:45‐09:45, 12:00‐16:30.
Tre burar som fröfällor i Vresrosgången 07:45‐09:45, 12:00‐16:30.
Sträckobservationer från gårdstunet 13:00‐16:30.

OBSERVATIONER
BLÄSAND 14 ex mot söder tillsammans med ejdrar.
STORLOM En drog söderut strax väster om Nidingen.
STORMFÅGEL Kl 15:05‐16:30 sträckte minst 17 ex mot söder.
HAVSSULA En 4K och tre 5K+ mot S.
SPARVHÖK En 3K+ utfärgad hanne jagade kring Strandoxeln. Dessutom en hona.
STENFALK Som skjuten ur en kanon – ampuhaukka – sträckte ett ex mot S förbi Västudden.
SKÄRSNÄPPA 15 ex på Norrstrandens stenar nedanför Fotogenboden kl 11.
BREDSTJÄRTAD LABB En 1K sträckte i klassiskt vägvinnande och spektakulär stil mot söder
strax utanför Västudden.
TRETÅIG MÅS Kl 13:00‐16:30 sträckte över 200 ex mot söder – 90 procent adulter.
SILLGRISSLA Minst 32 sträckande under em.
TORDMULE Ett dussin tordmular mot S under em.
SVARTHÄTTA Förutom tre ringmärkta sågs ett par omärkta svarthättor efter ringm avslutande.
Noterbart är att en av svarthättorna togs i fröfälla.
GRÅSPARV Den ringmärkta 1K‐honan från 14.8 2011 (kontrollerad även 29.9) dök nu upp som
Gumman ur lådan ... eller in i fröfällan ... och samtliga på ön fick nytt Nidingenkryss!
SNÖSPARV Ett ex flög upp med grönfinkar från Norrstranden vid lunchtid.

RINGMÄRKNING
19 ex av 6 arter:
gärdsmyg 1, svarthätta 3, blåmes 2, bofink 1, grönfink 11, sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1123 och i år 10 173.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Endast stationspersonalen sågs motionera på ön i dag, alltså fyra personer.

ÖVRIGT
Meteorologiskt sett har Nidingen en slags sommar med en dygnsmedeltemperatur på strax över +10
grader C! Egentligen ska en sådan period vara minst sju dygn i sträck, men med korta avbrott har
mildvädret på ön varit en följetong i oktober.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 31 OKTOBER 2011
VÄDER
Under småtimmarna stjärnklart, framåt efternatten dock mulet men god sikt. Dålig sikt från kl 12 men
tillfälligt måttlig sikt 13‐14. Från 14‐tiden TÄT DIMMA.
03:00: V 5 m/s, byvindar 9 m/s, +10,8°C, vattenstånd +19 cm, lufttryck 1015 hPa.
05:00: V 5 m/s, byvindar 9 m/s, +10,2°C, vattenstånd +16 cm, god sikt, mulet.
07:00: VSV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +10,2°C, vattenstånd +17 cm. Mulet, måttlig‐god sikt.
10:00: SV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +10,2°C, vattenstånd +21 cm, lufttryck 1017 hPa.
13:00: SSV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +10,6°C, vattenstånd +10 cm, måttlig‐dålig sikt.
16:00: SSO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +10,2°C, vattenstånd ‐1 cm, mulet, tät dimma.
19:00: SSO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +10,2°C, mulet, tät dimma, lufttryck 1017 hPa.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:21 och ner 16:30.

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg och Evamaria Ferm.
VERKSAMHET
22 nät kl 06:30‐11:00, 17 nät 11:00‐13:00 och 19 nät 13:00‐14:00.
Tre burar som fröfällor vid Strandoxeln 10:30‐15:30.
Tre burar som fröfällor i Vresrosgången 10:30‐15:30.
25 burar för piplärkor i Kausan 12:00‐15:30.
Sträckobservationer, 30‐40 min/h, från gårdstunet 07:30‐11:30.
Tumlarspaning mot norr 12:45‐13:15 gav tre individer med västlig kurs.
OBSERVATIONER
ALFÅGEL En hona hastade söderut kl 09:25.
SMÅLOM En 1K sträckte söderut strax utanför Västudden kl 08:09 i täten för 40 skärsnäppor!
De senare kom säkert inflygande med den vanliga Calidrispendeln från Hallands Svartskär.
SVARTNÄBBAD ISLOM Just när det var dags för nätrundan kl 08:00 fick Göran syn på en stor
lom i norr, som flög rakt mot Nidingen. Strax insåg vi att det var en 3K+ svartnäsa, som
minuten senare passerade Västudden på nära håll! Den hade påbörjat ruggning från
näbbroten och bakåt över kinden samt ovansidans schackbräde. Det vita halsmärket lyste fint i
medljuset  Se även under rubriken Övrigt!
STORMFÅGEL En målmedveten representant av havhästarna skrittade söderut 07:54.
HAVSSULA En 2K, en 3K, tre 4K+ och fyra 5K+ sträckande.
FJÄLLVRÅK En 1K tog sig ryttlande fram längs Norrstranden västerut och försvann in i diset kl
08:57 mot SV.
SKÄRSNÄPPA Minst 100 ex bland Hamnuddens stenar kl 11:45. En kärrsnäppa var med.
KÄRRSNÄPPA Ett ex med minst 100 skärsnäppor på Hamnudden vid lunchtid.
JORDUGGLA En kortörad representant av Asiosläktet satt i dimman på stigen intill jordkällaren
på e.m.

LADUSVALA Evamaria ropade: Ladusvala, Hamnen! över walkietalkien och vi sprang ner för att
vinka hejdå åt sommaren!
FORSÄRLA Rastade en stund strax före lunch i Kausan och födosökte tillsammans med
piplärkorna.
GRANSÅNGARE En skönt gröntonad collybita gladde gänget i ringmärkarboden.
GRÅSPARV Den ringmärkta 1K‐honan från 14.8 2011, kontrollerad även 29.9 och i går, 30.10,
satt en stund på Fotogenbodstaket.
SNÖSPARV Tre unga hannar och en honfärgad ute på Ostudden under e.m. expedition i tät
dimma.
TUMLARE Strax före kl 13, då vinden hade lugnat sig och lagt ner havet norr om Nidingen, sa
Göran att nu är det ”tumlarväder” ... och det dröjde inte länge förrän Evamaria noterade tre
tumlare!
RINGMÄRKNING
52 ex av 13 arter:
ängspiplärka 8, skärpiplärka 2, gärdsmyg 1, björktrast 2, taltrast 1, GRANSÅNGARE 1, bofink 4,
grönfink 19, grönsiska 5, VINTERHÄMPLING 4, gråsiska 3, domherre 1 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1175 och i år 10 225.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning av Playan och Ostudden, 0,5 h.
BESÖKARE
Kvartetten som flängde, var öns enda besökare i dag – alltså fyra personer.
ÖVRIGT
Strax före åtta visade Hanna oss på ett JÄTTEKRYSS på himlen – d.v.s. två gigantiska
kondensstrimmor – och vi insåg att den här dagen skulle bli minnesvärd.
Några minuter senare kom den svartnäbbade islommen allt närmare Nidingen. Vi lyfte till slut
ögonen från tubkikarnas okular, tog handjagarna och njöt av en svartnäsa i medljus på nära
håll!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 1 NOVEMBER 2011
VÄDER
Dålig sikt under natten, men lagom till gryningen, var sikten omkring 4 km. Vinden ökade
stadigt under f.m. och sikten blev gradvis bättre. Från 14‐tiden något lättande molntäcke.
03:00: SSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +10,9°C, vattenstånd +6 cm, mulet, dålig sikt.
06:00: SO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +10,4°C, vattenstånd +3 cm, ca 4 km sikt, 1017 hPa.
08:00: SSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +11,1°C, vattenstånd +3 cm, mulet, måttlig sikt.
10:00: SSO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +10,9°C, vattenstånd +8 cm, 1016 hPa.
12:00: SSO 11 m/s, byvindar 13 m/s, +10,9°C, vattenstånd +6 cm, mulet, måttlig‐god sikt.
15:00: SSO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +10,6°C, vattenstånd +2 cm, mulet, god sikt.
18:00: SSO 11 m/s, byvindar 12 m/s, +11,1°C, mulet, lufttrycket 1014 hPa.
19‐21: dimma och fyrnatt för trastarna inleddes!

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:23 och ner 16:27.

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg och Evamaria Ferm.

VERKSAMHET
24 nät kl 06:30‐08:30, 17 nät 08:30‐11:30.
Tre burar som fröfällor vid Strandoxeln 10:00‐16:00.
Tre burar som fröfällor i Vresrosgången 10:00‐16:00.
25 burar för piplärkor i Kausan 10:00‐16:00.
Sträckobservationer, ca 45 min/h, från gårdstunet 07:30‐15:30.

OBSERVATIONER
OB. ANSERGÅS En kvartett möjliga spetsbergsgäss sträckte söderut kl 14:30 utanför
Västudden. Eftermiddagsljuset var inte det bästa, men gässen var förhållandevis korthalsade
och vingovansidorna var gråaktiga.
HAVSSULA Totalt sträckte: en 1K, fyra 2K, en 3K, tre 4K, åtta 4K+ samt trettio 5K+.
TOPPSKARV Med den s.k. Skarvpendeln från Hallands Svartskär i norr, anlände 11 + 6 ex
klockan 07:47 respektive 07:52 till Nidingen.
SPARVHÖK En gammal, utfärgad hanne jagade runt på ön redan vid 07‐tiden, men fick
småningom kapitulera i ett nät och bli ringmärkt. Förutom en jagande hona sträckte minst två
ex mot SV.
STENFALK En läckert utfärgad gammal hanne visade upp sig helt kort medan en 1K hona bjöd
på spektakulär flygshow över Norrstranden och Västudden.
SKÄRSNÄPPA Ca 80 ex Hamnudden kl 13.
ENKELBECKASIN Hördes och sågs under kvällens intensiva rödvingetraststräck förbi nya fyren.
BREDSTJÄRTAD LABB En 1K sträckte S och födosökte strax väster om ön kl 14:35‐14:40.

TRETÅIG MÅS Minst 300 på sträck i dag. Omkring 95 procent adulter.
ALKEKUNG Evamaria, som aldrig tidigare sett alkekung, stod för bedriften att upptäcka de tre
första kungarna sträckande söderut kl 08:30, 10:47 och 12:00 medan Lotta upptäckte
minialkan kl 14:52. Samtliga fyra rundade Västudden.
RÖDVINGETRAST Intensivt flyttning av rödvingar började vid 19‐tiden och den långa
sträcknatten, med inslag av taltrast och enkelbeckasiner, pågick ännu följande morgon vid 04‐
tiden.
SVARTHÄTTA En 2K+hanne fångades i fröfälla. Även den 30.10 togs en svarthätta i vadarbur
med frön.
TUMLARE Fem tumlare verkade jaga fisk någon km norr om Nidingen kl 08:56‐08:58. Inom
någon minut hade drygt tio havssulor samlats till platsen och gick ner på vattnet. Ingen sula
sågs dock dyka efter föda på klassiskt manér.

RINGMÄRKNING
27 ex av 7 arter:
sparvhök 1, ängspiplärka 11, gärdsmyg 1, rödhake 2, svarthätta 1, grönfink 10 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 27 och i år 10 252.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Stationskvartetten var de enda besökarna på Nidingen i dag – alltså fyra personer.

ÖVRIGT
Även om vindarna är fel, går det att se havsfåglar med Nidingen som bas. Personalen
kompenserade den skrala ringmärkningen med en rejäl bevakning av sträcket från obsplats
gårdstunet i lä av stationshuset under ca 45 min/h perioden 07:30‐15:30 – således sex
timmars obstid!
Sträcknatt: Vid 19‐tiden upptäckte vi att ett intensivt rödvingesträck, med inslag av taltrast och
enkelbeckasin, pågick i diset via nya fyren. Flyttningen var igång ännu vid 04‐tiden följande
dag!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 2 NOVEMBER 2011
VÄDER
I dag var solen uppe i nio timmar, men det var skumtimmar av moln och dimma hela dagen.
Dygnet inleddes som det förra slutade, med dimma/dis och sträckande trastar med inslag av
enkelbeckasiner. Morgonen var mycket disig och från kl 10 dimma/tät dimma resten av dagen.
03:00: SSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +10,0°C, vattenstånd +18 cm, mulet, dålig sikt/dimma.
05:00: SSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +10,0°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1014 hPa, dålig sikt.
08:00: S 7 m/s, byvindar 8 m/s, +10,3°C, vattenstånd +13 cm, mulet, dålig sikt.
10:00: S 7 m/s, byvindar 8 m/s, +10,1°C, vattenstånd +18 cm, dimma/tät dimma.
12:00: S 6 m/s, byvindar 7 m/s, +10,0°C, vattenstånd +23 cm, mulet, tät dimma.
15:00: S 6 m/s, byvindar 8 m/s, +9,8°C, vattenstånd +20 cm, mulet, tät dimma.
18:00: SO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +10,0°C, mulet, dimma, lufttryck 1015 hPa.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:25 och ner 16:25.

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg och Evamaria Ferm.

VERKSAMHET
17 nät kl 06:30‐08:00, 22 nät 08:00‐15:00.
Tre burar som fröfällor vid Strandoxeln 10:00‐15:00.
Tre burar som fröfällor i Vresrosgången 10:00‐15:00.
30 burar för piplärkor m.m. i Kausan 12:00‐16:00.

OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA En mindre flock sågs ute på Hamnudden.
ENKELBECKASIN Vid 04‐tiden noterades en stor, västflyttande flock på minst 10 ex i
strålkastarskenet över fågelstationen. Himmelsgetterna lockade intensivt hela tiden.
JORDUGGLA Sex ex samtidigt ute på Ostudden kl 15:15‐15:30! Under morgonen två ex
nedanför Kruthuset.
SVART RÖDSTJÄRT En rastande ungfågel i fyrbyn. Fångades slutligen i ett av Kruthusnäten.
STENSKVÄTTA En höstligt, rödbrun skvätta, som vi gärna skulle ha mätt vinglängden på ,
rastade under em i Kausan. Satt ibland och vilade på vadarburarna ... utan att hoppa in.
RÖDVINGETRAST Den trastnatt, som inleddes i går kväll, var fortfarande igång kl 04 när Göran
kollade läget. Inslag av taltrast och enkelbeckasiner.
DUBBELTRAST Enstaka noterades under morgonen.
RÖRSÅNGARE En rastande, ringmärktes.
TRÄDGÅRDSSÅNGARE En rastande, ringmärktes.
SVARTHÄTTA Två ex rastande.

GRANSÅNGARE Tre rastande och infångade. En tristiskandidat vägrade locka, men lät sig i alla
fall ringmärkas och fotograferas 

RINGMÄRKNING
92 ex av 16 arter:
ängspiplärka 5, gärdsmyg 2, rödhake 44, svart rödstjärt 1,
koltrast 13, taltrast 1, rödvingetrast 7,
rörsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 2, gransångare 3,
kungsfågel 1, bergfink 1, grönfink 8, steglits 1 och brunsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 119 och i år 10 344.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Kvartetten som trängdes, var de enda besökarna på Nidingen i dag – alltså fyra personer.

ÖVRIGT
Nattens flyttrusch, som började ett par timmar efter solnedgången i går, fortsatte förbi
efternatten till gryningen och bidrog till en rolig ringmärkningsdag. Göran gick ut kl 04 med
strålkastaren på trappan när en flock enkelbeckasiner lockade ivrigt ur mörkret. De passerade
långsamt västerut, liksom hovrande över stationen.
Tjejligans traditionella eftermiddagsexpedition till Ostudden kl 15 resulterade i sex (6!)
jordugglor samtidigt!

TV‐TIPS I VECKAN ‐ 3.11 torsdag
* SVT1 20:30 Mitt i naturen
* Tolv miljoner fåglar har RINGMÄRKTS i Sverige under de senaste hundra åren!
Martin Emtenäs gör en djupdykning i ringmärkning av fåglar, som i år firar 100 år.
Vart flyttar våra fåglar, hur gamla blir de och hur går det för olika arter?
* Även i SVT1 4/11, SVT1 5/11 och SVT24 5/11

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 3 NOVEMBER 2011
VÄDER
Disig efternatt med dålig sikt och flyttande rödvingetrastar. Som vanligt en spektakulär show
kring fyrljuset. Siktförbättring ett par timmar före soluppgången och det höll sig resten av
dagen ... dock med kompakta moln.
04:00: OSO 4 m/s, byvindar 7 m/s, +8,8°C, vattenstånd +10 cm, disigt. Lufttryck 1013 hPa.
06:00: OSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +8,4°C, vattenstånd +6 cm, mulet, god sikt.
08:00: OSO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +8,5°C, vattenstånd +2 cm, mulet, god sikt.
10:00: OSO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +8,5°C, vattenstånd +1 cm, mulet, god sikt.
13:00: OSO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +9,1°C, vattenstånd +13 cm, mulet, god sikt.
16:00: OSO 7 m/s, byvindar 10 m/s, +9,7°C, vattenstånd +15 cm, mulet. Lufttryck 1010 hPa.
18:00: OSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +9,4°C, vattenstånd +5 cm, mulet, god sikt.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:28 och ner 16:23.

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg och Evamaria Ferm.

VERKSAMHET
22 nät kl 06:30‐12:30, 17 nät 12:30‐15:30.
30 burar för piplärkor m.m. i Kausan 09:00‐17:00.

OBSERVATIONER
EJDER En ring‐ och färgmärkt åda på Västudden från ett tidigare projekt. Ursprungligen märkt
2000‐01 som häckande hona ‐ alltså född några år tidigare.
SKÄRSNÄPPA 25 ex Västudden.
TRETÅIG MÅS Under eftermiddagen sågs en stor flock (bandet var kilometerlångt) om flera
hundra tretåmåsar långt i väster under födosök. När de flög vidare sträckte de flesta mot norr.
JORDUGGLA Vardera ett ex stationära på Väst‐ respektive Ostudden.
TRÄDLÄRKA Ett ex rastande längs Norrstranden. Flög omkring och tji‐lu‐liade ibland.
BERGLÄRKA Första observationen för Nidingen 2011. Ett ex flög några gånger, ivrigt lockande,
över fyrbyn. Troligen rastande individ.
SVART RÖDSTJÄRT 1852‐huset på fm och Hamnen sent på em. Två omärkta individer ‐ ung
hanne och en hona.
STENSKVÄTTA Kvar i Kausan för tredje dagen i rad.
RÖDVINGETRAST Andra trastnatten i rad var igång kl 04 när Göran kollade läget i diset.
DUBBELTRAST Tack vare att en av de få överflygande dubbeltrastarna tyckte att Nidingens
buskage kunde vara ett alternativ, blev den infångade och ringmärkt som trastart nr 5 innan
klockan ens var 08! Snygg trastkvintett!
SVARTHÄTTA Tre hannar på ön i dag.

GRANSÅNGARE Minst tre gransångare, alla helt vanliga, gästade Nidingens buskar och snår.
SNÖSPARV Gårdagens ensamma tundrasparv flög omkring och lockade.

RINGMÄRKNING
90 ex av 16 arter:
ängspiplärka 4, gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 44, koltrast 10, björktrast 3, taltrast 3,
rödvingetrast 8, dubbeltrast 1, svarthätta 3, gransångare 2, kungsfågel 4, bofink 2, bergfink 1,
gråsiska 1 och domherre 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 209 och i år 10 434.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Den sångglada kvartetten ur stationspersonalen var de enda besökarna på Nidingen i dag.

ÖVRIGT
Genom åren har många skådare lagt märke till Nidingens motsvarighet till Bermudatriangeln.
Den ligger, sedd från fågelstationens västra knut, bakom vandrarhemmet. Det är nämligen väl
bekant att fåglar som sträcker väster om ön, försvinner bakom det röda huset för att sen aldrig
mer ses ...
Västuddens jorduggla satt på exakt samma plats från lunch till skymning (sågs bra från
stationen) och spanade var femte sekund till vänster och höger, som om den studerade en
tennismatch 
Detta faktum föranledde
Dagens limerick:
En jorduggla från Långtbortistan,
på Västudden satt halva dan.
Och hans vaksamma blick,
vänster‐höger den gick –
för som tennisexpert var han van!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 4 NOVEMBER 2011
VÄDER
Helt överskyad natthimmel men med de ljusstarkaste stjärnorna och Jupiter genomlysande.
Disigt och ca 5 km sikt på morgonen. Under f.m. något lättande molntäcke men fortsatt disigt.
Efter lunch avtagande vind och någon enstaka solglimt. Den positiva vindtrenden, avtagande
blåst, bröts framåt 18‐tiden, då vinden började friska i.
04:00: OSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +8,7°C, vattenstånd +11 cm, måttlig sikt, 1009 hPa.
06:00: OSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +9,3°C, vattenstånd +3 cm, mulet, måttlig sikt.
08:00: OSO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +9,0°C, vattenstånd ‐1 cm, mulet, sikten max 4 km.
11:00: SO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +10,1°C, vattenstånd ‐3 cm, halvmulet, nedsatt sikt.
13:00: OSO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +10,3°C, vattenstånd +9 cm, mulet, 2‐4 km sikt.
16:00: OSO 8 m/s, byvindar 8 m/s, +10,4°C, vattenstånd +15 cm, mulet, mkt disigt, 1008 hPa.
19:00: SO 11 m/s, byvindar 14 m/s, +10,3°C, vattenstånd +7 cm, dålig‐måttlig sikt, mulet.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:30 och ner 16:20.

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg och Evamaria Ferm.

VERKSAMHET
22 nät kl 06:30‐12:00, 19 nät 12:00‐14:30.
Tre burar som fröfällor vid Strandoxeln 10:00‐15:30.
Tre burar som fröfällor i Vresrosgången 08:30‐15:30.
30 burar för piplärkor m.m. i Kausan 07:00‐17:00.

OBSERVATIONER
OB. SVAN Två mot väster långt norr om Nidingen. Höstens andra obs av svan.
GRÅGÅS Tre flockar: 15+65+10.
KANADAGÅS En dussinflock passerade Västudden vid niotiden på sydlig kurs.
HAVSÖRN Kl 09:26‐09:30 sträckande SV utmed Norrstranden, ut över Västudden och mycket
målmedvetet sträckande mot Danmark via bojen i sydväst!
FJÄLLVRÅK Två 1K 08:30 över Kruthuset men verkade återvända mot kusten igen. Ett ex kom
14:30 från väster och drog troligen in mot fastlandet efter ett sträckförsök.
SPARVHÖK Minst 16 ex på sträck.
BREDSTJÄRTAD LABB Vid upptäckten, väster om Nidingen, hade labben tydligen parasiterat på
en trut, som nu förföljde labben en stund. Småningom drog bredstjärten mot norr.
OB. FISK‐/SILVERTÄRNA Kl 14:05‐14:10 blev en FS‐tärna mobbad av tre trutar väster om
Nidingen. När den lämnat ifrån sig sitt byte, fortsatte den söderut med korta spaningsstopp.
SILLMULAR Markant sträck norrut, men flyttningen kunde inte följas p.g.a. andra
arbetsuppgifter. Dock sågs t.ex. 30+30+35+10 under en ganska kort stund vid niotiden.

ALKEKUNG Två sträckande S kl 08:48 och 13:11. Två rastande noterades 10:20 och 14:50.
SIDENSVANS Höstens första silverklockor flög österut förbi stationen kl 13:30.
SVART RÖDSTJÄRT De två från i går, ung hanne resp hona, var troligen samma som sågs i dag.
GRANSÅNGARE En omärkt individ sågs i Strandoxeln.
KAJA Tre stora flockar sträckte förbi: 800+300+150!
SNÖSPARV Två ex på ön i dag.

RINGMÄRKNING
33 ex av 12 arter:
ängspiplärka 1, gärdsmyg 3, rödhake 6, svart rödstjärt 1, taltrast 1, rödvingetrast 1,
kungsfågel 1, bofink 4, grönfink 10, domherre 2, brunsiska 2 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 242 och i år 10 467.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 1h.
BESÖKARE
Fågelstationskvartetten, var de enda personerna på Nidingen i dag.

ÖVRIGT
Personalbytet skjuts upp ett dygn, till söndag 6.11, då det finns en ledig skeppare till
stationsbåten Stuff – Mikael Hake står vid ratten då.
Under dagens städ‐ och rundvandring på ön stod det klart att jordugglorna den senaste tiden,
speciellt dygnet 2.11, levt på rödvingetrastar. Många matplatser hittades.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 5 NOVEMBER 2011
VÄDER
Dis och dimma under natten. Den friska, byiga vinden från i går kväll, 12‐14 m/s, hade under
efternatten avtagit till en mer nätfångstvänlig vindstyrka från SO och småningom ren ostlig vind.
Uppklarnande under förmiddagen men åter mer moln efter lunch och disigare.
04:00: SO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +8,9°C, vattenstånd +14 cm, dålig‐måttlig sikt, 1014 hPa.
06:00: OSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +8,3°C, vattenstånd +12 cm, halvmulet, måttlig sikt.
08:00: OSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +8,6°C, vattenstånd +4 cm, n klart, sikten max 3 km.
11:00: O 6 m/s, byvindar 6 m/s, +10,2°C, vattenstånd +1 cm, halvklart, måttlig sikt, 1017 hPa.
13:00: O 4 m/s, byvindar 6 m/s, +11,0°C, vattenstånd +5 cm, halvmulet, måttlig sikt.
16:00: ONO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +10,6°C, vattenstånd +15 cm, mulet, disigt.
18:00: O 6 m/s, byvindar 7 m/s, +10,2°C, vattenstånd +8 cm, nästan klart.

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:32 och ner 16:18.

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg och Evamaria Ferm.

VERKSAMHET
22 nät kl 06:30‐12:30, 19 nät 12:30‐15:00.
30 burar för piplärkor m.m. i Kausan 07:00‐13:00.

OBSERVATIONER
KNÖLSVAN En kvartett mot SV efter lunch.
GRÅGÅS 5 + 60 mot SV.
SVÄRTA En sextett mot väst 09:52, en duo med två sjöorrar mot S 11:50 samt en svärteshona
rastande utanför Norrstranden på e.m.
SVARTNÄBBAD ISLOM Ett ex mot S klockan 11:23‐11:24. Se nedan under Övrigt!
HAVSSULA Fem 5K+ mot SV.
FJÄLLVRÅK Tre 1K‐individer på besök – sträckförsök?
BREDSTJÄRTAD LABB Norr om Nidingen, parasiterande på tretåmåsar, som födosökte
tillsammans med trutar kl 09:25‐09:45.
SILLMULAR Markant sträck norrut för andra dagen i rad, men flyttningen kunde inte följas
p.g.a. andra arbetsuppgifter. Samtliga alkor, som sträckte N och NV och passerade nära, kunde
bestämmas till tordmular. Exempelvis kl 08:25‐08:27: 55+55+45+20 och 08:50: 10+45+20+10.
ALKEKUNG Två sträckande S kl 09:28 och 09:38. En rastande noterades 11:48.
JORDUGGLA Två kortöron jagade trastar i fyrskenet, neråt Strandoxeln och över Fotogenboden
medan vi satte upp näten 06:20‐06:30.
SIDENSVANS Höstens andra gäng silverklockor (första var i går 5.11) flög österut förbi
stationen kl 12:45.

SVART RÖDSTJÄRT En omärkt ungfågel noterades i hamnen under e.m.
SNÖSPARV Två ex, hanne och honfärgad, på ön under morgonen.

RINGMÄRKNING
47 ex av 9 arter:
gärdsmyg 21, rödhake 10, koltrast 4, rödvingetrast 2, stare 1,
bofink 2, grönfink 3, gråsiska 3 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 289 och i år 10 514.
UPPDRAGSARBETE
Gästtoan nere vid hamnen tömd och fixad, 0,5 h.
BESÖKARE
Kvartetten som myste, var de enda personerna på Nidingen i dag.

ÖVRIGT
* Personalbytet skjuts upp ett dygn, till i morgon söndag den 6.11, då det finns en ledig
skeppare till stationsbåten Stuff – Mikael Hake står vid ratten då.
* Häftig och överraskande observation av en ropande och sträckande svartnäbbad islom!
Lommen uppmärksammades pga. lätet. Den lät höra en variant av det s.k. vansinnesskrattet
flera gånger medan den sträckte söderut, några hundra meter väster om Nidingen.
Göran tänkte två sekunder, sedan skrek han: ‐ Islom! Det är en islom som ropar!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 6 NOVEMBER 2011
VÄDER
Natten stjärnklar men disig. Den praktiska sikten endast några kilometer men ljusen från kusten kunde
ses under efternatten. I gryningen snabbt mulnande frånsydost.
02:00: O 6 m/s, byvindar 8 m/s, +8,2°C, vattenstånd +7 cm, disigt, n klart, 1018 hPa.
04:00: O 6 m/s, byvindar 8 m/s, +7,5°C, vattenstånd +9 cm, n klart, måttlig sikt.
06:00: O 5 m/s, byvindar 8 m/s, +7,8°C, vattenstånd +8 cm, mulnande, måttlig sikt.
08:00: O 4 m/s, byvindar 6 m/s, +7,6°C, vattenstånd +1 cm, mulet, måttlig sikt.
11:00: NNO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +8,6°C, vattenstånd ‐3 cm, mulet, måttlig sikt.
13:00: N 4 m/s, byvindar 5 m/s, +10,3°C, vattenstånd 0 cm,
16:00: N 3 m/s, byvindar 4 m/s, +9,6°C, vattenstånd +8 cm
18:00: N 4 m/s, byvindar 5 m/s, +9,1°C, vattenstånd +6 cm

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:34 och ner 16:16.

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg och Evamaria Ferm avlöstes av Malin Karlsson,
Margareta Wilhelmsson och Ingrid Alm. Skeppare var Mikael Hake med Stina Thelander (Årets
Silvertärna) och Mikael Lagerborg (skärsnäppemärkare på Svalbard) som gastar.

VERKSAMHET
22 nät kl 06:30‐09:30, 19 nät 09:30‐11:30, 27 nät 11:30‐17:00

Tre burar som fröfällor vid Strandoxeln 11:15‐17:00
Tre burar som fröfällor i Vresrosgången 11:15‐17:00
OBSERVATIONER
FJÄLLVRÅK 2 1K sträckande
PILGRIMSFALK drog först österut norr om Ostudden 09:30. Återkom tillfälligt 09:35.
SILLMULAR stora flockar både norrut och söderut
RINGMÄRKNING
75 ex av 15 arter:
gärdsmyg 15, järnsparv 5, rödhake 4, koltrast 1, björktrast 1, rödvingetrast 1, blåmes 5,
varfågel 1, bofink 5, bergfink 1, grönfink 21, vinterhämpling 5, gråsiska 6, domherre 2, gulsparv
2
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 364 och i år 10 589.
Kontroll: rödhake, 2K+, med dansk ring.

UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Av‐ och pågående personal samt Stuffs eminenta besättning utgjorde tillsammans tio personer
på ön i dag.

ÖVRIGT
Efter dagens personalbyte är det hundra procent tjejer (hunden inräknad) här på ön, vilket nog
är en företeelse som inte är helt vanlig. Det måste betyda att det blir en vecka full av andra
ovanligheter även i näten. Vi inleder vår vistelse med en fantastisk eftermiddag på ett milt och
nästan vindstilla Nidingen, det är svårt att förstå att det är november!
VID DATORN
Göran Andersson och Malin Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 7 NOVEMBER 2011
VÄDER
Disigt under morgonen och förmiddagen, men sedan allt mer uppklarnande och under eftermiddagen
fick vi även ett par timmars solsken.
02:00: N 7 m/s, byvindar 10 m/s, +8,5°C, vattenstånd ‐2 cm
04:00: NNE 6 m/s, byvindar 9 m/s, +8,2°C, vattenstånd +1 cm
06:00: N 6 m/s, byvindar 8 m/s, +7,7°C, vattenstånd +1 cm
08:00: N 8 m/s, byvindar 10 m/s, +7,5°C, vattenstånd ‐3 cm
11:00: NNO 6 m/s, byvindar 10 m/s, +7,6°C, vattenstånd ‐2 cm
13:00: N 5 m/s, byvindar 8 m/s, +8,0°C, vattenstånd ‐1 cm
16:00: N 2 m/s, byvindar 4 m/s, +8,2°C, vattenstånd +7 cm
18:00: N 4 m/s, byvindar 6 m/s, +6,7°C, vattenstånd +4 cm

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:37 och ner 16:14.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm och Malin Karlsson

VERKSAMHET
27 nät kl 06:30‐08:00, 24 nät 08:00‐16:30
Tre burar som fröfällor vid Strandoxeln 06:30‐16:30
OBSERVATIONER
MORKULLA 1 ex rastande
FJÄLLVRÅK 1 ex sträckande åt väster
RINGMÄRKNING
61 ex av 15 arter:
gärdsmyg 2, järnsparv 3, rödhake 9, koltrast 17, rödvingetrast 1, svarthätta 1, kungsfågel 1,
trädkrypare 1, bofink 3, bergfink 2, grönfink 9, grönsiska 1, vinterhämpling 1, gråsiska 9,
gulsparv 1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 425 och i år 10 650.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Bara vi tre i stationspersonalen

ÖVRIGT

Efter förra veckans hårda sträckbevakning har de flesta fåglar idag kunnat passera anonyma
och obemärkta förbi Nidingen ute till havs, vi har haft fullt upp med att utbilda oss i
ringmärkningslabbet. Ikväll fick också gårdagens mystiska knölar i nacken på
vinterhämplingarna en förklaring, när Andreas Eriksson upplyste oss om att det är frön som
lagras där efter ett skrovmål.
Under kvällen ägnade sig assistenterna åt hanteringsträning på medhavd fågelattrapp, med
tyllstjärt, piprensarben och frigolitkropp. Kul idé! Undertecknad roade sig med att börja beta
av inmatningen av ett par tusen märkningar i fagel2.
VID DATORN
Malin Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 8 NOVEMBER 2011
VÄDER
Disigt hela dagen, och ganska kyligt trots de svaga vindarna.
02:00: O 1 m/s, byvindar 4 m/s, +5,2°C, vattenstånd ‐ 4 cm
04:00: ONO 2 m/s, byvindar 4 m/s, +4,6°C, vattenstånd ‐1 cm
06:00: ONO 1 m/s, byvindar 4 m/s, +4,3°C, vattenstånd ‐2 cm
08:00: ONO 1 m/s, byvindar 4 m/s, +4,0°C, vattenstånd ‐5 cm
11:00: OSO 2 m/s, byvindar 5 m/s, +3,8°C, vattenstånd ‐ 10 cm
13:00: O 3 m/s, byvindar 5 m/s, +4,4°C, vattenstånd ‐8 cm
16:00: O 3 m/s, byvindar 6 m/s, +5,1°C, vattenstånd ‐5 cm
18:00: N 4 m/s, byvindar 6 m/s, +6,7°C, vattenstånd ‐1 cm

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:39 och ner 16:12.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm och Malin Karlsson

VERKSAMHET
27 nät kl 06:30‐16:30
OBSERVATIONER
MORKULLA 1 ex rastande
SÅNGLÄRKA 2 ex sträckande
SIDENSVANS ca 10 ex rastande
TAIGASÅNGARE 1 ex rastande
RINGMÄRKNING
151 ex av 15 arter:
Sidensvans 1, rödhake 13, koltrast 95, björktrast 3, taltrast 2, rödvingetrast 8, svarthätta 1,
TAIGASÅNGARE 1, bofink 5, bergfink 1, grönfink 3, gråsiska 7, domherre 7, gulsparv 3, sävsparv
1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 576 och i år 10 801.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Förutom oss tre i stationspersonalen fick ön besök av två dykare under eftermiddagen.

ÖVRIGT

Redan under morgonens nätuppsättning i mörkret verkade dagen kunna bli lovande, när vi
hörde gott om koltrastar och rödvingar som svirrade ovanför våra huvuden. Det var totalt
vindstilla och alldeles ljummet i luften. Resultatet blev en dagssumma på koltrast som verkar
vara Nidingens tredje bästa någonsin.
Som en extra bonus dök Ingrid in i ringmärkningsboden vid niotiden med en ”liten sångare” i
en blå påse. Denna visade sig ha dubbla vingband, och höstens andra taigasångare kunde
förses med ring.
Undrar just vad mer veckan kommer att bjuda på. Vi har haft bara härliga dagar hittills, och det
är ju inte mer än tisdag ..
VID DATORN
Malin Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 9 NOVEMBER 2011
VÄDER
Disigt under morgonen och sedan gråmulet resten av dagen.
02:00: O 2 m/s, byvindar 4 m/s, +5,5°C, vattenstånd ‐ 10 cm
04:00: O 1 m/s, byvindar 3 m/s, +5,1°C, vattenstånd ‐5 cm
06:00: ONO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +4,8°C, vattenstånd ‐4 cm
08:00: O 4 m/s, byvindar 6 m/s, +4,6°C, vattenstånd ‐8 cm
11:00: OSO 4 m/s, byvindar 7 m/s, +5,3°C, vattenstånd ‐ 12 cm
13:00: O 1 m/s, byvindar 5 m/s, +5,5°C, vattenstånd ‐11 cm
16:00: OSO 2 m/s, byvindar 6 m/s, +5,2°C, vattenstånd ‐10 cm
18:00: OSO 5 m/s, byvindar 8 m/s, +5,7°C, vattenstånd saknas

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:41 och ner 16:10.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm och Malin Karlsson

VERKSAMHET
24 nät kl 06:30‐11:30, 27 nät 11:30‐16:15

OBSERVATIONER
FJÄLLVRÅK 3 ex sträckande
HORNUGGLA 3 ex rastande
MORKULLA minst 5 ex rastande
TOFSVIPA 1 ex förbiflygande
SÅNGLÄRKA 1 ex rastande
STENKNÄCK 1 ex rastande
SNÖSPARV 1 ex rastande

RINGMÄRKNING
176 ex av 15 arter:
morkulla 4, gärdsmyg 6, järnsparv 3, rödhake 12, koltrast 129, taltrast 2, rödvingetrast 6,
svarthätta 1, kungsfågel 4, stare 1, grönfink 4, gråsiska 1, domherre 1, stenknäck 1, sävsparv 1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 752 och i år 10 977.

UPPDRAGSARBETE
‐

BESÖKARE
Bara vi tre i stationspersonalen.

ÖVRIGT
Morgonens nätuppsättning blev en fin repris av gårdagens, med enda skillnaden att det inte
bara var trast i luften utan även en hel del som sprätte iväg från marken runt fötterna. Det
visade sig också att den största mängden trast fick vi idag just under de första rundorna,
jämfört med gårdagen där fåglarna var jämt utspridda under dagen. Innan klockan hade blivit
elva hade vi idag märkt drygt hundra koltrastar.
Förutom att vi tar oss in på pallplats med koltrastantalet även idag kan vi också stoltsera med
fyra märkta morkullor, vilket även det verkar vara ett rekord.
Eftersom eftermiddagen blev lugnare hade vi också tid att traska omkring lite på ön, vilket
resulterade i ett par nya obsarter för veckan. Ön visar sig verkligen från sin allra finaste sida,
och vi fortsätter att njuta.
VID DATORN
Malin Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 10 NOVEMBER 2011
VÄDER
Mulet och ett lätt duggregn under de allra första morgontimmarna. Från klockan åtta klarnade det upp
söderifrån och höll i sig resten av dagen.
02:00: OSO 7 m/s, byvindar 11 m/s, +5,8°C, vattenstånd ‐ 14 cm
04:00: OSO 5 m/s, byvindar 10 m/s, +6,4°C, vattenstånd ‐11 cm
06:00: O 5 m/s, byvindar 9 m/s, +6,9°C, vattenstånd ‐8 cm
08:00: OSO 5 m/s, byvindar 8 m/s, +7,6°C, vattenstånd ‐12 cm
11:00: OSO 5 m/s, byvindar 9 m/s, +8,7°C, vattenstånd ‐ 16 cm
13:00: OSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +9,6°C, vattenstånd ‐12 cm
16:00: SO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +9,2°C, vattenstånd ‐8 cm
18:00: O 3 m/s, byvindar 6 m/s, +8,1°C, vattenstånd ‐4

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:43 och ner 16:08.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm och Malin Karlsson

VERKSAMHET
10 nät 06:30‐08:00, 12 nät 8:00‐10:00, 27 nät 10:00‐14:30

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 51 ex sträckande. Största flocken 21 ex.
HAVSSULA 2 ex
FJÄLLVRÅK 3 ex sträckande
ALKEKUNG 2 ex
RINGDUVA 1 ex rastande
SÅNGLÄRKA 1 ex rastande

RINGMÄRKNING
29 ex av 10 arter:
gärdsmyg 3, rödhake 4, koltrast 13, björktrast 1, taltrast 1, svarthätta 1, kungsfågel 2, bergfink
1, grönfink 2, gråsiska 1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 781 och i år 11 006.

UPPDRAGSARBETE
‐

BESÖKARE
Inga andra än vi tre i stationspersonalen.

ÖVRIGT
Det krävdes både kaffe och choklad för att få undertecknad att vakna till liv idag, då näten
under morgonen var nästan helt tomma. En ovanligt fläckig koltrast gjorde att vi hajade till ett
tag, och sedan fortsatte dagen i de felfärgade fåglarnas tecken. Under en promenad till
ostudden stöttes en ansergås där hela handen på båda vingarna var alldeles vit.
I övrigt har vi svettats i våra många klädlager när solen värmde och temperaturen steg upp
mot tio grader. Kvällen bjöd på en fantastisk solnedgång som vi njöt av utifrån ostuddens
yttersta spets.
VID DATORN
Malin Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 11 NOVEMBER 2011
VÄDER
Strålande sol och en frisk vind hela den ljusa delen av dagen. Efter solnedgången något mer molnigt.
02:00: OSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +4,4°C, vattenstånd ‐ 13 cm
04:00: vattenstånd ‐14 cm
06:00: vattenstånd ‐9 cm
08:00: vattenstånd ‐14 cm
11:00: vattenstånd ‐ 22 cm
13:00: vattenstånd ‐23 cm
16:00: SO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +7,8°C, vattenstånd ‐17 cm
18:00: OSO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +7,1°C, vattenstånd ‐13 cm

Väderdata från SMHI och Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Position Nidingens vädersida ligger nere sedan kl 02 i natt, därför saknas tyvärr mycket
väderdata i dagens dagbok.
Solen upp klockan 07:46 och ner 16:06.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm och Malin Karlsson

VERKSAMHET
11 nät 06:30‐07:30, 15 nät 07:30‐11:30
3 burar som fröfällor vid strandoxeln 07:30‐16:00
3 burar som fröfällor vid vresrosen 09:30‐16:00

OBSERVATIONER
PILGRIMSFALK 1 ex rastade på västudden under förmiddagen
SKÄRSNÄPPA ca 20 ex på klockfotsrevet
RINGMÄRKNING
6 ex av 5 arter:
gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, grönfink 2, domherre 1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 787 och i år 11 012.

UPPDRAGSARBETE
‐

BESÖKARE
Inga andra än vi tre i stationspersonalen.

ÖVRIGT
Sista dagen här på ön för den här gången, alltid lika tråkigt. Fullmånen lyste upp världen från
en stjärnklar himmel hela natten, och när gryningen kom visade det sig att ön var nästan helt
tom på fåglar. Under dagen dök det upp ett stort gäng grönfinkar, men trots att vi matade dem
tjocka med frön lyckades vi bara lura in två nymärkningar i burarna. Inte heller har dagens
span över havet gett något vidare resultat.
VID DATORN
Malin Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 12 NOVEMBER 2011
VÄDER
Dagen började med strålande sol från en i stort sett molnfri himmel om än något disigt. Dock
var inte sikten sämre än att man såg Ringhals. Under dagen en del mindre låga moln och
fortsatt måttlig sikt.
01:00: SO 6 m/s, byvindar 11 m/s, +5,1°C, vattenstånd ‐23 cm.
04:00: SO 4 m/s, byvindar 8 m/s, +5,3°C, vattenstånd ‐23 cm.
07:00: SO 6 m/s, byvindar 9 m/s, +4,9°C, vattenstånd ‐22 cm.
10:00: SO 7 m/s, byvindar 11 m/s, +5,2°C, vattenstånd ‐31 cm.
13:00: SO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +6,8°C, vattenstånd ‐36 cm.
16:00: SO 6 m/s, byvindar 9 m/s, +7,3°C, vattenstånd ‐29 cm.
19:00: OSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +6,2°C, vattenstånd ‐21 cm.
22:00: SSO 7 m/s, byvindar 10 m/s, +6,8°C, vattenstånd ‐16 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:48 och ner 16:04.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm och Malin Karlsson avlöstes vid 11‐tiden av Lena Dahlkvist,
Dan Larsson, Stellan Anderson och Uno Unger. Hugo Krantz körde vår båt och t.o.r.‐
passagerare var fru Krantz och Stellans flickvän Andrea Gålnander.
VERKSAMHET
11 nät 07:00‐10:00. 3 burar som fröfällor vid Strandoxeln 07:30‐16:00 och lika många på
Västudden 13:30‐16:30. Fröfällan vid Strandoxeln 13:00‐16:30.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 2 hanar sträckande mot N.
SPARVHÖK 1 ex jagade över ön mitt på dagen.
FJÄLLVRÅK 1 ex sträckande mot S över Västudden under förmiddagen.
PILGRIMSFALK 1 ex Den anlände österifrån 13:00 och satt en stund på Klockfotsrevet.
SKÄRSNÄPPA Ca 100 ex höll till ute på Klockfotsrevet.
SILVERTÄRNA 1 1K‐fågel upptäcktes ute vid Klockfotsrevet och den drog sakta österut längs
öns sydsida och försvann bortom Lilleland 12:45.
RINGMÄRKNING
2 ex av 2 arter:
Grönfink 1 och bofink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 789 och i år 11 014.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Inga besökare förutom de som medföljde stationsbåten Stuff till och/eller från Nidingen, alltså
totalt 10 personer.

ÖVRIGT
Det kan även nämnas att det var vaktavlösning på hundfronten idag. Dan och Lenas tik skall
hålla ställningarna på Nidingen kommande vecka medan Malins tik avslutade sitt pass och
följde med matte iland.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 13 NOVEMBER 2011
VÄDER
Ett förvånansvärt stabilt väder med ett tjockt molntäcke och knappt sikt in till närmaste land.
Temperaturen varierade bara några tiondels grader och vinden orkade knappast krusa vattnet
runt Nidingen.
01:00: S 6 m/s, byvindar 10 m/s, +6,8°C, vattenstånd ‐16 cm.
04:00: SSV 2 m/s, byvindar 5 m/s, +6,2°C, vattenstånd ‐8 cm.
07:00: VNV 1 m/s, byvindar 4 m/s, +6,2°C, vattenstånd ‐2 cm.
10:00: VNV 1 m/s, byvindar 4 m/s, +6,3°C, vattenstånd ‐2 cm.
13:00: VNV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +6,4°C, vattenstånd ‐5 cm.
16:00: NNV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +6,5°C, vattenstånd ‐5 cm.
19:00: V 1 m/s, byvindar 3 m/s, +6,4°C, vattenstånd ‐4 cm.
22:00: SV 3 m/s, byvindar 3 m/s, +67°C, vattenstånd ‐6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:50 och ner 16:02.

PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Stellan Anderson och Uno Unger.
VERKSAMHET
27 nät 07:00‐14:30. Fröfällan vid Strandoxeln 07:00‐14:30.
OBSERVATIONER
SVÄRTA 1 ex sträckande mot N väster om ön 12:05.
SKÄGGDOPPING 3 ex simmade sakta västerut S om Nidingen.
SPARVHÖK 1 ad hane jagade över ön mitt på dagen.
SKÄRSNÄPPA Ca 120 ex höll till ute på Klockfotsrevet, högsta noteringen hittills i höst på
Nidingen.
DVÄRMÅS 2 ex (ad + 1K) sträckande mot S V om ön 14:39.
SILVERTÄRNA 1 1K satt en stund på en sten vid SO‐udden 13:35. Troligen samma ex som igår.
ALKEKUNG 8‐10 ex varav 1 + 3 sträckande västerut längs nordstranden och ca 5 ex
födosökande på båda sidorna av ön.
SIDENSVANS 4 ex passerade mot SO över fyrområdet 10:40.
MINDRE KORSNÄBB 11 ex i en flock passerade mot SV över fyrområdet vid 10‐tiden.
SNÖSPARV 1 ex hördes över Västudden under eftermiddagen.
TUMLARE Minst 5 ex hittades runt ön.
RINGMÄRKNING
43 ex av 10 arter:
Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, kungsfågel 1, bergfink 1, grönfink 25, grönsiska 1, gråsiska
10, domherre 1 och gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 832 och i år 11 057.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.
ÖVRIGT
Tack vare det svaga till nästan obefintliga blåsandet var det tidvis helt bleke på havet, s.k.
tumlarväder. Vi spanade flitigt från jordkällaren och hittade minst 5 tumlare runt ön. Även
knubbsäl sågs i fler ex än tidigare under sommaren‐hösten och 45 ex noterades. Efter
häckningssäsongen ser man sällan mer än en handfull tobisgrisslor men idag kunde vi räkna in
minst 55 ex söder om ön.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 14 NOVEMBER 2011
VÄDER
I gryningen mulet med en del små gluggar i molntäcket. Måttlig sikt hela dagen och närmaste
land skymtades kontinuerligt, dock syntes inte Ringhals. Svaga vindar eller nästan vindstilla
bidrog till bleke på havet större delen av dagen. Huvudsakligen mulet under dagen men solen
tittade fram i mindre molngluggar emellanåt.
01:00: V 3 m/s, byvindar 4 m/s, +6,9°C, vattenstånd ‐11 cm.
04:00: V 3 m/s, byvindar 4 m/s, +7,4°C, vattenstånd ‐16 cm.
07:00: NV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +7,8°C, vattenstånd ‐16 cm.
10:00: N 2 m/s, byvindar 4 m/s, +7,5°C, vattenstånd ‐15 cm.
13:00: NV 1 m/s, byvindar 2 m/s, +7,3°C, vattenstånd ‐18 cm.
16:00: NV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +6,7°C, vattenstånd ‐14 cm.
19:00: NNV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +6,2°C, vattenstånd ‐9 cm.
22:00: N 4 m/s, byvindar 5 m/s, +4,2°C, vattenstånd ‐3 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:52 och ner 16:00.

PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Stellan Anderson och Uno Unger.
VERKSAMHET
27 nät 06:45‐14:00. Fröfällan vid Strandoxeln 06:45‐16:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 7 ex sträckande mot NV väster om ön 08:13 och 9 ex sträckande mot SO senare på
dagen. Dessutom 11 ex födosökande tillsammans med ejdrar vid Lillelandsrevet.
SMÅLOM 1 ex sträckande mot S väster om ön 13:45.
SPARVHÖK 1 hona jagade över ön under morgonen.
ALKEKUNG 1 ex sträckande mot S 08:11 och vardera 1 ex låg och dök utanför Västudden resp.
S om Ostudden.
SNÖSPARV 6 ex rastande på Ostudden under morgonen, därefter sågs och hördes enstaka ex
överflygande fram till kvällen.
TUMLARE Minst 6 ex hittades runt ön.
RINGMÄRKNING
46 ex av 9 arter:
Koltrast 1, kungsfågel 1, trädkrypare 1, bofink 1, bergfink 2, grönfink 30, gråsiska 7, domherre
1 och gulsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 878 och i år 11 103.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.

ÖVRIGT
Även idag ungefär samma väder som igår med havet näst intill i bleke större delen av dagen,
alltså det vi kallar tumlarväder. Mycket riktigt siktade vi också flera tumlare och minst 6 ex
inräknades runt ön fördelade på en eller två åt gången.
Det har gått till hyfsat med fågel hittills i november och trots att vi knappt avverkat halva
månaden nådde vi redan igår nytt novemberrekord med 832 ringmärkta fåglar.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 15 NOVEMBER 2011
VÄDER
Efter en natt med låga dimmoln där månen lyste igenom var det molnfritt från gryningen,
dock med kvarliggande dimma in över land från Kungsbacka och söderut. Dimman över land
lättade vid 09‐tiden. Sikten var bra mycket bättre än de tre föregående dagarna och man såg
utan vidare byggnaderna i Varberg. Resten av dagen molnfri och med mycket god sikt.
01:00: N 3 m/s, byvindar 6 m/s, +3,0°C, vattenstånd ‐4 cm.
04:00: N 3 m/s, byvindar 5 m/s, +2,4°C, vattenstånd ‐5 cm.
07:00: N 2 m/s, byvindar 5 m/s, +2,7°C, vattenstånd ‐6 cm.
10:00: NNO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +3,2°C, vattenstånd ‐2 cm.
13:00: ONO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +5,8°C, vattenstånd ‐5 cm.
16:00: NNV 1 m/s, byvindar 2 m/s, +6,4°C, vattenstånd ‐10 cm.
19:00: ONO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +5,0°C, vattenstånd ‐10 cm.
22:00: O 2 m/s, byvindar 4 m/s, +4,5°C, vattenstånd ‐4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:54 och ner 15:58.

PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Stellan Anderson och Uno Unger.
VERKSAMHET
27 nät 06:45‐14:00. 41 burar i Kausan 07:00‐16:00. Fröfällan vid Strandoxeln 06:45‐16:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN En flock på 13 ad rastade ett par km SO om Nidingen 10:00, dessa och ytterligare
31 förbiflygande ad sträckte därefter mot SV vid 10:30‐tiden. Dessutom 2 ad sträckande mot
SV närmare Ringhals 15:43. Under eftermiddagen även 14 ad sträckande mot V.
GRÅGÅS 77 ex sträckande mot S före 08:30 fördelade på några flockar varav den största var på
40 ex.
ALFÅGEL 3 ex varav åtminstone en adult hane låg och dök strax SO om Klockfotsrevet 15:40.
SJÖORRE 5 honfärgade flög västerut längs nordstranden.
SVÄRTA 9 honfärgade fördelade på 6 + 3 flög förbi längs öns stränder.
GRÅHAKEDOPPING 1 ex låg strax S om Havrastenen vid 15:30‐tiden.
SPARVHÖK Troligen en hona, jagade över ön under förmiddagen.
TORDMULE En 1K simmade västerut utanför nordstranden 15:45.
ALKEKUNG Vid 15:30‐tiden upptäcktes 3 födosökande ex strax utanför Havrastenen S om ön.
HORNUGGLA 1 ex kom flygande över havet västerifrån och slog till på en sten ute på
Västudden 10:33, sågs även senare på stranden O om Playastenen.
SÅNGLÄRKA Den stöttes på Västudden 09:10 och sågs därefter flyga över fyrområdet någon
timma senare.
SNÖSPARV 3 ex rastande och flygande över ön.
TUMLARE Minst 11 ex i grupper om 1‐3 djur hittades V och NO om ön.
RINGMÄRKNING
13 ex av 5 arter:
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 1, rödhake 1, grönfink 8 och gråsiska 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 891 och i år 11116.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 0,5 tim.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.
ÖVRIGT
För tredje dagen i rad fick vi uppleva bleke eller s.k. tumlarväder och i synnerhet den sista
timmen före solnedgången utgjordes större delen av havet runt ön av blankvatten. Vid spaning
från jordkällaren hittade vi inte bara ett flertal tumlare (se ovan) utan även 4 arter alkfåglar
och lite annat smått och gott. Dagens trevligaste art var dock den hornuggla som anlände till
ön vid halvelva‐tiden.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 16 NOVEMBER 2011
VÄDER
Hela natten till idag stjärnklar med vintergatan lysande rakt över Nidingen. Fortsatt molnfri
himmel resten av dagen med mycket god sikt och kristallklar luft. Lätt markfrost noterades i
gryningen.
01:00: OSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +5,0°C, vattenstånd ‐7 cm.
04:00: OSO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +4,3°C, vattenstånd ‐12 cm.
07:00: SO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +4,7°C, vattenstånd ‐13 cm.
10:00: SO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +5,7°C, vattenstånd ‐9 cm.
13:00: SSO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +5,9°C, vattenstånd ‐14 cm.
16:00: S 6 m/s, byvindar 7 m/s, +5,9°C, vattenstånd ‐19 cm.
19:00: S 6 m/s, byvindar 7 m/s, +6,0°C, vattenstånd ‐15 cm.
22:00: S 5 m/s, byvindar 7 m/s, +6,5°C, vattenstånd ‐4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:57 och ner 15:56.

PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Stellan Anderson och Uno Unger.
VERKSAMHET
27 nät 06:45‐15:00. 41 burar i Kausan 07:00‐16:00. Fröfällan vid Strandoxeln 06:45‐16:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 8 ad + ca 10 ad, båda flockarna passerade mot SV.
GRÅGÅS 6 + 8 ex sträckande mot SV 07:00 resp. 08:57.
SMÅLOM 1 ex sträckande mot S väster om ön.
BLÅ KÄRRHÖK 1 honfärgad passerade söderut över Västudden 09:30.
ALKEKUNG Under förmiddagens spaning från jordkällaren hittades 1 ex NO om ön och 2
förbiflygande ex längs nordstranden, vilka landade bortåt Ostudden.
SNÖSPARV 7 ex rastande på Ostudden under förmiddagen.
RINGMÄRKNING
33 ex av 7 arter:
Ängspiplärka 3, gärdsmyg 1, björktrast 1, grönfink 23, vinterhämpling 1, gråsiska 3 och
gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 924 och i år 11149.
UPPDRAGSARBETE
Höstgrävning av potatisland och iordningsställande av vår ringblomsrabatt (7 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.

ÖVRIGT
Med molnfri himmel under dagens väderbeskrivning avses naturliga moln. Dock har jag aldrig
sett så mycket cirrusliknande moln ovan Nidingen som visade sig vara utbredda
kondensstrimmor från alla flygplan som skall till och från Landvetter. Det var smått kusligt att
se den påverkan dessa konstgjorda moln måste ha för den naturliga solinstrålningen över
norra Halland. Under eftermiddagen var minst halva himlavalvet täckt av dessa
flygplansfabricerade höga moln.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 17 NOVEMBER 2011
VÄDER
Mulet större delen av natten som övergick i en molntäckt himmel från gryningen och resten
av dagen. Måttlig sikt under dagen och man såg som längst till Väröhalvön.
01:00: S 6 m/s, byvindar 9 m/s, +6,5°C, vattenstånd ‐2 cm.
04:00: SSV 4 m/s, byvindar 8 m/s, +5,8°C, vattenstånd ‐8 cm.
07:00: S 3 m/s, byvindar 6 m/s, +6,2°C, vattenstånd ‐9 cm.
10:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +6,2°C, vattenstånd ‐2 cm.
13:00: S 4 m/s, byvindar 6 m/s, +6,1°C, vattenstånd ‐1 cm.
16:00: SSV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +6,1°C, vattenstånd ‐6 cm.
19:00: VNV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +5,3°C, vattenstånd ‐8 cm.
22:00: V 2 m/s, byvindar 5 m/s, +5,1°C, vattenstånd ‐1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 07:59 och ner 15:54.

PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Stellan Anderson och Uno Unger.
VERKSAMHET
27 nät 07:00‐14:00. 41 burar i Kausan 07:00‐16:00. Fröfällan vid Strandoxeln 07:00‐16:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 1 ad sträckte mot NO över Ostudden 10:05.
SVÄRTA 1 ex passerade V om ön 09:10.
TRETÅIG MÅS Det pågick ett tydligt sydgående sträck från 08‐tiden och minst 150 ex, både ad
och juv, passerade utanför Västudden under ett par timmar.
ALKEKUNG 20 ex i grupper om 1‐3 sträckte mot S utanför Västudden under dagen.
SNÖSPARV 10 ex som mestadels höll till ute på Ostudden.
RINGMÄRKNING
9 ex av 3 arter:
Ängspiplärka 2, kungsfågel 1 och grönfink 6.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 933 och i år 11158.
UPPDRAGSARBETE
Bortrensning av gamla tretåmåsbon från fönsternischerna på gamla fyrarna (0,5 tim) och
tånggödsling av fågelstationens två potatisland i trädgårdsfållan (1 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.
ÖVRIGT
Dan och Uno har slutfört höstgrävning och tånggödsling av fågelstationens potatisland samt
tagit vara på alla kvarvarande potatisknölar och placerat dem i ett par fiskelådor i jordkällaren
för att användas som sättpotatis till kommande säsong. Även de nedrivna tretåmåsbona
användes som gödsling i potatislanden, så nu kan vi se fram emot en god potatisskörd till
sommaren.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 18 NOVEMBER 2011
VÄDER
Mulet och ganska dimmigt från gryning till skymning. Sikten endast ett par km, Lilleland syntes
men Malön och fastlandet var dolda i dimman.
01:00: VNV 2 m/s, byvindar 5 m/s, +5,6°C, vattenstånd +4 cm.
04:00: SV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +6,0°C, vattenstånd ‐1 cm.
07:00: SSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +6,7°C, vattenstånd ‐5 cm.
10:00: SSV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +7,2°C, vattenstånd +3 cm.
13:00: SV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +8,0°C, vattenstånd +8 cm.
16:00: SV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +8,5°C, vattenstånd +5 cm.
19:00: SV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +8,6°C, vattenstånd +1 cm.
22:00: SV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +8,7°C, vattenstånd +4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:01 och ner 15:51.

PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Stellan Anderson och Uno Unger.
VERKSAMHET
27 nät 07:00‐14:00. 41 burar i Kausan 07:00‐16:00. Fröfällan vid Strandoxeln 07:00‐16:00.
I övrigt ägnades tiden åt registrering av ringmärkta fåglar, så att samtliga ringstorlekar nu är
datalagda för september. Totalt datalades drygt 1100 märkningar idag och nu återstår knappt
1700 ringar att registreras från oktober‐november.
OBSERVATIONER
PILGRIMSFALK 1 ad upptäcktes sittande på en sten längs ut på Ostudden 13:20 och sågs
därefter jagande över ön under någon timmas tid.
TALTRAST 1 ex rastande i Kausan och på Västudden under eftermiddagen.
SNÖSPARV 12 ex höll till ute på Västudden under eftermiddagen.
RINGMÄRKNING
2 ex av 1 art:
Bergfink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 935 och i år 11160.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.
ÖVRIGT
En gråmulen och ganska händelsefattig dag, dock kom en pilgrimsfalk och rörde om i flockarna
av skärsnäppor runt ön någon timma under eftermiddagen. De rastande tättingarna verkar nu
bli färre för varje dag och förutom två bergfinkhonor och en taltrast noterades inga andra
nyanlända småfåglar hit till Nidingen idag.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 19 NOVEMBER 2011
VÄDER
Mulet och tidvis duggregn från efternatten och resten av dagen, även dimma emellanåt.
Sikten endast ett par km och närmaste land syntes ej, tidvis såg vi inte ens Lilleland.
01:00: VSV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +8,7°C, vattenstånd +15 cm.
04:00: VSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +9,0°C, vattenstånd +9 cm.
07:00: VSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +9,2°C, vattenstånd 0 cm.
10:00: VSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +9,2°C, vattenstånd 0 cm.
13:00: VSV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +9,2°C, vattenstånd +10 cm.
16:00: VSV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +9,3°C, vattenstånd +8 cm.
19:00: VSV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +9,0°C, vattenstånd 0 cm.
22:00: SV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +9,0°C, vattenstånd ‐1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:03 och ner 15:50.

PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Stellan Anderson och Uno Unger avlöstes vid middagstid av
Dennis Kraft och Eva Mattsson. Tommy Järås skötte personalbytet med vår båt Stuff och med
ombord fram och åter var två dagsgäster med anknytning till avgående personal.
VERKSAMHET
41 burar i Kausan 08:00‐16:30. Fröfällan vid Strandoxeln 08:00‐16:30. 1 nät 14:15‐14:45 och 2
nät 14:45‐16:30. Registrerat främmande kontroller i Fagel 2.
OBSERVATIONER
Toppskarv minst fem på klockfotsrevet och fiskande vid ön.
Sparvhök en hona med välfylld kräva stöttes öster om Kruthuset. Efter en vända till Kausan
och Västudden drog hon österut längs ön.
Tretåig mås sju flög runt vid ön. Både gamla och unga fåglar.
Alkekung två födosökande vid ön och en nyligen död funnen på Ostudden.
SNÖSPARV cirka 25 på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
Inget idag.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 935 och i år 11 160.
UPPDRAGSARBETE
Städning och tömning av gästtoan (0,5 tim). Strandstädning (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, båtförare Tommy och två dagsgäster enligt ovan, alltså totalt
9 personer.
ÖVRIGT
Gungig båtresa. Gott kaffe. Eva har lurat på soffan.
VID DATORN
Uno Unger och Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 20 NOVEMBER 2011
VÄDER
Växlande molnighet på morgonen och god sikt men lite dis in över land, svaga vindar. Helt
klart och sol på fm med lite måttligare vind. Mot middagstid försämrades sikten, dimman lade
sig över ön och vinden avtog igen, ett väder som bestod resten av dagen. Ostudden försvann i
dimman och tidvis sågs inte ner till stränderna från stationen.
01:00: VSV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +8,9°C, vattenstånd +9 cm.
07:00: SV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +8,7°C.
13:00: VSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +7,8°C, vattenstånd +11 cm.
19:00: S 3 m/s, byvindar 4 m/s, +6,5°C, vattenstånd ‐6cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:05 och ner 15:49.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
41 burar i Kausan 07:00‐16:30. Fröfällan vid Strandoxeln 07:00‐16:30. 27 nät 07:00‐14:15.
Registrerat en del egna kontroller i Fagel 2.
OBSERVATIONER
Sångsvan 16 sträckte över ön mot väster.
Toppskarv minst 15 på klockfotsrevet och fiskande vid ön.
Fjällvråk en flög en vända över Kausan och Västudden innan den ortsatte mot sydväst.
Sparvhök en sågs över ön på morgonen.
Tretåig mås fem flög runt vid ön. Både gamla och unga fåglar.
Alkekung cirka tio födosökande vid ön.
Skärpiplärka efter bara några enstaka observationer under november dök det upp ca fem ex
idag varav fyra kunde ringmärkas.
Steglits sex fåglar dök upp på ön idag.
RINGMÄRKNING
22 ex av fyra arter.
Ängspiplärka 1, skärpiplärka 4, rödhake 1 och grönfink 16.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 957 och i år 11 182.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 2 personer.
ÖVRIGT
Vädret på Nidingen är som vanligt skiftande. Dagen inleddes med lugnt väder och flyende
moln. En härlig höstsol strålade och i kombination med en temperatur på 9 grader kändes det
mer som september än som november. Vid middagstid slog sedan dimman till. Tät och blöt la

den sig över ön och omöjliggjorde både fågelskådande och nätfångst. Fortfarande nu på
kvällen är det dimtjockt. Vad månde nu morgondagen ha i sitt sköte?
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 21 NOVEMBER 2011
VÄDER
Mulen och disig morgon där Malön knappt kunde skönjas. Förbättrad sikt under dagen men
fortsatt dis mot land och mulet. Svaga sydliga vindar under natten ökade under dagen upp
mot 7 m/s för att åter avta mot kvällen. Sex‐sju plusgrader under dagen.
01:00: S 1 m/s, byvindar 3 m/s, +5,8°C.
07:00: S 4 m/s, byvindar 5 m/s, +7,4°C, vattenstånd ‐8 cm.
13:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +6,5°C, vattenstånd ‐3 cm.
19:00: S 2 m/s, byvindar 3 m/s, +7,4°C, vattenstånd ‐7cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:07 och ner 15:48.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
27 nät 07:00‐16:30. 41 burar i Kausan 07:00‐16:30. Fröfällan vid Strandoxeln 07:00‐16:30.
Registrerat en del egna kontroller i Fagel 2.
OBSERVATIONER
Toppskarv minst 10 på klockfotsrevet och fiskande vid ön.
Sparvhök en individ sågs vid två tillfällen, andra gången mobbad av öns båda kråkor.
Skärsnäppa Flocken om cirka 100 ex höll idag mest till på Ostudden.
Alkekung enbart en individ noterad idag.
Tamduva två brokiga duvor flög över ön i ostlig riktning.
Vinterhämpling minst fyra ex på ön idag.
Grönfink en fink med norsk ring kontrollerades.
Snösparv minst tio ex sågs längst ut på ostudden.
Knubbsäl 46 ex inräknades idag.
RINGMÄRKNING
16 ex av sex arter.
Rödhake 2, koltrast 1, björktrast 1, Rödvingetrast 1, bergfink 2 och grönfink 9.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 973 och i år 11 198.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 2 personer.
ÖVRIGT
Nya trastar och rödhakar på ön idag. En norsk grönfink i dagens fångst. En järnsparv som
märktes i oktober förra året kontrollerades också.
Det är alltid spännande på Nidingen!
VID DATORN

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 22 NOVEMBER 2011
VÄDER
Svaga vindar under natten som vred från syd till ost. Svaga ostvindar hela dagen och mulet
men hygglig sikt, dock lite dis inåt land. Några regnstänk på em. Sex‐sju plusgrader under
dagen.
01:00: S 3 m/s, byvindar 7 m/s, +7,0°C.
07:00: O 4 m/s, byvindar 4 m/s, +5,9°C, vattenstånd ‐4 cm.
13:00: O 5 m/s, byvindar 6 m/s, +7,1°C, vattenstånd ‐6 cm.
19:00: OSO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +7,1°C, vattenstånd ‐3cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:10 och ner 15:46.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
27 nät 07:00‐14:15. 41 burar i Kausan 07:00‐16:15. Fröfällan vid Strandoxeln 07:00‐16:15.
Registrerat en del egna kontroller i Fagel 2 Nu är allt klar t o m augusti. Eva gjorde en obsrunda
till Ostudden.
OBSERVATIONER
Gråhakedopping en låg och dök utanför Playan.
Toppskarv minst 22 på Klockfotsrevet.
Fjällvråk en höll till på ön under dagen.
Sparvhök två individer sågs vid ett tillfälle.
Pilgrimsfalk en hane upptäcktes genom en koltrasthanes dödsskrik från falkens klor.
Skärsnäppa Flocken om cirka 100 ex rör sig mellan Klockfotsrevet och Ostudden.
Alkekung en individ idag också.
Gråkråka idag har det varit tre kråkor på ön.
Vinterhämpling minst fyra ex på ön även idag.
Snösparv minst 25 ex sågs längst ut på ostudden.
Knubbsäl 44 räknades in på Klockfotsrevet
RINGMÄRKNING
12 ex av fyra arter.
Koltrast 2, bergfink 1, grönfink 8 och gråsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 985 och i år 11 210.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 2 personer.
ÖVRIGT

Idag har undertecknad intagit sin sista doxyferm mot lunginflammation. Alltjämt hostas och
rosslas det dock en hel del. Tröstar mig med att det idag också har blivit ett nytt dagskryss på
Nidingen.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 23 NOVEMBER 2011
VÄDER
Vindarna ökade under natten och vred över till syd, kulingstyrka i byarna. Friska vindar under
dagen och helmulet. Vindarna ökade åter under dagen och på kvällen var det åter kuling i
byarna. På morgonen måttlig sikt och under dagen tilltagande dimma med dålig sikt.
Temperaturen sjönk från sju under natten till ca fem på em för att sedan åter öka mot kvällen.
01:00: SO 12 m/s, byvindar 16 m/s, +7,2°C.
07:00: SSO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +6,2°C, vattenstånd ‐11 cm.
13:00: S 11 m/s, byvindar 13 m/s, +4,8°C, vattenstånd ‐3 cm.
19:00: S 12 m/s, byvindar 15 m/s, +7,4°C, vattenstånd +16 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:12 och ner 15:44.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
27 nät 07:15‐10:45. 41 burar i Kausan 07:15‐15:30. Fröfällan vid Strandoxeln 07:15‐15:30.
Registrerat egna kontroller i Fagel 2 så långt det har gått. Nu är allt klar t o m september.
Påbörjat registrering av eftersläpande ringmärkning.
OBSERVATIONER
Toppskarv minst 14 på Klockfotsrevet.
Skärsnäppa Flocken om cirka 100 ex kombinerar vila med lite matutflykter runt ön.
Knubbsäl ett tiotal har setts vid Klockfotsrevet trots vind och vågor.
RINGMÄRKNING
2 ex av en art.
Grönfink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 987 och i år 11 212.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 2 personer.
ÖVRIGT
Typiskt stugsittarväder idag, grått, blåsigt och inget nytt på fågelfronten. Förhoppningsvis har
det inte varit till nackdel för undertecknads luftsystem.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 24 NOVEMBER 2011
VÄDER
Under natten friska till hårda vindar från S–SV Vindarna avtog något under fm för att åter öka
mot kvällen. Helmulet och grått med dimma och tidvis regnutfällning under dagen. Sikten
mycket begränsad. Temperaturen har legat kring behagliga nio plusgrader.
01:00: S 12 m/s, byvindar 16 m/s, +8,1°C.
07:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +9,3°C, vattenstånd +21 cm.
13:00: SSV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +9,1°C, vattenstånd +7 cm.
19:00: SSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +9,2°C, vattenstånd +14 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:14 och ner 15:43.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
17 nät 07:15‐14:30, 1 nät 14:30‐15:15. Fröfällan vid Strandoxeln 07:15‐15:15. Registrerat lite
eftersläpande ringmärkning. Några korta perioder med skådning ut över havet gav ansenliga
antal alkor och tretåiga måsar.
OBSERVATIONER
Toppskarv minst 16 på Klockfotsrevet.
Skärsnäppa Flocken om cirka 100 ex far runt öns stränder.
Tretåig mås cirka 300 ex noterades trots att bevakningen var mest sporadisk.
Sillgrissla / Tordmule närmare 1 000 ex sågs. Merparten av de bestämda var sillgrisslor men
även ett antal tordmular passerade. Alla höll sydlig kurs.
Alkekung cirka 10 ex sågs, de flesta mot söder men också ett par rastande.
Snösparv flocken om cirka 25 ex finns kvar på ön.
RINGMÄRKNING
8 ex av 3 art.
Gärdsmyg 1, koltrast1 och grönfink 6.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 995 och i år 11 220.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 2 personer.
ÖVRIGT
Intressant förbiflöde av alkor och måsar. När dimman så tillät sågs ansenliga antal passera
relativt nära ön.
Torsdag innebör ärtsoppa. Idag ackompanjerad av ostkaka med sylt o grädde.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 25 NOVEMBER 2011
VÄDER
Under natten friska till hårda vindar från S. Vindarna ökade under fm till kuling. Mulet och
disigt från morgonen, tätnande dimma på fm och lätt regn med dålig sikt. Sydvinden
kulminerade vid middagstid med byvindar på 29 m/s för att sedan snabbt avta och vrida över
mot Väst samtidigt som det klarnade upp. Mot kvällen ökade vinden igen. Högt vattenstånd,
som mest +57 cm kl 18. Temperaturen har legat kring behagliga nio plusgrader.
01:00: S 12 m/s, byvindar 15 m/s, +8,9°C.
07:00: S 14 m/s, byvindar 17 m/s, +8,6°C, vattenstånd +32 cm.
13:00: VSV 8 m/s, byvindar 29 m/s, +9,1°C, vattenstånd +45 cm.
19:00: SV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +8,2°C, vattenstånd +53 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:16 och ner 15:42.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
2 nät 07:30‐10:30. Fröfällan vid Strandoxeln 07:30‐15:45. 3 burar med frön vid vresrosen på
Västudden 07:30‐15:45. Fortsatt registrering av eftersläpande ringmärkning. Periodvis eftersök
av havsfågel.
OBSERVATIONER
Storlom en mot SV.
Stormfågel fem mot SV under em.
Toppskarv cirka 10 sedda runt ön. Ingen samlad uppställning på Klockfotsrevet som var
överspolat.
Skärsnäppa Cirka 50. Bara småflockar noterade.
Tretåig mås minst 300 ex mot SV under em.
Sillgrissla / Tordmule cirka 200 ex sågs. Merparten av de bestämda var sillgrisslor och bara en
tordmule. Alla höll sydlig kurs.
Alkekung bara en förbiflygande noterad idag.
Gråkråka inga kråkor sedda idag.
Vinterhämpling en individ kom och tittade på oss när vi spanade över havet.
Snösparv bara en fågel sedd idag.
RINGMÄRKNING
4 ex av 1 art.
Grönfink 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 999 och i år 11 224.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 2 personer.

ÖVRIGT
Efter en längre högtrycksperiod har vi så gått över till ett lågtryck. Blåsig dag men syd är ju inte
den bästa vindriktningen för havsfågel. Spännande körare vid middagstid då 29 m/s noterades
i en rejäl stormby. Vattenståndet stiger, plus 57 cm och ytterligare ett par decimeter förväntas
under natten.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 26 NOVEMBER 2011
VÄDER
Västlig kuling under natten avtagande under dagen men fortsatt kuling i byarna. Klart och god
sikt under större delen av dagen men några molnbankar passerade med dis och lite regnstänk.
Högt vattenstånd, som mest +83 cm på morgonen.
01:00: V 16 m/s, byvindar 21 m/s, +7,7°C, vattenstånd +65 cm.
04:00: V 16 m/s, byvindar 22 m/s, +7,6°C, vattenstånd +71 cm.
07:00: V 15 m/s, byvindar 20 m/s, +8,3°C, vattenstånd +83 cm.
10:00: V 11 m/s, byvindar 18 m/s, +7,1°C, vattenstånd +73 cm.
13:00: SV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +8,1°C, vattenstånd +53 cm.
16:00: SV 12 m/s, byvindar 16 m/s, +8,4°C, vattenstånd +57 cm.
19:00: SSV 13 m/s, byvindar 17 m/s, +8,5°C, vattenstånd +68 cm.
22:00: SV 12 m/s, byvindar 16 m/s, +9,1°C, vattenstånd +56 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:18 och ner 15:40.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
Fröfällan vid Strandoxeln 07:30‐15:30. 3 burar med frön vid vresrosen på Västudden 07:30‐
15:30. Fortsatt registrering av eftersläpande ringmärkning. Periodvis eftersök av havsfågel.
OBSERVATIONER
Stormfågel tre, alla mot N.
Havssula En gammal sula mot söder.
Toppskarv cirka 10 sedda runt ön.
Skärsnäppa Cirka 30 noterade i Kausan och på Playan.
Tretåig mås minst 300 ex mot SV under fm.
Sillgrissla / Tordmule cirka 200 ex sågs. Merparten av de bestämda var sillgrisslor och bara
fem tordmular. Alla höll sydlig kurs.
Alkekung bara tre förbiflygande noterad idag.
Gråkråka inga kråkor sedda idag.
Snösparv bara en fågel sedd idag.
Gulsparv trots blåsten har en ensam fågel dykt upp på ön idag. Den kanske tror att den är en
stormsvala?
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art.
Grönfink 1 unghane blev november månads tusende ringmäkta fågel.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 1 000 och i år 11 225.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 2 personer.

ÖVRIGT
I dag tog vi den! Den tusende ringmärkta fågeln i november blev som väntat en grönfink. I
morgon blir det till att börja med nästa tusental.
Vattenståndet vid Ringhalls var på morgonen som mest uppe i 83 cm över medel. Det visar sig
hos oss i form av en betydligt mindre Nidingen. Lilla bryggan ligger i nivå med havet, västra
sjömärket står ute till havs och dammen är en havsvik. I morgon förväntas havsnivån stiga med
ytterligare en halvmeter till 120‐140 cm över medelvattenstånd. Då blir det inte så mycket kvar
av ön. Stormvindar därtill så får man passa sig så att man inte hamnar i sjön.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 27 NOVEMBER 2011
VÄDER
Hårda SV‐vindar under natten, tilltagande under dagen. Kuling från ca 9 och storm i byarna
från ca 15. Från ca 19 blåste det full storm och byarna var uppe i orkanstyrka. Mulet dis och
dimma från morgonen. Uppklarnande från fm och mest klart på em men flera regn och
dimbankar passerade under dagen. Tigande vattenstånd under dagen, som mest +124 cm på
kvällen innan det började sjunka igen..
01:00: SV 9 m/s, byvindar 14 m/s, +9,1°C.
04:00: SV 13 m/s, byvindar 17 m/s, +10,4°C, vattenstånd +58 cm.
07:00: SV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +10,6°C, vattenstånd +58 cm.
10:00: SV 16 m/s, byvindar 20 m/s, +10,2°C, vattenstånd +64 cm.
13:00: SV 14 m/s, byvindar 21 m/s, +10,6°C, vattenstånd +80 cm.
16:00: SV 18 m/s, byvindar 27 m/s, +9,1°C, vattenstånd +92 cm.
20:00: V 26 m/s, byvindar 36 m/s, +8,4°C, vattenstånd +108 cm, kl 19:00 +124 cm.
22:00: NV 24 m/s, byvindar 32 m/s, +8,4°C, vattenstånd +89 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:20 och ner 15:39.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
Fröfällan vid Strandoxeln 07:30‐15:30. 3 burar med frön vid vresrosen på Västudden 07:30‐
15:30. Fortsatt registrering av eftersläpande ringmärkning. En hel del havsfågelspaning.
OBSERVATIONER
Stormfågel cirka 100 ex sedda, de flesta under fm.
Grålira 1 mot SV vid 15‐tiden.
Havssula cirka 15 ex, huvudsakligen gamla fåglar. Har flugit kring och även fiskat vid ön.
Toppskarv cirka 10 sedda runt ön, de flesta på Ostudden.
Skärsnäppa Cirka 100, de har främst hållit till på Ostudden.
Bredstjärtad labb 1 mot väster.
Ob bredstjärtad‐ kustlabb 1 mot väster.
Storlabb 1 rundade västudden och försvann mot söder.
Dvärgmås Cirka 10 ex under em.
Tretåig mås cirka 500 ex mot SV under dagen. Rätt fåtalig på morgonen men på em var det
mycket mås i rörelse.
Sillgrissla / Tordmule cirka 100 ex sågs. Merparten av de bestämda var sillgrisslor och bara
fem tordmular. Alla höll sydlig kurs.
Alkekung fem förbiflygande noterad idag.
Gråkråka inga kråkor sedda idag.
Snösparv 15 ex på Västudden. Ev ytterligare några på Ostudden som sågs på em.
RINGMÄRKNING
7 ex av 1 art.
Grönfink 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 1 007 och i år 11 232.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 2 personer.
ÖVRIGT
En rätt häftig dag. När det började bli någorlunda sikt fram på fm börjad aktiviteten över havet
att pocka på uppmärksamhet. Mycket fågel var det men fort går det så allt blev inte bestämt.
På em började också vindarna öka på allvar samtidigt som vattenståndet bara steg. Tyvärr
hann det ju bli mörkt innan kulmen nåddes. Innan dess kunde vi notera att lilla bryggan låg
under vattennivån, att SO‐udden var borta, att Playa‐stenen stod som en rauk i vattnet, att
Ostudden slutade strax bortom Prästens grav, att Svacken var mindre än tio meter bred – men
alltjämt var det fast förbindelse österut, att Rissastenen var vattenomfluten och att stenmalen
på västudden var en ö.
Men värre blev det när det mörknat. Kl 17:45 försvann strömmen. Det tog cirka 20 minuter
innan reservaggregaten tog över. Även telefonen var borta ett par timmar och SMHI:s
rapportering var utslagen liksom Position Nidingens vädersida. En strävsam tur i stormen för
att kontrollera läget gav vid handen att stora bryggan låg under vatten, att Västudden var borta
och att vresrosen stog i vatten liksom yttre delen av nätplatsen vid nya fyren. En nätstolpe var
omkullblåst med fot och allt och några burar vid Kausan fick bäras än längre bort från vattnet.
Hälften av takpappen på brandskjulet var också bortblåst. När det kom en häftig regn‐ och
hagelskur regnade det även på vinden. Det visade sig att takluckan blåst bort så nu har vi
öppet upp mot himlen.
Ska bli spännande att se hur ön ser ut i morgon.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 28 NOVEMBER 2011
VÄDER
Under natten avtog vindarna och vattenståndet minskade. Fram till 8 var det fortfarande
kuling och byarna höll kulingstyrka under hela dagen. Vattenståndet var fortsatt högt. Annars
var det en vacker dag, huvudsakligen sol och klart väder.
01:00: NV 14 m/s, byvindar 21 m/s, +9,2°C, vattenstånd +65 cm.
04:00: VNV 14 m/s, byvindar 19 m/s, +8,0°C, vattenstånd +76 cm.
07:00: V 16 m/s, byvindar 20 m/s, +8,06°C, vattenstånd +87 cm.
10:00: VSV 8 m/s, byvindar 15 m/s, +8,1°C, vattenstånd +79 cm.
13:00: VSV 8 m/s, byvindar 13 m/s, +8,4°C, vattenstånd +72 cm.
16:00: VSV 7 m/s, byvindar 13 m/s, +8,3°C, vattenstånd +57 cm.
19:00: SV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +9°C, vattenstånd + 47 cm (kl 20:00).
22:00: SV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +9°C, vattenstånd + 43 cm. (kl 23:00).
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:22 och ner 15:38.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
Fröfällan vid Strandoxeln 08:15‐15:30. 3 burar med frön vid vresrosen på Västudden 09:00‐
15:30. Fortsatt registrering av eftersläpande ringmärkning. En del havsfågelspaning. Men
framförallt har det blivit inspektion av ön, byggnader utrustning och en del skador har
åtgärdats.
OBSERVATIONER
Alfågel 1 rastade en stund i Kausan.
Stormfågel 6 ex har setts flyga åt lite olika håll.
Havssula 5 ex, även dessa har rört sig i lite olika riktningar.
Toppskarv cirka 10 sedda runt ön.
Skärsnäppa några noterade.
Bredstjärtad labb 1 upptäcktes när den rundade hamnudden söderifrån. Den försvann sedan
norrut över Kausan.
Dvärgmås 3 ex.
Tretåig mås cirka 200 ex under dagen som rört sig i olika riktningar och födosökt runt ön.
Sillgrissla / Tordmule cirka 200 ex sågs, mest sillgrisslor. Även alkorna har rört sig i alla
riktningar.
Alkekung 14 förbiflygande noterad idag. Två av dem tvärade över ön, den ena tätt över
vresrosen på Västudden.
Sädesärla 1 ärla kom flygande längs ön och flög runt över fyrbyn flitigt lockande.
Stare 4 starar gästade oss en stund idag.
Gråkråka inga kråkor sedda idag.
Snösparv minst 12 ex på ön idag.
RINGMÄRKNING
6 ex av 1 art.
Grönfink 6.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 1 013 och i år 11 238.

UPPDRAGSARBETE
Genomgång och kontroll av öns byggnader och anläggningar. Återställt brandlarmen efter
strömavbrott. Ornat takfönstret så att det förväntas sitta fast över vintern. Rapporterat till
Stefan. Plocka undan lite skräp.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 2 personer.
ÖVRIGT
Så vaknade man då upp till Nidingen efter stormen. Ön är rätt omdanad Alla stora tångvallar är
borta från stränderna på Playan och i Kausan. Driftranden ligger långt upp, på en lång sträcka
längs Svacken är det en gemensam driftrand från båda håll och en sträcka har varit helt
överspolad, ön var alltså delad en stund i natt. Vattenståndet är fortsatt högt så det tar en tid
innan man ser alla förändringar. På byggnaderna är det takpapp bortblåst från Fotogenboden
och Brandskjulet. Takluckan som jag trodde var bortblåst var bara uppblåst så den gick att fixa
till. Bryggan är lite demolerad men inte så farligt. En stor vall av tång och sten ligger dock över
inre delen av bryggan och slipen. Två nätstolpar med tillhörande fötter hade vält. Båda har
stått i vatten så det är nog en kombination av vattentryck och vind som vält dem. Alla nät finns
kvar liksom våra burar. Några av de senare har dock fått lite tång på sig men inga allvarliga
skador. Många holkar för tobisgrisslor har blåst iväg eller tappat tak. Häckningskransen på
västra sjömärket är bortspolad. En plaststol har blåst iväg och gått sönder. Det finns säkert mer
att hitta men det verkar som om vi klarat oss rätt bra. Efter utvändig puts av våra fönster kan
man nu se ut igen.
Strak före 18 stannade reservgeneratorn så vi blev strömlösa. Därför kommer denna dagbok ut
först när strömmen är tillbaka.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 29 NOVEMBER 2011
VÄDER
Hårda vindar från omkring syd och mulet hela dagen. På morgonen god sikt men diset kom
rätt snart och vid 11‐tiden kom det dimma som höll i sig resten av dagen. Tillsammans med
dimman kom det också en del regn.
01:00: SSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +8°C, vattenstånd +32 cm (02:00).
04:00: S 12 m/s, byvindar 16 m/s, +8,2°C, vattenstånd +24 cm (05:00).
07:00: S 13 m/s, byvindar 16 m/s, +7,6°C, vattenstånd +14 cm (08:00).
10:00: S 13 m/s, byvindar 16 m/s, +7,7°C, vattenstånd +14 cm (11:00).
13:00: S 14 m/s, byvindar 18 m/s, +7,2°C, vattenstånd +9 cm (14:00).
16:00: S 13 m/s, byvindar 17 m/s, +7,7°C, vattenstånd +10 cm (17:00).
19:00: S 14 m/s, byvindar 18 m/s, +7,9°C, vattenstånd + 18 cm (20:00).
22:00: S 15 m/s, byvindar 18 m/s, +7,8°C, vattenstånd + 37 cm. (23:00).
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:24 och ner 15:37.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
Fröfällan vid Strandoxeln 07:45‐11:30. 3 burar med frön vid vresrosen på Västudden 07:45‐
11:30. Lite havsfågelspaning och allmänt skådande.
Diverse aktiviteter för att få stationen fungerande. Försök att starta dieselaggregatet
misslyckades – kylaren läcker. Inventerat stearinljus och lånat några från grannarna. Samlat
ved och börjat elda i köksspisen. Värmeledningsvattnet överhettas så det behövs nog
påfyllning, fortsatt eldning med försiktighet. Telefonerat med Fortum, Sjöfartsverkets service
och stationens presschef Uno angående problemen.
OBSERVATIONER
Stormfågel 9 ex har setts flyga åt lite olika håll.
Toppskarv minst 25 sedda runt ön.
Skärsnäppa några noterade.
Tretåig mås cirka 100 ex.
Sillgrissla / Tordmule cirka 100 ex sågs, mest sillgrisslor.
Alkekung 23 förbiflygande noterad idag.
Gråkråka 2, öns båda kråkor är återfunna.
Snösparv minst 15 ex på ön idag.
RINGMÄRKNING
2 ex av 1 art.
Grönfink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 1 015 och i år 11 240.
UPPDRAGSARBETE
Mycket sjå för ön och anläggningen men nog inget direkt sådant arbete.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 2 personer.

ÖVRIGT
Det är bra med duntäcken när värmen inte fungerar. Med två sådana fryser man inte. Värre är
det med ljuset. Till stearinljus kan man inte åstadkomma mycket, inte ens läsa ordentligt.
Bristen på datorkraft är också besvärande. Det är inte mycket som kan åstadkommas utav det
man tänkt göra under mörka kvällar, Även stationens rapportering blir liggande i dvala tills
strömmen kommer åter, om den nu gör det. Enligt Fortum skulle felet varit åtgärdat i går kl 12.
Sedan blev det idag kl 16 och nu gäller kl 12 i morgon.
Då batterierna på våra mobiltelefoner börjar ta slut försöker vi begränsa kommunikationen
med omvärlden till SMS.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 30 NOVEMBER 2011
VÄDER
Huvudsakligen klart och sol men några molnbankar passerade. Hårda vindar från SV hela
dagen. Vacker solnedgång.
01:00: S 16 m/s, byvindar 21 m/s, +7,9°C, vattenstånd +38 cm (02:00).
04:00: SSV 15 m/s, byvindar 21 m/s, +8,5°C, vattenstånd +34 cm (05:00).
07:00: VSV 14 m/s, byvindar 20 m/s, +8,1°C, vattenstånd +32 cm (08:00).
10:00: SV 14 m/s, byvindar 18 m/s, +8,61°C, vattenstånd +38 cm (11:00).
13:00: SV 14 m/s, byvindar 17 m/s, +8,2°C, vattenstånd +36cm (14:00).
16:00: VSV 11 m/s, byvindar 15 m/s, +8,5°C, vattenstånd +38 cm (17:00).
20:00: SV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +8,4°C, vattenstånd + 46 cm.
22:00: SSV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +8,3°C, vattenstånd + 52 cm. (23:00).
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:26 och ner 15:36.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
Fröfällan vid Strandoxeln 08:00‐15:30. 3 burar med frön vid vresrosen på Västudden 08:00‐
15:30. En del havsfågelspaning. En inventeringstur till Ostudden. Börjat bära in burar.
Börjat uppröjning av stora bryggan. Samlat in en uppspolad slang. Samlat in lite ved.
OBSERVATIONER
Stormfågel 48 ex har noterats idag.
Havssula 4 ex idag.
Toppskarv minst 50 på och vid Ostudden.
Pilgrimsfalk 1 jagade förbi över fyrområdet. Senare hittades resterna av en nyslaktad fiskmås
på Ostudden vilket troligen varit falkens måltid.
Skärsnäppa 6 fåglar på Ostudden var de enda på ön idag. Fem av dem med färgringar avlästes,
den sjätte var omärkt.
Storlabb 1 drog västerut efter solnedgången.
Dvärgmås1ad mot väster.
Tretåig mås cirka 500 ex.
Sillgrissla / Tordmule cirka 300 ex sågs, mest sillgrisslor.
Alkekung 33 förbiflygande noterad idag.
Gråkråka 2, höll idag till på Ostudden.
Bergfink 1 individ dök idag upp på ön och blev vederbörligen ringmärkt.
Snösparv minst 15 ex på ön idag.
RINGMÄRKNING
3 ex av 2 arter.
Bergfink 1 och grönfink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta i november är 1 018 och i år 11 243.
UPPDRAGSARBETE
Röjning av stora bryggan från sten och tång.

BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 2 personer.
ÖVRIGT
Eva tittade efter havsfåglar efter solnedgången men efter att bara ha sett en tretåig mås på
sista svepet övergick hon till att njuta av skymningshimlen. När undertecknad anslöt och fick
beskedet om en sista tretåmås sa jag att då får väl jag också hitta en till fågel idag. Och se – där
kommer en storlabb kavande. Trevlig skymningsart!
Fortsatt strömavbrott. Fortum flyttade fram färdigtiden först till 16 sedan till kanske under
kvällen men mer troligt imorgon. Nu hoppas vi på återvändande ljus imorgon.
Å andra sidan bjöd kvällen på en fantastisk stjärnhimmel. Det är få förunnat att ha njutit av en
så praktfull himmel på Nidingen. Detta beror på strömavbrottet vilket gör att fyren är släckt.
Då får stjärnorna ostört stråla ner på ön utan att störas av fyrens discopulser.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 1 DECEMBER 2011
VÄDER
Blåsigt, helmulet och grådisigt hela dagen. Den sydliga vinden kulminerade vid middagstid
med kuling och stormstyrka i byarna för att sakta avta under em och långsamt vrida mot SV.
På förmiddagen blandades grådiset med dimma och regn och däremellan varierade det resten
av dagen.
01:00: S 11 m/s, byvindar 14 m/s, +7,7°C, vattenstånd +49 cm (02:00).
04:00: S 13 m/s, byvindar 18 m/s, +8,2°C, vattenstånd +36 cm (05:00).
07:00: SSO 14 m/s, byvindar 18 m/s, +8,3°C, vattenstånd +35 cm (08:00).
10:00: SSO 16 m/s, byvindar 24 m/s, +8,1°C, vattenstånd +43 cm.
13:00: S 17 m/s, byvindar 23 m/s, +7,9°C, vattenstånd +47m.
16:00: SSV 12 m/s, byvindar 19 m/s, +8,7°C, vattenstånd +16 cm.
19:00: SV 12 m/s, byvindar 16 m/s, +8,7°C, vattenstånd + 3 cm.
22:00: SV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +8,0°C, vattenstånd + 13 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 08:27 och ner 15:34.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson.
VERKSAMHET
Fröfällan vid Strandoxeln 08:00‐11:00. 3 burar med frön vid vresrosen på Västudden 08:00‐
11:00. En del havsfågelspaning. Burit in några burar. Färdigställt på grund av elavbrottet
eftersläpande rapportering.
OBSERVATIONER
Stormfågel 7 ex har noterats
4 ex idag.
Toppskarv minst 20 runt ön.
Tretåig mås cirka 100 ex.
Sillgrissla / Tordmule cirka 50 ex sågs, mest sillgrisslor.
Alkekung 12 förbiflygande noterad idag.
Gråkråka 2, ingen kråka noterad idag men ostudden har heller inte besökts.
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art.
Grönfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta i december är 1 och i år 11 244.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså totalt 2 personer.
ÖVRIGT
Klockan 14:25 återkom elen till Nidingen. Det innebar att yttervärden gjorde sig påmind
genom telefon, e‐post, facebook mm. Vi får reda på att vi har betraktats som nödställda av

omvärlden och att detta varit något av en mediehit. Telefonintervjuer med radio Halland, GP
och GT under em och kväll. När elen återkommit kunde vi hjälpa Position Nidingen att få igång
sina väderdata igen. Vidare kunde all eftersläpande rapportering betas av.
Eva försökte bära burar i stormvindarna, tveksamt om det var hon som bar eller vinden som
drev.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 2 DECEMBER 2011
VÄDER
För en gångs skull var det lite lugnare på vindfronten idag. Trots allt, så var vinden ganska frisk
under dagen och en del skurar och hagelbyar dök upp under förmiddagen. Vid middagstid
klarnade det upp, och kvällen bjöd på en gnistrande stjärnhimmel och skarpt halvmånesken.
01:00: SV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +7,7°C, vattenstånd +18 cm.
04:00: VSV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +7,3°C, vattenstånd +19 cm.
07:00: VSV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +7,3°C, vattenstånd +30 cm.
11:00: V 7 m/s, byvindar 10 m/s, +6,5°C, vattenstånd +42 cm.
20:00: V 10 m/s, byvindar 14 m/s, +5,7°C, vattenstånd +30 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Dennis Kraft och Eva Mattsson avlöstes äntligen vid niotiden av Mikael Hake och Johan
Frölinghaus. Patrik Grönvall skötte transporten med sin båt som utgick från Råö.
VERKSAMHET
10 nät 08:00‐13:00. Fröfällan vid Strandoxeln 08:00‐13:30. 3 burar med frön vid vresrosen på
Västudden 08:00‐13:30. Havsfågelspaning.
OBSERVATIONER
alfågel 3 ex mot söder.
sjöorre 1 honfärgad förbiflygande.
smålom 1 ex mot söder.
stormfågel 100 ex förbiflygande, flest noterades efter 15:00.
havssula 1 adult mot söder.
kustlabb/bredstjärtad labb 1 ex ljus fas mot söder 12:15
tretåig mås 120 ex mot söder.
sillgrissla/tordmule 190 ex mot söder, även 40 bestämda tordmular och 6 sillgrisslor.
alkekung 11ex mot söder, 2 ex rastande.
lunnefågel 1 ex mot söder 15:10.
snösparv 1 ex rastande.
RINGMÄRKNING
7 ex. av 2 arter.
Grönfink 6, Vinterhämpling 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta i december är 8 och i år 11 251.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal och vår transportör, alltså totalt 5 personer.
ÖVRIGT

Äntligen har Robinson‐Eva och Robinson‐Dennis blivit utröstade... Nya jokrar på ön är Hake
och Frölinghaus som ser fram emot en härlig vistelse härute. Efter de senaste dagarnas
händelser kanske många tycker att man är galen som åker ut till Nidingen. Det må vara sant att
man är galen, men det är underbart att vara här igen. Det blev ett hastigt byte, och vi mötte de
utröstade endast på byggan, men den avgående personalen hade fixat till det så att vi kände
oss riktigt välkomna. I köket var kaffet klart, det fanns bullar, levande ljus och en flaska hydroxi‐
derivat av etan från Skottland. Hjärtligt tack Eva och Dennis!!! Vi har nu förberett oss för
nattens skärsnäppetrålning och skall snart vingla ut mot Ostudden. Väderprognosen lovar
fortsatt kuling/storm under helgen, så nu har vi laddat alla mobiler och batterier. Dessutom
har vi med oss Trangia‐kök, en hel drös med ljus, samt ett överflöd av livsmedel. Dagens
limerick tillägnas naturligtvis Eva och Dennis. To be continued???...
Två skådare på Nidingens ö,
blev strandade till följd av hög sjö,
men på grund av denna stänkare,
blev de föremål för blänkare,
då massmedier stod i lång kö.
VID DATORN
Dennis Kraft, Mikael Hake och Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 3 DECEMBER 2011
VÄDER
Om gårdagen var förhållandevis lugn, så återgick allt till det normala idag. Hård vind hela
dagen, och vid middagstid ”dönade” det till ordentligt med en medelvind på 22 m/s och byar
på upp till 28. Lägg därtill horisontellt ösregn under större delen av dagen, så förstår ni att
inga burar eller nät kunde sättas upp... Under kvällen lugnade det dock ned sig en aning, och
det klarnade upp. Häftigt väder idag också alltså!
07:00: S 17 m/s, byvindar 21 m/s, +7,1°C, vattenstånd +42 cm.
10:00: S 19 m/s, byvindar 24 m/s, +6,4°C, vattenstånd +54 cm.
13:00: S 20 m/s, byvindar 27 m/s, +7,3°C, vattenstånd +64 cm.
19:00: SV 11 m/s, byvindar 18 m/s, +7,3°C, vattenstånd +37 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.
VERKSAMHET
Skärsnäppefångst under föregående och innevarande kväll/natt.
OBSERVATIONER
sjöorre 1 honfärgad förbiflygande.
stormfågel 120 ex mot söder, även 1 ex av mörk fas noterades.
klykstjärtad stormsvala 1 ex hittades i vågorna utanför strandoxeln 08:50.
Sågs bra vid två tillfällen.
havssula 13 ex mot söder.
skärsnäppa 100 ex rastande.
bredstjärtad labb 1 ex sågs attackera mås en bit utanför västudden 14:45.
dvärgmås 1 adult födosökte utanför nordstranden under eftermiddagen.
tretåig mås 510 ex mot söder.
sillgrissla/tordmule 105 ex mot söder.
alkekung 19ex mot söder.
snösparv 1 ex höll till på västudden.
alfågel 1 hanne mot söder.
RINGMÄRKNING
14 ex. av 1 art.
Skärsnäppa 14.
Totala antalet fåglar ringmärkta i december är 22 och i år 11 265.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal ‐ totalt två tappra tokstollar.
ÖVRIGT

Visst är det häftigt att vara här ute när det är riktigt ”sketväder” (om man har ström alltså...).
Visserligen blåste det inte lika mycket som under Berit‐stormen, men ändå. Havet är
fantastiskt att titta och lyssna på. Föregående natts skärsnäppetrålning gav god utdelning i
form av 14 nymärkningar och fyra kontroller. Det är ganska mycket snäppor här på ön under
natten, och vi ser fram emot fler tång‐ och stenvandringar under kommande nätter. Enda
problemet är att månen är i tilltagande och går ner först fram på småtimmarna, vilket gör att vi
måste lägga om vår dygnsrytm ganska ordentligt. Dessutom ser det ut att bli bra havsfågelläge
i morgon, så det blir till att sova i skift under hela dygnet med komradion nära örat. Hittills har
det sett ut som följer: 2/12 kl. 13:00‐18:00 Hake sover. 2/12 kl. 22:00‐06:00 Frölinghaus sover.
3/12 kl. 04:00‐08:00 Hake sover. 3/12 10:00‐12:00 Frölinghaus sover. 14:00‐18:00 Hake sover.
3/12 18:00‐21:00. Frölinghaus sover. Fortsättning följer...
Dagens limerick talar för sig själv...
Två killar på Ostuddens ände,
en kraftig ljusstråle sände,
och till ringmärkarlabbet,
med skärsnäppeklabbet,
de glada i hågen återvände.
VID DATORN
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 4 DECEMBER 2011
VÄDER
Friska till hårda väst‐ och sydvästvindar hela dagen. Tidvis regnskurar eller hagelbyar.
Fortfarande ganska milt, men under kvällen blev det lite kyligare.
04:00: SV 13 m/s, byvindar 18 m/s, +5,7°C, vattenstånd +60 cm.
09:00: SV 11 m/s, byvindar 16 m/s, +5,2°C, vattenstånd +65 cm.
13:00: V 13 m/s, byvindar 18 m/s, +5,1°C, vattenstånd +75 cm.
20:00: V 10 m/s, byvindar 17 m/s, +4,4°C, vattenstånd +50 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.
VERKSAMHET
Skärsnäppefångst under föregående och innevarande kväll/natt. Havsfågelspaning hela dagen.
OBSERVATIONER
sjöorre 1 honfärgad förbiflygande.
svärta 2 ex mot söder.
stormfågel 236 ex mot söder, 1 ex av mörk fas noterades.
ANTLANTPETRELL 1 ex mot söder precis öster om Lilleland kl. 11:55, hittades av Johan i
höjd med Backfiskarudden och kunde sedan följas på som närmast ca 1 km:s avstånd.
grålira 1 ex mot söder.
klykstjärtad stormsvala 5 ex mot söder fint längs med nordstranden/utanför strandoxeln.
havssula 70 ex mot söder.
skärsnäppa 30 ex rastande.
bredstjärtad labb 5 ex (1K) mot söder, alla fint väster om ön, 1 ex sträckte över västudden.
storlabb 1 1K mot söder 14:04.
tärnmås 1 1K passerade snabbt mot söder 13:05. Avstånd 500 meter ut väster om ön.
tretåig mås 2 400 ex mot söder.
sillgrissla/tordmule 390 ex mot söder (av de som bestämdes var det ca 50:50 sillgrissla och
tordmule, proportionellt fler tordmular under förmiddagen och tvärtom under e.m.).
alkekung 57 ex mot söder.
RINGMÄRKNING
7 ex. av 1 art.
Skärsnäppa 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta i december är 29 och i år 11 272.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Nej – två pers. på ön totalt alltså.
ÖVRIGT

Atlantpetrell – sug på den... Det har varit en fantastisk havsfågeldag här på Nidingen, inte bara
för petrellens skull. Eftersom fåglar passerade söderut såväl väster som öster om ön, så
bestämde sig Johan, som tur var, för att spana över havet in mot land, medan jag kollade
västerut. Plötsligt hojtade Johan: ”Mikael, kom!!!” Jag kutade dit och svarade: ”vad är det, vad
är det?”, och insåg snabbt att detta nog var något alldeles speciellt. Johan fortsatte: ”Jag vet
inte, det var något konstigt som försvann in bakom jordkällaren”. ”Vadå, vilken typ av fågel?”
frågade jag. ”Jag vet inte” svarade Johan, ”jag har aldrig sett något liknande”. Efter några
nervösa sekunders väntan kom fågeln fram, och vi kunde konstatera att det rörde sig om en
atlant‐/madeirapetrell, som vi sedan kunde följa på dess väg söderut. Tack vare att den gick på
insidan ön, så kunde vi dessutom stå i lä för den hårda västvinden, så det blev en fin
observation. Det tog en stund att fatta vad vi verkligen varit med om, till och med för mig som
har kollat havsfåglar i 35 år... Vi tackar gänget på Kråkudden som var där för exakt en vecka
sedan såg en liknande (samma?) petrell. Detta har nämligen medfört att vi redan innan vår
vistelse här på Nidingen har läst på en del. Annars hade man nog inte fattat ett smack förrän
efteråt...
Dagens limerick tillägnas naturligtvis nämnda petrell. Nu hoppas vi bara att den stannar kvar i
våra vatten så att fler får njuta av den. Kanske kan den även bestämmas till art så småningom.
En tokig petrell från Atlanten,
lämnade boet i branten,
men i valet och kvalet,
han flög lite galet,
och till Kattegatt kom han, den klanten.
VID DATORN
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 5 DECEMBER 2011
VÄDER
Friska till hårda vindar från västsektorn hela dagen. Uppehåll och lite ljus från en blek
decembersol. Lite kyligare idag.
06:00: V 9 m/s, byvindar 13 m/s, +4,5°C, vattenstånd +32 cm.
09:00: VNV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +5,0°C, vattenstånd +26 cm.
13:00: V 15 m/s, byvindar 18 m/s, +3,9°C, vattenstånd: ingen uppgift.
20:00: V SV 13 m/s, byvindar 18 m/s, +4,1°C, vattenstånd +64 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.
VERKSAMHET
Skärsnäppefångst under föregående och innevarande kväll/natt. Havsfågelspaning hela dagen.
OBSERVATIONER
alfågel 2 honfärgade mot söder.
sjöorre 6 ex mot söder.
smålom 1 ex i vinterdräkt mot söder.
stormfågel 150 ex mot söder och 350 ex mot norr. Nästan samtliga individer som sträckte
norrut observerades 11:00‐12:00.
havssula 10 ex mot söder och 1 ex mot norr.
skärsnäppa 50 ex rastande.
Silltrut 1 1K upptäcktes födosökande i strandkanten på Västudden, försvann österut men var
åter på plats under eftermiddagen.
tretåig mås 600 ex mot söder och 1 200 ex mot norr. Nästan samtliga individer som sträckte
norrut observerades 11:00‐12:00.
sillgrissla/tordmule 600 ex mot söder och 2 300 ex mot norr. Av de 600 fåglar som sträckte
söderut under dagen var de allra flesta sillgrisslor. Nästan samtliga individer som sträckte
norrut observerades 11:00‐12:00, och det var nästan uteslutande tordmular.
alkekung 14 ex mot söder och 1 ex mot norr.
snösparv 5 ex rastande på Västudden.
RINGMÄRKNING
19 ex. av 2 arter.
Skärsnäppa 7, Grönfink 12.
Totala antalet fåglar ringmärkta i december är 48 och i år 11 291.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Inga idag heller. Endast två skärsnäppe‐/finkjägare på ön alltså.
ÖVRIGT

Ja, jag säger då det. Fåglar blir man aldrig klok på. Morgonen bjöd på något mindre friska
västvindar och ganska lite fåglar som passerade ön mot söder. Vid elvatiden hände det
emellertid något. Mängder av stormfåglar, tretåiga måsar och stora flockar av tordmule
började helt plötsligt välla norrut. Ett fantastiskt skådespel som höll på i en dryg timma och
sedan försvann lika hastigt som det kom. Resten av dagen var sedan morgonen lik. Trots att
dagssummorna blev ganska bra är det värt att notera att vi inte såg en enda labb, lira,
stormsvala eller något annat lite mer spektakulärt idag. Fåglar blir man, som sagt, aldrig klok
på... I övrigt kan man konstatera att skärsnäppefångsten går bra och vi är nu uppe i 28
nymärkningar. En hel del nya grönfinkar besökte dessutom ön idag, och 12 kunde nymärkas.
De flesta vi fångar annars är redan märkta och kommer ut till oss över dagen, varefter de
återvänder in till fastlandet.
Dagens limerick tillägnas en av nämnda finkar som kanske tog näbben alltför full...
En grönfink som kom ifrån Skalla,
flög till Nidingen ut för att palla,
nypon och frön,
och lämnade ön,
för att tungt uti vattnet falla.
VID DATORN
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 6 DECEMBER 2011
VÄDER
Friska vindar från västsektorn idag också, även om det inte var lika brutalt som tidigare. Även
idag uppehåll och en sol som faktiskt nästan värmde mitt på dagen. Under kvällen ökade
vinden och det mulnade. Regn eller ”sludd” med eventuell åska förväntas under natten.
07:00: V 10 m/s, byvindar 16 m/s, +5,2°C, vattenstånd +40 cm.
11:00: SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +4,7°C, vattenstånd: ingen uppgift.
13:00: SV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +4,5°C, vattenstånd +29 cm.
19:00: V SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +4,5°C, vattenstånd +23 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.
VERKSAMHET
Skärsnäppefångst under föregående och innevarande kväll/natt. Havsfågelspaning.
Tagit ner alla nät och tagit in nätstolpar + hälften av burarna.
OBSERVATIONER
sjöorre 28 ex mot söder och 3 ex mot öster.
svärta 2 ex mot öster.
stormfågel 2 ex mot söder och 5 ex mot norr.
havssula 7 ex mot söder.
ljungpipare en flock på 8 ex mot söder.
skärsnäppa 30 ex rastande.
tretåig mås 50 ex mot söder och 100 ex mot norr.
sillgrissla/tordmule 70 ex mot söder och 120 ex mot norr.
alkekung 13 ex mot söder och 2 ex mot norr.
snösparv 5 ex rastande på Västudden.
RINGMÄRKNING
0 ex. av 0 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta i december är 48 och i år 11 291.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Nej, vi är fortfarande endast två här ute.
ÖVRIGT
Jaha, så har avvecklingen av verksamheten startat på allvar. Samtliga nät plockades in under
dagen, och en del av burarna. Resten tar vi in i morgon, eftersom det just nu ser ut som om vi
skulle kunna komma hem på torsdag. Väderprognoserna är dock otroligt svajiga och ändrar sig
i princip från timma till timma, så vi får väl se. Ser änna tetigt ut när näten och stolparna är
borta... Annars har det väl varit en ”mellandag” med klent havsfågelsträck och ingen fångst.

Förbereder oss nu inför kvällens strandvandring. Kan bli ganska bra, eftersom molnen börjar
flyta in över oss och avskärmar månens starka ljusstrålar. Dessutom har vinden ökat rejält.
Dock har det inte varit så mycket snäppor på ön under de senaste två nätterna, så vi får väl se
hur det blir. Kanske är de trötta på dårarna som kommer kutande över sten‐ och tångvallarna
med håven i högsta hugg?... I övrigt så skickar vi idag en tanke till våra finska vänner. Det är
alltså idag och inte skärtorsdagen som är deras nationaldag...
Dagens limerick tillägnas våra kära snäppor, och kanske detta kan förklara varför de flesta av
dessa rundnätta små tjockisar som besöker oss inte är ”våra egna” häckare?...
En skärsnäppa från Svenska Fjällen,
flög runt till olika ställen,
och han sade bestämt,
att han nog alltid jämt,
ville undvika Nidingen på kvällen.
VID DATORN
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 7 DECEMBER 2011
VÄDER
Förmiddagen bjöd, som vanligt, på frisk sydvästvind som långsamt avtog och vred åt alla
möjliga håll under eftermiddagen och kvällen. Uppehåll och en del sol. Under kvällen mojnade
vinden och blev svag för första gången på flera dagar och temperaturen föll. Blir nog
markfrost i natt.
08:00: SV 10 m/s, byvindar 19 m/s, +4,5°C, vattenstånd +32 cm.
11:00: SV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +5.3°C, vattenstånd: +33.
13:00: SV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +5,5°C, vattenstånd +32 cm.
21:00: N 4 m/s, byvindar 6 m/s, +2,4°C, vattenstånd +21 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.
VERKSAMHET
Skärsnäppefångst i begränsad omfattning pga. den tilltagande månen. Fröfälla och tre
vadarburar med frön 09:30‐14:00. Havsfågelspaning. Tagit in resterande burar från Kausan och
förberett oss i övrigt för eventuell transport in till land i morgon.
OBSERVATIONER
mindre sångsvan 1 ex sträckte mot sydväst tillsammans med 10 sångsvanar.
sjöorre 6 ex mot söder.
storskrake En flock på 3 hannar passerade väster om ön mot söder.
stormfågel 150 ex mot söder och 25 ex mot norr.
skärsnäppa 60 ex rastande.
bredstjärtad labb 2 1K passerade på närhåll väster om ön.
storlabb 1 1K mot söder.
tretåig mås 1 700 ex mot söder och 300 ex mot norr.
sillgrissla/tordmule 350 ex mot söder och 200 ex mot norr.
alkekung 4 ex mot söder.
snösparv 5 ex rastande.
RINGMÄRKNING
1 ex. av 1 art.
grönfink 1
Totala antalet fåglar ringmärkta i december är 49 och i år 11 292.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Har inte sett en käft sedan vi kom ut – två pers. på ön alltså.
ÖVRIGT

Nu duggar årsdagarna tätt. Igår var det finlands nationaldag och idag är det 70 år sedan
attacken mot Pearl Harbour, ett av de datum som tyvärr har etsas in i historiens minne till följd
av andra världskriget. En dag kanske vi kan slippa att minnas tråkiga datum och istället
fokusera på de positiva?... Annars har vi fortsatt att förbereda stationens stängning under
dagen. Väderleksprognoserna ändras från timma till timma, men det verkar faktiskt som om
det kan bli läge för hemtransport i morgon. Lite synd, eftersom det hade varit häftigt att
uppleva en riktig storm, som det verkar bli på fredag, härute. Nåväl, man kan inte få allt, och vi
är mycket nöjda med vår vistelse här på Nidingen. Ikväll hade vi räkfrossa med gott tilltugg och
god dryck. En värdig avslutning på denna säsong som har bjudit på både det ena och det
andra...
Dagens limerick tillägnas en fågelart som påträffas regelbundet på Nidingen sedan några år
tillbaks och som alltid är lika trevlig att se.
En toppskarv som kom ifrån Röst,
flög mot söder när sommaren blev höst,
men fisken den tröt,
så till slut han beslöt,
att ta sig en geting som tröst.
VID DATORN
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 8 DECEMBER 2011
VÄDER
Förmiddagen bjöd, som vanligt, på frisk sydvästvind som långsamt avtog och vred åt alla
möjliga håll under eftermiddagen och kvällen. Uppehåll och en del sol. Under kvällen mojnade
vinden och blev svag för första gången på flera dagar och temperaturen föll. Blir nog
markfrost i natt.
06:00: N 3 m/s, byvindar 5 m/s, +0,9°C, vattenstånd +40 cm.
11:00: SV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +5.3°C, vattenstånd: +33.
13:00: SV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +5,5°C, vattenstånd +32 cm.
21:00: N 4 m/s, byvindar 6 m/s, +2,4°C, vattenstånd +21 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.
VERKSAMHET
Skärsnäppefångst i begränsad omfattning pga. den tilltagande månen. Fröfälla och tre
vadarburar med frön 09:30‐14:00. Havsfågelspaning. Tagit in resterande burar från Kausan och
förberett oss i övrigt för eventuell transport in till land i morgon.
OBSERVATIONER
mindre sångsvan 1 ex sträckte mot sydväst tillsammans med 10 sångsvanar.
sjöorre 6 ex mot söder.
storskrake En flock på 3 hannar passerade väster om ön mot söder.
stormfågel 150 ex mot söder och 25 ex mot norr.
skärsnäppa 60 ex rastande.
bredstjärtad labb 2 1K passerade på närhåll väster om ön.
storlabb 1 1K mot söder.
tretåig mås 1 700 ex mot söder och 300 ex mot norr.
sillgrissla/tordmule 350 ex mot söder och 200 ex mot norr.
alkekung 4 ex mot söder.
snösparv 5 ex rastande.
RINGMÄRKNING
1 ex. av 1 art.
grönfink 1
Totala antalet fåglar ringmärkta i december är 49 och i år 11 292.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Har inte sett en käft sedan vi kom ut – två pers. på ön alltså.
ÖVRIGT

Nu duggar årsdagarna tätt. Igår var det finlands nationaldag och idag är det 70 år sedan
attacken mot Pearl Harbour, ett av de datum som tyvärr har etsas in i historiens minne till följd
av andra världskriget. En dag kanske vi kan slippa att minnas tråkiga datum och istället
fokusera på de positiva?... Annars har vi fortsatt att förbereda stationens stängning under
dagen. Väderleksprognoserna ändras från timma till timma, men det verkar faktiskt som om
det kan bli läge för hemtransport i morgon. Lite synd, eftersom det hade varit häftigt att
uppleva en riktig storm, som det verkar bli på fredag, härute. Nåväl, man kan inte få allt, och vi
är mycket nöjda med vår vistelse här på Nidingen. Ikväll hade vi räkfrossa med gott tilltugg och
god dryck. En värdig avslutning på denna säsong som har bjudit på både det ena och det
andra...
Dagens limerick tillägnas en fågelart som påträffas regelbundet på Nidingen sedan några år
tillbaks och som alltid är lika trevlig att se.
En toppskarv som kom ifrån Röst,
flög mot söder när sommaren blev höst,
men fisken den tröt,
så till slut han beslöt,
att ta sig en geting som tröst.
VID DATORN
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.

