DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 11 MARS 2012
VÄDER
Svag vind och fint väder under hela dagen.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Mikael Hake, Lars Hellberg, Per Österman, Olof Persson. Vi anlände till
Nidingen vid 11-tiden. Tommy Järås körde båten och genomförde lite skådning på ön.
VERKSAMHET
Säsongsstart för fågelstationen. Iordningställning av samtliga 26 nätplatser. 26 nät användes
för fångst under tiden 14:00-17:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 7 sträckte mor NO.
SKÄRSNÄPPA Ca 150 ex på olika ställen runt ön.
JÄRNSPARV 1 rastande, kontroll sedan i höstas.
SNÖSPARV 11 ex stationära runt om på ön.
PÄRLUGGLA, rester av en död ungfågel gjordes, troligtvis har den dödas av en rovfågel på ön relativt
nyligen. Detta var blott det andra fyndet av arten på Nidingen!

RINGMÄRKNING
11 ex av 3 arter. Skärsnäppa 7, koltrast 3, gärdsmyg 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 11 ex. och i år 11 ex.
UPPDRAGSARBETE
Vi påbörjade rensa båtslipen från sten, 4 timmar.
BESÖKARE
En konsult från fastighetsverket åkte med ut och mätte lite fönster på ön.
ÖVRIGT
Jaaaa, vad ska man säga. Texten här under övrigt skulle egentligen kunna bli hur lång som
helst. Sicken intressant start på säsongen! Strax efter elva kom vi ut till ön och möttes som
vanligt av våra trogna häckfåglar som var glödheta i det fina vårvintervädret. Skärpiplärkorna
spelflög och jagade varandra som tokiga, de tretåiga måsarna gnällde och skrek som galna, och
tobisgrisslorna flög omkring som små bomber. En del fåglar hade uppenbarligen lyckats
övervintra på ön och vi kontrollerade bl.a. vardera en koltrast, gärdsmyg, järnsparv och talgoxe
som vi hade märkt i höstas. Dessutom verkade några ”gamla” häckfåglar vara tillbaka, då två
pilfinkar och en vattenrall kunde noteras. Det mest anmärkningsvärda var nog trots allt de
rester av en slagen pärluggla som vi hittade under fläderbusken mellan stationen och
Hönshuset. Förutom fåglarna så uppdagades det tämligen snart att vattnet var avstängt och
att värmen inte fungerade. Lyckligtvis hade vi med oss en konsult som Fastighetsverket hade
anlitat och som hade lite koll på läget. Han tog diverse kontakter och förhoppningsvis så får vi
ordning på det hela snart. I övrigt kan nämnas att kvällens burfångst och strandvandring gav 8
nymärkta skärsnäppor, samt en grå- och en havstrut. Spännande fortsättning följer...
VID DATORN

Eriksson & Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Måndag 12 MARS 2012
VÄDER
Klart väder under hela dagen
05:00: NV 9 (13) m/s, +4.5° C
07:00: N 10 (13) m/s. +4.6 ° C
10:00: N 4 (8) m/s, +5.2° C
14:00: N 3 (9) m/s, +5.1° C
18:00: V 3 (7) m/s, +5.1° C

Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Mikael Hake, Lars Hellberg, Per Österman Olof Persson
VERKSAMHET
18 nät 06:00‐14:00, 31 burar 06:00‐19:00 varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
OBSERVATIONER
Mindre sångsvan 4 adulta sträckandes tillsammans med 23 sångsvanar.
SKÄRSNÄPPA, ca 200 ex. SJÖORRE, 50 ex rastande. Trädlärka 1 ex stationär.
RINGMÄRKNING
15ex. av 4 arter.
Skärsnäppa 12, havstrut 1, gråtrut 1, och skärpiplärka 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 26 ex och i år 26 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Slipern rensades på sten efter vinterns stormar, totalt 8 timmar.
BESÖKARE
Endast stationspersonalen.
ÖVRIGT
En ganska fågelfattig dag som i huvudsak ägnades åt andra aktiviteter än
ringmärkning. Framför allt har slipen färdigrensats från sten tång och annat
bråte. Lyckligtvis har en av de äldre medlemmarna av stationspersonalen lite
halvtaskig rygg, så vederbörande klarade sig. Arbetet lämnades därför över till
de yngre och den äldre förmågorna/förmågan... Efter två dagar i sol och vind

och med en hel del kroppsarbete så är vi trötta, trötta. Dagens limerick
tillägnas därför oss själva...
Fem grabbar på fågelstationen,
kom ut ur den piggare zonen,
så på kvällen det stod klart,
att de intog rätt snart,
horisontalpositionen.
VID DATORN
Hake & Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Tisdag 13 MARS 2012
VÄDER
Klart väder under hela dagen
06:00: NV 4 (4) m/s, +3.9° C
07:00: N 8 (12) m/s. +3.8 ° C
12:00: VNV 4 (6) m/s, +6.4° C
15:00: V 8 (12) m/s, +6.4° C
18:00: växlande 0 (5) m/s, +5.0° C
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Mikael Hake, Lars Hellberg, Per Österman, Olof Persson.
VERKSAMHET
26 nät 06:00‐06:30, 22 nät 06:30‐07:00, 14 nät 07:00‐13:00. 31 burar 06:00‐
19:00 varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
OBSERVATIONER
Mindre sångsvan 3 adulta sträckandes, sångsvan 115 ex sträckande öster ut.
Årets första bofinkar obsades, likaså den första gulsparven och sävsparven
anlände. Sjöorre 200 ex rastande.
RINGMÄRKNING
23 ex. av 3 arter.
Skärsnäppa 21, koltrast 1, bofink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 49 ex. och i år 49 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Endast stationspersonalen.
ÖVRIGT
En fin dag på ön. Dock har nätfångsten varit mager liksom föregående dagar.
Dagens underhållning stod skärsnäpporna för. De var nämligen mer än villiga att
hälsa på i ringmärkningslabbet, och hela 22 ex. nymärktes. Nu har vinden avtagit
helt och förhoppningarna om en underbar dag i morgon är stora. Dagens

limerick tillägnas en eldsjäl som numera är en trogen gäst här under höstarna
men som vi saknar här på våren. Kanske kan himlakropparna locka hit honom
någon gång...
En skådare från Möckleby stad,
såg planeterna stå som på rad,
ja, helt lyrisk han blev,
och i dagboken skrev,
om detta dag efter dag.
VID DATORN
Hake & Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Onsdag 14 MARS 2012
VÄDER
Klart väder under hela dagen
03:00: NV 6 (8) m/s, +4.1° C
08:00: N 3 (5) m/s. +2.9 ° C
14:00: V 3 (5) m/s, +5.7° C
17:00: NV 2 (4) m/s, +4.7° C
19:00: SO 1 (2) m/s, +3.2° C
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Mikael Hake, Lars Hellberg, Per Österman, Olof Persson.
VERKSAMHET
26 nät 06:00‐14:30. 31 burar 06:00‐19:00 varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i kausan 06:00‐19:00.
OBSERVATIONER
Mindre sångsvan 11 ex sträckandes och 18 ex rastande, sothöna 1 ex rastade
utanför kausan, vinterhämpling 1 ex rastande och häger 1 ex gjorde det samma.
RINGMÄRKNING
19 ex. av 8 arter.
Skärsnäppa 3, koltrast 2, kungsfågel 2, blåmes 3, talgoxe 3, bofink 2, snösparv 4,
gulsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 68 ex. och i år 68 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Det stora sjömärket reparerades och hyllor sattes upp så de tretåiga måsarna
har möjlighet att bygga bon. Total arbetstid 12 timmar.
BESÖKARE
Tommy Järås, Uno Unger, Jan Olsson, Lars Carlsson var ute och fixade holkarna
till tobisgrisslorna, Hake skjutsade sedan in dem till land och tog med båten ut
igen. Per Bengtsson kom ut och fixade så att vi har rinnande vatten i kranarna
nu. Så totalt antal besökare inklusive personalen 10.
ÖVRIGT

En riktigt härlig dag ute på ön idag, näst intill vindstilla och sol, detta avnjöts med
skådning och fågelfångst. Fångsten resulterade bland annat i fyra ringmärkta
snösparvar, vilka gladde personalen och öns besökare. Skådningen resulterade i
ett bra antal mindre sångsvanar, 11 ex såg sträckande och 18 ex rastande.
Tommy Järås och Uno Unger kom ut en sväng under dagen och fixade med
holkarna till tobisgrisslorna, med dem följde Jan Olsson och Lars Carlsson som
passade på att skåda runt lite på ön under besöket. Per Bengtsson kom ut och
fixade så att vi fick vatten i våra kranar, tack för det! Eftermiddagen ägnade
stationspersonalen åt att laga det västra sjömärket så att det nu är anpassat för
de tretåiga måsarna att häcka på.
Dagens limerick tillägnas idag de snösparvar som besökte oss i
ringmärkningslabbet.
För en fåfäng snösparv från Nuuk,
var fröfällan alltid i bruk,
så den han besökte,
och fick vad han sökte,
en ring och ett helt nytt stuk.

VID DATORN
Hake & Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Torsdag 15 MARS 2012
VÄDER
Mulet under hela dagen, tunn dimma.
05:00: SV 4 (5) m/s, +3.7° C
07:00: SV 4 (6) m/s. +4.0 ° C
14:00: SV 6 (8) m/s, +4.0° C
19:00: NV 5 (7) m/s, +4.0° C
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Mikael Hake, Lars Hellberg, Per Österman, Olof Persson.
VERKSAMHET
26 nät 05:45‐17:30. 31 burar 05:45‐19:00 varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i kausan 05:45‐19:00.
OBSERVATIONER
Se observationer.
RINGMÄRKNING
62 ex. av 8 arter.
Skärsnäppa 5, gärdsmyg 1, koltrast 33, rödvingetrast 2, bofink 17, grönfink 1,
gulsparv 1, sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad 130 ex. och i år 130 ex.
UPPDRAGSARBETE.
BESÖKARE
Patrik Grönvall skjutsade ut en elektriker med uppdrag från sjöfartsverket att
åtgärda problemet med värmen i elementen, resultatet är troligtvis positivt.
ÖVRIGT
En trevlig dag med en relativt god fångst. Koltrastar och bofinkar droppade in
under hela eftermiddagen. Under morgonen rastade minst 15 morkullor på ön,
dessa lurade dock oss så ingen blev försedd med ring. Lasse och Mikael har
jobbat på under stora delen av dagen med att såga tak till tobisholkar. Patrik
skjutsade ut en man som på uppdrag av sjöfartsverket fixade värmen på ön,
förhoppningsvis kommer de att fungera bra nu.

Dagens limerick är tillägnad alla de morkullor som undvikit att fångas under
dagen.
En morkulla född uti Dalom,
fick göra ett hastigt val om,
hon skulle eller ej,
få en ring men sa nej,
så mellan näten hon åkte slalom.
VID DATORN
Hake & Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Fredag 16 MARS 2012
VÄDER
Dimma under hela dagen.
05:00: SV 4 (6) m/s, +3.8° C
09:00: S 7 (8) m/s. +3.4 ° C
12:00: S 6 (6) m/s, +3.8° C
15:00: NV 4 (7) m/s, +4.7° C
Den först noterade vindstyrkan vid varje observation är medelvinden,
den andra noteringen anger högst uppmätta vindby.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Mikael Hake, Lars Hellberg, Per Österman, Olof Persson.
VERKSAMHET
26 nät 05:15‐18:15. 31 burar 05:45‐19:00 varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i kausan 05:45‐19:00.
OBSERVATIONER
Svarthakad buskskvätta 1 ad hona som födosökte aktivt runtom på nordvästra
udden och längs med västra sidan och till slut kunde fångas, storspov 1 ex som
långsamt sträckte västerut längs med norra sidan, forsärla 2 ex sträckte österut
över ön. Som avslutning på dagen så hördes och sågs dessutom en rördrom i
ljuset från fyren.
RINGMÄRKNING
308 ex. av 17 arter.
Sparvhök 1, morkulla 5, gärdsmyg 17, järnsparv 7, rödhake 12, SVARTHAKAD
BUSKSKVÄTTA 1, koltrast 222, björktrast 1, rödvingetrast 2, kungsfågel 10,
talgoxe 1, stare 2, bofink 15, bergfink 2, grönfink 1, gulsparv 1, sävsparv 8.
Antalet fåglar ringmärkta denna månad 438 ex. och i år 438 ex.
UPPDRAGSARBETE.
BESÖKARE
inga.
ÖVRIGT
Morgonen startade med att Hake väckte ungtupparna på ovanvåningen 05.00
med beskedet att en hel flock med koltrastar satt och pickade i gräset i ljuset

från fönstren på huset. Dessförinnan hade dessutom Lars tagit steget ut på
trappan och överraskats av nämnda trastar på nämnda trappa!
Efter att näten åkt isär så drog cirkusen igång och koltrastarna dunsade i näten
likt kanonkulor lobbade från danska ostkusten. I det första gryningsljuset
fångades dessutom fyra morkullor, en tangering av det tidigare dagsrekordet.
Visa av gårdagens erfarenheter så gjordes en del försök att fånga ytterligare en
för att bräcka rekordet, men det ville sig inte förrän en stöttes in sent på
eftermiddagen.
Det disiga vädret gjorde att fåglarna var ovilliga att lämna ön då de väl landat
och trastarna (tillsammans med en del andra fåglar) fortsatte att ramla in under
större delen av dagen. Resultatet skäms inte för sig, då det gamla dagsrekordet
på 174 ringmärkta koltrastar krossades med dagens 222.
Som grädde på moset hittade Mikael en hona svarthakad buskskvätta sittande
PÅ fröfällan på sandfläcken i Kausan. Efter att fågeln återhämtat sig något efter
sträcket, tappats bort, hittats igen, tappats bort återigen och på nytt hittats så
kunde skvättan till slut fångas in i andra våden i nätet vid nya fyren.
Då personalen varvat ner, inmundigat en del mat, gått igenom dagens händelser
och noga studerat mörkret utanför fönstren så hörde Lars och Mikael ett läte vid
ett besök utanför dörren. En stor fågel kretsade runt fyren och skymtades i
ljuskäglan. Vissa misstankar hann formas men inte förrän en noggrann kontroll
gjorts mot läten i datorn så kunde det konstateras att fågeln i fråga var en
rördrom.
Summa summarum så var dagen en mycket trevlig erfarenhet, med alla
ingredienser som krävs för att etsa sig fast i minnet.

Då en viss diskussion rådde kring kön och ålder på den svarthakade så kom
inspirationen för dagens limerick som ett brev på posten.
En svarthakad hane från Bergen,
blev frusen ända in i märgen,
ja, han stod inte pall,
och han blev så pass kall,
att hans fjäderdräkt tappade färgen.
VID DATORN
Hake, Eriksson & Persson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – Lördag 17 MARS 2012
VÄDER
Mellan syd och sydväst 4‐7 m/s. Dis och dimma hela dagen, +4°C som mest
under eftermiddagen.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Lars Hellberg, Per Österman och Olof Persson ersattes av
Johan Frölinghaus, Anders Melin, Stig Hävelid och Karl‐Martin Axelsson.
Undertecknad körde båt som en skottspole fram och tillbaka och stannar kvar
ytterligare en vecka.
VERKSAMHET
26 nät 05:15‐18:15. 31 burar 05:45‐18:45, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 05:45‐18:45.
OBSERVATIONER
Dvärgbeckasin 1, Morkulla minst 70 ex. rastande, troligen betydligt fler,
Hornuggla 1, Svarthakad buskskvätta 1 ad hona kvar, Forsärla 1 ex, i övrigt see
the swallow....
RINGMÄRKNING
240 ex. av 14 arter.
skärsnäppa 2, morkulla 11, hornuggla 1, gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 22,
koltrast 179, taltrast 1, rödvingetrast 1, gransångare 2, kungsfågel 5, stare 1,
bofink 8, sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 678 ex. och i år 678 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Inga förutom stationspersonalen, som alltså under bytet var sammanlagt 9 pers.
ÖVRIGT
Nu är man trött efter ytterligare en dag med mycket fåglar och spring i näten.
Lägg därtill fyra timmar på sjön för undertecknad, så kanske ni förstår att det är
lite segt. Överlämnar kvällsvandringen åt den tillträdande personalen...
Morkullerekordet från igår krossades totalt idag, och sannolikt kommer man
aldrig att få se så många morkullor på en och samma dag igen. Under gryningens

nätuppsättning sprutade det kullor åt alla håll likt ett påkostat nyårsfyrverkeri.
Tidigare års koltrastrekord överträffades ännu en gång, och bland de 179
individer som märktes fanns tre främmande kontroller; en holländare, en dansk
och en engelsman (dock inte Bellman denna gång...). I morgon blir det nog fullt
upp igen. Har just varit ute och kollat, och det gnistrar av koltrastar i fyrljuset.
Sicket makalöst skådespel!
Dagens limerick tillägnas en av våra långväga gäster som uppenbarligen hade
vågat sig norrut trots det ganska råa och gråa vädret genom att lagra upp annat
än fett...
För en koltrast som kom ifrån Hull,
kändes våren fuktig och kall,
så han tog sig en stadig,
blev ganska så bladig,
och till Nidingen kom ganska knall.
VID DATORN
Dr Hook

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 18 MARS 2012
VÄDER
Svaga vindar eller lugnt hela dagen. Lätt regn och dis eller dimma under tidiga
morgonen. Senare upphörande regn och under eftermiddagen lättande
dimmoln. Klar kväll. +5 grader C som högst under eftermiddagen.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Anders Melin, Stig Hävelid och Karl‐Martin
Axelsson.
VERKSAMHET
21 nät 05:00‐05:30, 23 nät 05:30‐06:00, 26 nät 06:00‐07:00 och samtliga 27 nät
07:00‐17:00. 31 burar 05:30‐19:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan. Fröfällan
aktiverad i Kausan 05:30‐19:00.
OBSERVATIONER
Toppskarv 1 ex. (2K) rastande på Klockdojjan, Röd glada 1 ex. sträckte österut
över ön, Dvärgbeckasin 1 rastande, Morkulla endast minst 30 rastande idag...,
Ängspiplärka första obsen för året idag, Svarthakad buskskvätta 1 ad. hona kvar.
RINGMÄRKNING
272 ex. av 15 arter.
Morkulla 1, ringduva 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 46,
koltrast 182, taltrast 1, rödvingetrast 1, kungsfågel 3, blåmes 1, stare 1, bofink
20, grönfink 8, sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 950 ex. och i år 950 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Inga idag.
ÖVRIGT
Om man var trött igår, så är det än värre idag. Men det är en härlig
trötthetskänsla även om benen värker och skallen känns som om den var full av
bomull. Koltrastarna fortsätter att strömma in, och idag slogs återigen ett
nästbästa dagsrekord för arten. Dessutom verkar rödhakarna vara ordentligt på
gång. Nu har i och för sig vädret ändrat sig, och torrare luft har kommit in över

oss. I kväll är det klart och sikt in till land för första gången på ett par dagar, och
prognosen lovar kulingvindar under morgondagen. Vi får se hur det påverkar
fågeltillgången. Skulle nästan vara skönt med en lugn dag i morgon... Blir det
friska västvindar i natt så stiger vattnet och det blir fina förutsättningar för
skärsnäppefångst. I så fall tar vi oss nog en strandvandring under småtimmarna
och trotsar tröttheten i våra kroppar – det gäller liksom att passa på. Dessutom
är det ju en ynnest att få hålla håv härute på Nidingen...
Dagens limerick tillägnas ännu en av våra utländska gäster, nämligen en
holländsk koltrast som, liksom hans artfränder, var duktig på att lämna ett antal
visitkort i ringmärkarlabbet. Att ortsnamnet härstammar från en fotbollsklubb i
Arnhem är naturligtvis en ren tillfällighet...
En koltrast som kom från Vitesse,
blev på Nidingen ganska så less,
ty i nätet han gick,
och dessutom fick,
bli av med en del av sin dress.
VID DATORN
Kroken

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 19 MARS 2012
VÄDER
I gryningen NV 14‐20 m/s och klart, strax före 07 drog en hagelskur med kraftiga
vindbyar in och resterande personal vaknade till liv!
Vinden kulminerade klockan 8‐9 med 18‐24 m/s.
Resten av dagen sakta avtagande men fortfarande kuling.
Klart väder och bra sikt, men disigt på sena em.
Temperatur +5 grader.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Anders Melin, Stig Hävelid och Karl‐Martin
Axelsson.
VERKSAMHET
4 nät 05:30‐06:30, 6 nät 14:00‐17:00. 31 burar 08:00‐19:00, varav 16 i Kausan
och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i Kausan 05:30‐19:00.
OBSERVATIONER
ejder 500 ex mot söder. Vilket bådar gott inför slutet av veckan. Bänka er vid
kusten ni som kan! alfågel 1 hanne mot söder, sjöorre 40 ex mot söder, svärta 1
hanne mot norr, smålom 7 ex mot söder, stormfågel 1 ex mot söder, havssula 1
4k mot söder och 4 5K+ mot norr, skärsnäppa runt 200 ex på ön idag, morkulla
endast 1 ex sedd idag, Vittrut 1 3K (andra vinterdräkt) sträckte söderut på
behagliga 800 meters håll! I höjd med västudden när den inte såg mer land
österut, bestämde den sig för att ändra kursen till västlig i den nordvästliga
kulingen! Frågan är vad albatrossen bestämde sig för?
Västlig svarthakad buskskvätta 1 ad hona, höll idag till på playan i skydd från
vinden. (Dagens fynd av vittrut utgör fynd nummer 4 för ön och den första
sedan1991!)
RINGMÄRKNING
15 ex. av 4 arter.
skärnäppa 10, rödhake 1, gransångare 1 och bofink 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 965 ex. och i år 965 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Inga idag.

ÖVRIGT
Nidingen är sannerligen kontrasternas ö. När vi gick och slaggade vid 23‐tiden i
gårkväll var det fortfarande kav lugnt, men när vi stegade ut på trappen klockan
fem i morse blåste det västliga kulingvindar med byar som närmade sig
stormstyrka. Under tidiga morgonen kom dessutom en brutal hagelby som
lämnade marken vit någon timma. Baisse på vårbörsen... Här ute på Nidingen får
man verkligen klart för sig vilka snabba väderväxlingar fåglarna kan utsättas för
under sin flyttning. På grund av vinden kunde få nät sättas upp under en kortare
tid, så det blev även en kontrast när det gäller antalet ringmärkta fåglar. Dagen
räddades av skärsnäpporna, som gick till rätt bra i burarna främst pga. att
vattnet steg rejält och att ny tång spolades upp längs stränderna. Annars har
snäpporna hållit sig lugna under de senaste dagarna när nedfallet av andra fåglar
har varit massivt. Lite gungorna och karusellen som Åke Grönberg skulle ha
sagt...
Dagens limerick tillägnas en ljus medlem av det komplexa larus‐släktet som
Johan upptäckte när han spanade efter den eventuella albatross som passerade
Kråkudden under dagen.
En blyg 3K vittrut från Lund,
på väg förbi nidingens grund,
under albatross‐spaning,
blev synad en aning,
och rodnade därför en stund.
VID DATORN
Frölinghaus & Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 20 MARS 2012
VÄDER
Omkring sydväst 7‐11 m/s under hela dagen. Mulen morgon, senare
uppklarnande men fortfarande disigt . +7 grader C som högst.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Anders Melin, Stig Hävelid och Karl‐Martin
Axelsson.
VERKSAMHET
16 nät 06:00‐15:00, 31 burar 05:30‐19:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 05:30‐19:00. Snaggade vresrosen utanför
köksfönstret en aning, röjde lite i nätgatorna och snickrade ihop hela 15 nya
tobisholkar. Slog mig naturligtvis på tummen ‐ dunkar rätt gött nu i kväll...
OBSERVATIONER
Toppskarv 2 ex. (2K) flög förbi Nordstranden mot S., sjöorre 15 ex. mot söder
och ca 150 rastande, skogsduva 7 ex. sträckande, västlig svarthakad buskskvätta
1 ad. hona kvar, snösparv 1 ringmärkt ex. kvar.
RINGMÄRKNING
20 ex. av 6 arter.
Kanadagås 1, strandskata 1, skärsnäppa 4, gråtrut 1, koltrast 11 och stare 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 985 ex. och i år 985 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Inga idag.
ÖVRIGT
En dag då egentligen inte så mycket har hänt. Vi har dock aktiverat oss genom
att såga, snickra och klippa. Johan tillbringade dessutom småtimmarna med
lampa och håv på öns stränder och lyckades med konststycket att fånga en
medlem av det kanadagåspar som håller till nere i Kausan. Skulle ha varit
intressant att dokumentera denna händelse när gåsen, efter viss möda, bars till
labbet där den märktes och lämnade talrika, smetiga visitkort... Nu är det åter
ganska goda förutsättningar för kvälls‐/nattvandring, så jag avslutar detta
skrivande och utrustar mig för nämnd aktivitet. Johan och Karl‐Martin går nu och

drar sig och hänger på nattskiftet under småtimmarna. Anders och Stickan sätter
upp näten i morgon. Snacka om teamwork!
Dagens limerick tillägnas öns tobisgrisslor, som förhoppningsvis uppskattar sina
nya bostäder. Kanske ett uppslag för ett nytt TV‐program – Sveriges fulaste
tobisholkar...
En tobis vid Nidingens strand,
på våren med hopp gick i land,
om att hitta ett bo,
och det skall ni tro,
att i holken han knöt sina band.
VID DATORN
Dr Hook

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 21 MARS 2012
VÄDER
Väst 7‐11 m/s under morgonen, från eftermiddagen avtagande och under
kvällen ca 5. Mest klart men mer eller mindre disigt. +8 grader C som högst.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Anders Melin, Stig Hävelid och Karl‐Martin
Axelsson.
VERKSAMHET
16 nät 05:00‐11:00, 25 nät 11:00‐13:00. 31 burar 05:30‐19:00, varav 16 i Kausan
och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i Kausan 05:30‐19:00. Ersatte helkassa
tobisholkar med nytillverkade och reparerade de reparabla. Samtliga holkar är
nu beboeliga.
OBSERVATIONER
Alfågel 2 hannar flög förbi ön, Havssula 5 ex. mot S., Toppskarv 3 ex. (2K)
rastande, Sjöorre 16 ex. mot söder och ca 150 rastande, Västlig svarthakad
buskskvätta 1 ad. hona kvar, Snösparv 1 ringmärkt ex. kvar och kontrollerad.
RINGMÄRKNING
16 ex. av 5 arter.
Skärsnäppa 1, skärpiplärka 1, koltrast 8, Bofink 2 och Grönfink 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1 001 ex. och i år 1 001 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Slånröjning 2 timmar, eldning av gräs.
BESÖKARE
Inga idag.
ÖVRIGT
Nej, vi drog inte ner näten och släpade upp burarna efter att årets 1 000:e fågel
hade märkts, vi var helt enkelt så skickliga så att vi prickade detta runda och fina
tal genom att fånga en skärsnäppa (vad annars?...) i en vadarbur på Playan. Det
var för övrigt den 65:e nymärkningen av skärsnäppa i år, något som borgar för
en hög årssumma för arten. Nu satsar vi på rekordet för mars månad som enligt
efterforskningar är de 1 498 ex. som nätades 1991. I övrigt har vi hunnit med en
hel del annat kul. Tobisarna har fått sina lägenheter renoverade, mycket av det
slån som håller på att översvämma ytan norr om östra gamla fyren har röjts bort

och det gamla fula gräset har luntats bort på en del av ön. Efter två blåsiga och
ganska fågeltomma dagar hoppas vi nu på lite gött häng i näten i morgon.
Vinden har mojnat ganska rejält nu i kväll och blir det bara lite dis eller dimma i
morgon, så kan det bli kul.
Dagens limerick tillägnas årets tusensköna eller kanske tusensköne?...
En skärsnäppa från Berings Sund,
under fötterna blev ganska rund,
han flög fel på en tur,
klev in i en bur,
och blev Nidingens tusende kund.
VID DATORN
Dr Hook

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 22 MARS 2012
VÄDER
Svag västvind, klart men disigt under morgonen. Under eftermiddagen kav lugnt,
senare sydvind, disigt och lokala dimbankar. + 8 grader C som högst.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Anders Melin, Stig Hävelid och Karl‐Martin
Axelsson.
VERKSAMHET
27 nät 05:00‐19:00. 31 burar 05:00‐19:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 05:00‐19:00.
OBSERVATIONER
Toppskarv 4 ex. (2K), Kentsk tärna ‐ årets första hördes ett par gånger när den
flög förbi ön i soldiset söder om ön, Hornuggla 1 ad. hanne märkt, Västlig
svarthakad buskskvätta 1 hona kvar, Varfågel 1 märktes under kvällen, Steglits
– årets första sträckte österut över ön, Vinterhämpling 6 rastande, Domherre –
årets första märktes idag, Snösparv 1 ex. fortfarande kvar.
RINGMÄRKNING
81 ex. av 14 arter.
Hornuggla 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 3, koltrast 7, taltrast 1,
gransångare 1, kungsfågel 4, varfågel 1, bofink 55, grönfink 1, domherre 1,
gulsparv 3, sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1 082 ex. och i år 1 082 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Strandstädning 6 timmar, eldning av gräs och skräphög 6 timmar.
BESÖKARE
Stefan var ute över dagen, Per hängde med Stefan och fixade med vattnet. De
kommer även ut i morgon och hoppas på att få igång avsaltningsanläggningen.
Totalt 7 personer på ön idag alltså.
ÖVRIGT
En dag med perfekta förutsättningar för nedfall – svaga vindar, klart men ändå
så pass mycket dis att man inte såg in till fastlandet. Fåglarna uteblev dock ända
fram till sena kvällen, då ett gäng bofinkar gick ner på ön för att natta. Med sig

hade de årets första domherre. Hornugglan och varfågeln var annars dagens
stora begivenheter. Har i övrigt spenderat dagen med eldning och
strandstädning. De sista tobisholkarna fixades också till, så nu är det bara för de
små svartvita tjockisarna att goa in sig.
Dagens limerick utgår pga. allmän utmattning...
VID DATORN
Hake & Frölinghaus

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 24 MARS 2012
VÄDER
Svag ostvind och tät dimma under morgonen. Vinden vred mot väst under
dagen, men var fortfarande svag. Dimman lättade en aning under
eftermiddagen, men på kvällen tjockade det till sig igen. Endast +5°C som högst.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Anders Melin, Stig Hävelid och Karl‐Martin
Axelsson.
VERKSAMHET
17 nät 05:00‐06:00, 27 nät 06:00‐19:00. 31 burar 05:00‐19:00, varav 16 i Kausan
och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i Kausan 05:00‐19:00.
OBSERVATIONER
Inte så mycket på grund av den envetna ”tjockan”. Västlig svarthakad
buskskvätta 1 hona kvar, Varfågel 1 märktes, Snösparv 1 ex. fortfarande kvar.
RINGMÄRKNING
30 ex. av 8 arter.
Gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 15, koltrast 1, taltrast 1, kungsfågel 2, varfågel
1, bofink 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1 112 ex. och i år 1 112 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Röjning av slån i området norr om östra gamla fyren 3 timmar, eldning av gräs
och slånbuskar 2 timmar.
BESÖKARE
Per var här och grejade med avsaltningsanläggningen i dag också. Med sig hade
han en kompis som var fotograf, och som gick omkring och plåtade hej vilt.
Stefan kom ut en sväng under eftermiddagen. Totalt 8 personer på ön idag
alltså.
ÖVRIGT
Dimman låg tät över Nidingen hela dagen och inte många fåglar letade sig hit. Vi
fortsatte därför med röjning och eldning. Det kommer att bli väldigt fint här när
vegetationen kommer upp. Vår sista kväll här på ön efter en fantastisk vecka
avslutades med lite födelsedagsfirande. Nu hoppas vi på en morgon med lite

tunnare dimma och lite fler fåglar innan vi med varm hand lämnar över ansvaret
till kapten Uno med ”crew”.
Dagens limerick handlar om en medlem av stationspersonalen som ännu en
gång firade sin bemärkelsedag på Nidingen – vilken gång i ordningen har han
tappat räkningen på, förmodligen pga. den tilltagande åldern... Hur som helst,
lite sprattelvatten och räkfrossa blev plåster på såren denna gång.
En kille från Varpmossevägen,
som på Nidingen var ganska trägen,
på födelsedagen,
fick bubbel i magen
som verkligen inte satt i vägen.
VID DATORN
Hake 51

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 24 MARS 2012
VÄDER
Mer eller mindre tät dimma hela dagen och svaga växlande vindar.
15:00: SV 2‐4 m/s, +2,4 grader.
20:00: NV 2‐3 m/s, +3,7 grader.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus, Anders Melin, Stig Hävelid och Karl‐Martin
Axelsson, vilka vid 13‐tiden avlöstes av Christina Schultz, Tony Schultz och Uno
Unger. Mikael Hake körde båten.
VERKSAMHET
27 nät 05:30‐13:00 och 21 nät 13:00‐16:00. 31 burar 05:30‐19:00, varav 16 i
Kausan och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i Kausan 05:30‐19:00.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK 1 ex jagade på ön under em. KENTSK TÄRNA 1 ex hördes vid
Västudden under fm. VÄSTLIG SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA Den ringmärkta
honan är kvar.
RINGMÄRKNING
94 ex av 8 arter.
Järnsparv 5, rödhake 37, koltrast 3, rödvingetrast 1, gransångare 1, kungsfågel
38, bofink 8 och bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1206 ex och i år 1206 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Strandstädning 0,5 tim.
BESÖKARE
Förutom den avgående och nya personalen var Paret Schultz dotter Johanna
Tornvall med på båten t.o.r. Alltså totalt 9 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Trots att dimman inhöljde Nidingen hela dagen hittade en del rödhakar och
kungsfåglar hit. Även en del bofinkar fällde på ön under eftermiddagen men det
avspeglade sig knappast i märkprotokollet.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 25 MARS 2012
VÄDER
Efter en natt med tät dimma var sikten i gryningen endast 100 meter. Vid 10‐
tiden började solen bryta igenom dimman och en timma senare var det molnfritt
och god sikt in till fastlandet. Resten av dagen solsken från en klar himmel och
mot kvällen var det nästan.
Solen upp klockan 06:59 och ner 19:38.
05:00: NV 1 m/s, byvindar 2 m/s, +2,2 grader, vattenstånd ‐14 cm.
10:00: NNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +2,4 grader, vattenstånd ‐15 cm.
15:00: NV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +6,9 grader, vattenstånd ‐17 cm.
20:00: NV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +5,6 grader, vattenstånd ‐12 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Christina Schultz, Tony Schultz och Uno Unger.
VERKSAMHET
13 nät 06:30‐15:30. 31 burar 06:30‐20:30, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 06:30‐20:30.
OBSERVATIONER
KNÖLSVAN Det tidigare år häckande paret (hanen ringmärkt och honan H8403)
var under eftermiddagen invecklat i ett våldsamt slagsmål i Kausan mot ett
omärkt par, där det senare avgick med segern. Efter slagsmålet förföljdes det
märkta paret ända till Ostudden simmandes. TOPPSKARV 1 2K satt bland
storskarvar på Klockfotsrevet under fm. KENTSK TÄRNA 2 ex till och från under
dagen, på kvällen satt de på Klockfotsrevet. SÄDESÄRLA 1 ex rastade en kort
stund i Kausan under fm. VÄSTLIG SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA Den ringmärkta
honan satt bl.a. och solade sig på fyrhusets tak. GRANSÅNGARE 1 ex rastande.
SVARTKRÅKA 1 ex på visit 12:30‐12:35 innan den åter flög in mot fastlandet.
RINGMÄRKNING
15 ex av 4 arter.
Gärdsmyg 1, rödhake 12, rödvingetrast 1 och kungsfågel 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1221 ex och i år 1221 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Strandstädning 0,5 tim.

BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal kom Stefan och Annika ut över dagen för att
städa sina faciliteter. Alltså totalt 5 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Fortsatt tät dimma över stora arealer till havs gjorde att nattsträcket till stor del
uteblev och därmed fick vi knappast något att tala om i näten under morgonen
och förmiddagen. Natten till idag övergick vi till sommartid och klockorna fick
flyttas fram en timma, vilket i praktiken innebar att vi blev tvungna att gå upp en
timma tidigare.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 26 MARS 2012
VÄDER
Efter en molnfri natt var det en del rimfrost på marken. I gryningen nästan
vindstilla och god sikt. Solen lyste från en lätt skyad himmel men vid 09‐tiden
vällde plötsligt dimman in över Nidingen och sikten blev minimal, därefter mer
eller mindre dimmigt resten av dagen.
Solen upp klockan 06:57 och ner 19:40.
05:00: NV 1 m/s, byvindar 2 m/s, +4,6 grader, vattenstånd ‐15 cm.
10:00: V 5 m/s, byvindar 6 m/s, +3,2 grader, vattenstånd ‐18 cm.
15:00: SV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +4,5 grader, vattenstånd ‐23 cm.
20:00: SSO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +3,7 grader, vattenstånd ‐13 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Christina Schultz, Tony Schultz och Uno Unger och dessa förstärktes med Lars
Hellberg och Mikael Hake från 14:45.
VERKSAMHET
17 nät 06:30‐15:00 och 27 nät 15:00‐19:00. 31 burar 06:30‐20:30, varav 16 i
Kausan och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i Kausan 06:30‐20:30.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK 1 ex jagade över ön under eftermiddagen. VÄSTLIG SVARTHAKAD
BUSKSKVÄTTA Den ringmärkta honan sågs bl.a. i Kausan under em.
DUBBELTRAST 1 ex flög upp från Kausan under eftermiddagen.
RINGMÄRKNING
74 ex av 9 arter.
Gärdsmyg 12, järnsparv 6, rödhake 28, taltrast 2, gransångare 1, kungsfågel 15,
bofink 5, grönfink 3 och sävsparv 1.
Dessutom en främmande kontroll – en järnsparv med Stavanger‐ring.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1295 ex och i år 1295 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal kom Stefan ut med en grupp på 5 personer
under eftermiddagen. Alltså totalt 11 personer på ön idag.

ÖVRIGT
En relativt kylig morgon, men nästan vindstilla och god sikt medverkade till lite
mer nedfall av tättingar än igår, men tyvärr rullade dimman in redan vid 09‐tiden
så någon större mängd fågel blev det inte. Lasse tillverkade en ny hylla för vår
nya TV. Dagens limerick tillägnas den norska järnsparv som gled in på Nidingen
idag och, liksom alla andra norskar, numera är lite finare i kanten och oljar in sin
hjässa regelbundet... Ha dé!
En järnsparv som kom ifrån Drammen,
kunde inte stå ut med skammen,
att i Nidingens nät,
sin frisyr få helt slät,
så han fixade till sig med kammen.
VID DATORN
Uno och Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 27 MARS 2012
VÄDER
Ingen dimma under natten och åtminstone delvis molnfritt. En fin morgon med
endast lätta vindar och måttlig sikt in till fastlandet. Efter hand blev det helt
molnfritt under dagen och det blev förhållandevis varmt med en max. temp. på
ca 10 grader. Under sen eftermiddag och kväll bleke på havet.
05:00: NNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +4,1 grader, vattenstånd ‐13 cm.
10:00: VNV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +6,3 grader, vattenstånd ‐12 cm.
15:00: NV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +8,2 grader, vattenstånd ‐18 cm.
20:00: VSV 1 m/s, byvindar 2 m/s, +7,0 grader, vattenstånd ‐8 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:54 och ner 19:42.
PERSONAL
Christina Schultz, Tony Schultz, Lars Hellberg, Mikael Hake och Uno Unger.
Mikael lämnade oss 12:00 och körde iland med vår båt.
VERKSAMHET
27 nät 06:15‐18:15. 31 burar 06:15‐20:15, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 06:15‐20:15.
OBSERVATIONER
ALFÅGEL 1 hona låg tillsammans med några ejdrar S om Hamnudden. SJÖORRE
Ca 95 ex sträckande mot S under morgonen. SKÄGGDOPPING 1 ex låg långt S om
ön under kvällen. VÄSTLIG SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA Den ringmärkta honan
fortfarande kvar. DUBBELTRAST 1 ex ringmärktes, vilket utgjorde den 9:de i
sedan starten 1980, alltså en mycket sällan fångad art på Nidingen. TUMLARE
Pga. så kallat tumlarväder med bleke på havet kunde vi hitta 3 ex mellan
Lilleland och Malön.
RINGMÄRKNING
21 ex av 10 arter.
Skärpiplärka 1, järnsparv 2, rödhake 3, koltrast 1, dubbeltrast 1, kungsfågel 7,
blåmes 2, bofink 1, bergfink 1 och grönfink 2.
Dessutom en egen kontroll av en tobisgrissla märkt som bounge på Nidingen
1999 och som alltså fyller 13 år till sommaren.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1316 ex och i år 1316 ex.

UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal kom Per ut med egen båt för att sätta igång
anläggningen som gör dricksvatten av saltvatten. Alltså totalt 6 personer på ön
idag.
ÖVRIGT
Vad som kunde uppfattas som hyggligt sträckväder under natten till idag och
därmed förväntat nedfall av rastande tättingar på ön i gryningen kom verkligen
på skam. Dominerande art blev kungsfågel med endast 7 ringmärkta. Fram på
eftermiddagen anlände dock lite överraskande 2 blåmesar. Den största
överraskningen var ändå dubbeltrasten som vi tidigare bara märkt med 8 ex.
För mig var det dessutom en överraskning att man kunde se fyren på Vinga i
form av en hägring strax till vänster om Hallands Svartskär, vilket jag aldrig har
varit med om tidigare.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 28 MARS 2012
VÄDER
Efter en stjärnklar natt fortsatte dagen med en molnfri himmel. Något disigt från
gryningen och framåt och knapp sikt in till fastlandet. Vid 09‐tiden mulnade det
och under eftermiddagen växlande molnighet och fortsatt ganska disigt, men
mot kvällen åter något bättre sikt. Trots den ökande vinden från västsektorn
steg temperaturen från 5 till max 10 plusgrader vid 15‐tiden.
05:00: VNV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +5,6 grader, vattenstånd ‐6 cm.
10:00: V 9 m/s, byvindar 11 m/s, +7,4 grader, vattenstånd +5 cm.
15:00: V 12 m/s, byvindar 15 m/s, +9,2 grader, vattenstånd +8 cm.
18:00: V 13 m/s, byvindar 18 m/s, +7,7 grader, vattenstånd +9 cm.
22:00: NV 13 m/s, byvindar 16 m/s, +7,0 grader, vattenstånd +12 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:51 och ner 19:44.
PERSONAL
Christina Schultz, Tony Schultz, Lars Hellberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 06:15‐13:00. 31 burar 06:15‐20:15, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 06:15‐20:15.
OBSERVATIONER
KNÖLSVAN Hanen i det nya omärkta paret sågs åter i slagsmål med den gamla
ringmärkta hanen påhejad av sin hona med den gamla honan som åskådare på
håll. Kampen pågick minst 10 minuter varvid den nya hanen till slut stod på sin
rival och pressade ner huvudet till marken. De började slåss utanför Västudden
men fortsatte slagsmålet iland bland stenarna på Västuddens strand tills den
gamla hanen fick ge sig och lyckades simma iväg med sin hona utåt
Klockfotsrevet och senare till Playan. Det segrande paret simmade in i Kausan,
där de sedan pustade ut efter bataljen. ALFÅGEL Samma hona som igår låg
tillsammans med några ejdrar mellan Stora bryggan och Klockfotsrevet.
SJÖORRE Ca 10 ex mot S under morgonen och 160 ex under tiden 16:23‐18:43.
STORMFÅGEL 1 ex sträckande mot S väster om Nidingen 18:35.
RINGMÄRKNING
19 ex av 10 arter.

Gärdsmyg 3, järnsparv 2, rödhake 2, koltrast 1, kungsfågel 3, bofink 1, bergfink 1,
grönfink 3, gråsiska 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1335 ex och i år 1335 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Strandstädning 0,5 tim.
BESÖKARE
Idag endast fågelstationens personal, alltså 4 personer.
ÖVRIGT
När man kollade väderprognosen för idag hade man inga större förhoppningar
om någon rejäl fångst och det infriades minsann. Skälet till den dåliga fångsten
var naturligtvis den alltmer ökande vinden under dagen som kulminerade med
ca 15 m/sek under sen eftermiddag. En gråsiska utgjorde i alla fall ny märkart för
året.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 29 MARS 2012
VÄDER
Från gryningen och ett par timmar framåt växlande molnighet, därefter mer eller
mindre molnfritt. Sikten ganska god, i alla fall bättre än gårdagen och bättre ju
längre dagen led.
05:00: VNV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +5,6 grader, vattenstånd +2 cm.
10:00: NV 10 m/s, byvindar 11 m/s, +6,2 grader, vattenstånd +7 cm.
14:00: NV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +6,5 grader, vattenstånd +1 cm.
17:00: NV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +6,9 grader, vattenstånd +4 cm.
22:00: NV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +6,2 grader.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:51 och ner 19:45.
PERSONAL
Christina Schultz, Tony Schultz, Lars Hellberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
10 nät 06:15‐13:15. 31 burar 06:15‐20:15, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 06:15‐20:15.
OBSERVATIONER
SPETSBERGSGÅS 1 2K‐fågel landade vid 08:30‐tiden på Västudden men blev
bortjagad av det revirhävdande kanadagåsparet där. Den slog därvid till innanför
Stora bryggan, där den åt av det vårspirande gräset. Efter en halvtimma försökte
den åter landa på Västudden men kanadagåshanen gick till attack och den
försvann österut över ön och återfanns inte förrän vid skymningen, då den sågs
tillsammans med 2 kanadagäss V om Dammen. KANADAGÅS En inventering gav
5 par på Nidingen. Paret på Västudden hade redan 6 ägg som honan låg på.
ALFÅGEL 1 hona flög över Kausan och landade utanför Västudden under
förmiddagen. SJÖORRE Ca 30 ex mot S under morgonen‐förmiddagen och minst
10 stationära ex tillsammans med ejdrar S om Lillelandsrevet. TOPPSKARV 2 2K‐
fåglar stod tillsammans på Klockfotsrevet en stund under förmiddagen.
STORSPOV 1 ex lyfte från Playan 07:07 och sträckte västerut över Hamnudden.
VÄSTLIG SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA Den tidigare ringmärkta honan är kvar
och hon satt bl.a. i nyponbusken SV om nya fyren. SVARTKRÅKA 1 ex i sällskap
med 4 gråkråkor sträckte mot SV längs Nidingens nordstrand 08:05.

RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art.
Koltrast 1.
Dessutom en främmande kontroll av en sävsparv med svensk ring.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1336 ex och i år 1336 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Herrskapet Schultz sopade rent västra gamla fyren invändigt varvid tre spänner
med nedramlad väggputs förpassades till soptippen (1,5 tim).
BESÖKARE
Idag endast fågelstationens personal, alltså 4 personer.
ÖVRIGT
Det fortsatta blåsandet från västsektorn försvårade naturligtvis nätfångst
radikalt idag och det var med nöd och näppe vi lyckades spräcka nollan med en
2K koltrasthona. En främmande kontroll av en 2K hona sävsparv höjde
temperaturen något i ringmärkarlabbet . Dock får väl besöket av en ganska
oskygg 2K spetsbergsgås utnämnas till dagens clou.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 30 MARS 2012
VÄDER
Natten och morgonen molnfri och sikten hyfsat god in till land. Med undantag av
en mindre molnbank mitt på dagen sken solen från en klar himmel resten av
dagen. Vid 11‐tiden kändes det plötsligt extra kallt i vinden och norrifrån
klarnade luften ytterligare och vi fick en mycket god sikt.
05:00: VNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +5,4 grader, vattenstånd +5 cm.
10:00: NNV 7 m/s, byvindar 09 m/s, +5,8 grader, vattenstånd +5 cm.
15:00: VNV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +7,1 grader, vattenstånd +9 cm.
20:00: VNV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +6,7 grader, vattenstånd +16 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:48 och ner 19:47.
PERSONAL
Christina Schultz, Tony Schultz, Lars Hellberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 06:15‐07:45 och 22 nät 07:45‐13:15. 31 burar 06:15‐20:15, varav 16 i
Kausan och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i Kausan 06:15‐20:15.
OBSERVATIONER
SPETSBERGSGÅS Den 2K‐fågel som dök upp igår var fortfarande kvar V om
Dammen, idag i sällskap med en kanadagås. EJDER En tidig kull på 3 ägg ruvades
av en hona precis N om Dammen. Tidigt! ALFÅGEL Samma hona som nu setts
några dagar låg och dök under eftermiddagen nära stranden mellan Hamnudden
och Lilla bryggan. SJÖORRE 1 hane sträckande mot S 08:15 och 16 ex i en flock S
om Lillelandsrevet. VÄSTLIG SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA Den tidigare
ringmärkta honan är kvar och hon födosöker gärna i närheten av fröfällan i
Kausan och på den avbrända gräsytan S om nya fyren. KORP 4 ex, troligen 2 par,
kom flygande en sväng högt över fyrområdet 09:40 innan de åter flög in mot
fastlandet.
RINGMÄRKNING
10 ex av 7 arter.
Skärsnäppa 2, skärpiplärka 2, gärdsmyg 1, koltrast 1, bofink 2, bergfink 1 och
grönfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1346 ex och i år 1346 ex.

UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Idag endast fågelstationens personal, alltså 4 personer.
ÖVRIGT
Den nordvästliga vinden minskade i styrka under natten, men den ganska goda
sikten borgade för att vi inte fick något större nedfall av flyttande tättingar idag
heller.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 31 MARS 2012
VÄDER
Under efternatten mulet och några regnstänk men från gryningen åter molnfritt
och mycket god sikt. Nedkylningseffekten i den friska nordvinden var rejält
kännbar. Från 11‐tiden växlande molnighet, men sent under eftermiddagen och
kvällen åter molnfritt.
05:00: N 8 m/s, byvindar 15 m/s, +4,0 grader, vattenstånd ‐4 cm.
10:00: N 12 m/s, byvindar 17 m/s, +3,2 grader, vattenstånd ‐13 cm.
16:00: NNV 8 m/s, byvindar 13 m/s, +5,8 grader, vattenstånd +3cm.
20:00: N 4 m/s, byvindar 7 m/s, +4,9 grader.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:45 och ner 19:49.
PERSONAL
Christina Schultz, Tony Schultz, Lars Hellberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
9 nät 06:00‐11:00. 31 burar 06:00‐20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 06:00‐20:00.
OBSERVATIONER
SPETSBERGSGÅS Den 2K‐fågel som dök upp i förrgår var fortfarande kvar
och sågs vid vresrosbuskaget V om Dammen. SJÖORRE 4 ex sträckande mot S
08:21 utanför Västudden. Dessutom 6 ex tillsammans med ejdrar S om
Klockfotsrevet. GRÅHÄGER 1 ex stod i lä nära stranden på sydsidan av Svacken
vid 12‐tiden och var kvar där i skymningen. RÖDBENA Plötsligt stod årets första
ex i Kausan. Eftersom den var ringmärkt torde det vara en av öns häckande
fåglar. VÄSTLIG SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA Den tidigare ringmärkta honan
var kvar och hon kontrollerades efter fångst i fröfällan på stranden i Kausan S
om nya fyren.
RINGMÄRKNING
7 ex av 4 arter.
Skärsnäppa 4, järnsparv 1, rödhake 1 och grönsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1353 ex och i år 1353 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.

BESÖKARE
Idag endast fågelstationens personal, alltså 4 personer.
ÖVRIGT
Den hårda nordliga vinden omöjliggjorde nästan helt nätfångst värt namnet,
men ett par nätfångade fåglar blev det ändå och grönsiska blev ny fångstart för i
år. Vidare fick vi i alla fall roa oss med att kontrollera och färgringmärka några
burfångade skärsnäppor.
Det hårda vädret förorsakade dessutom uppskjutning av dagens planerade
personalbyte. Hoppas nu att bytet kan göras i morgon bitti i stället.
Vid 18‐tiden var vi uppe i den västra gamla fyren och kunde njuta av den
extremt goda sikten. Det gick faktiskt att se översta delen av både fyren och
båken på Vinga fyrplats utan att det rörde sig om upplyftande hägringsfenomen
som vi upplevde häromdagen. Vidare kunde man knivskarpt se bl.a. det nya,
jättestora vindkraftverket på Risholmen och vattentornet i Biskopsgården.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 1 APRIL 2012
VÄDER
Efternatten delvis mulen men sikten fortsatt mycket god.
05:00: VSV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +3,8 grader, vattenstånd +11 cm.
10:00: V 8 m/s, byvindar 12 m/s, +4,2 grader, vattenstånd+4 cm.
16:00: VNV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +5,8 grader, vattenstånd +18cm.
20:00: VNV 14 m/s, byvindar 17 m/s, +5,9 grader, vattenstånd +7cm
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 06:43 och ner 19:51.
PERSONAL
Christina Schultz, Tony Schultz, Lars Hellberg och Uno Unger avlöstes vid 09-tiden av Bo Slunge, Karin Slunge,
Henrik Jonsson, Stellan Anderson och Andrea Gålnander, Tommy Järås skötte personalbytet med
fågelstationens båt.
VERKSAMHET
19 nät 10:00-16:00. 31 burar 06:00-20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i Kausan
06:00-20:00.
OBSERVATIONER
SPETSBERGSGÅS Den 2K-fågel som dök upp i förrgår var fortfarande kvar och sågs under dagen. SJÖORRE 11
ex sträckande mot S utanför Västudden. RÖDBENA kvar idag. VÄSTLIG SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA ej sedd
under dagen. Vitkindad gås 28 mot NO.
RINGMÄRKNING
3 ex av 1 art.
Skärsnäppa 3
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 3 och i år 1356 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Idag endast fågelstationens avgående och nya personal samt Tommy Järås som körde båten, alltså 10
personer.
ÖVRIGT
Kontroll av norskmärkt skärsnäppa, Spetsbergen?
VID DATORN
Uno Unger och Bo Slunge

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 2 APRIL 2012
VÄDER
Klart och kallt i vinden från norrsektorn.
05:00: NNV 7m/s, byvindar 11m/s, +2,5 grader, vattenstånd -1 cm.
10:00: NNV 7 m/s, byvindar 13 m/s, +2,5 grader, vattenstånd+4 cm.
16:00: VNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +3,3 grader, vattenstånd +17cm.
20:00: VNV 5 m/s, byvindar 9 m/s, +2,8 grader, vattenstånd +17cm
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 06:40 och ner 19:53.
PERSONAL
Bo Slunge, Karin Slunge, Henrik Jonsson, Stellan Anderson och Andrea Gålnander.
VERKSAMHET
5 nät 06.00 till 10.00, 11 nät 10.00 till 19.00, 31 burar 06:00-20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 06:00-20:00.
OBSERVATIONER
SPETSBERGSGÅS Den 2K-fågel som dök upp i förrgår var fortfarande kvar och sågs under dagen. SJÖORRE 45
ex rastande. VÄSTLIG SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA ej sedd under dagen drog nog vidare natten till igår.
RINGMÄRKNING
5 ex av 3 arter.
Skärsnäppa 2, Större strandpipare 1 och 2 blåmesar.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 8 och i år 1361 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE
Inga utöver stationspersonalen.
ÖVRIGT
En solig men kall dag med frisk vind från norr och få nya fåglar på ön. Då är det tacksamt att ha skärsnäpporna
som troget vandrar in i burarna och håller oss lite i gång.
Andrea begick ringmärkarpremiär då två blåmesar fick ring av henne.
VID DATORN
Bo Slunge

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 3 APRIL 2012
VÄDER
Klar och stilla morgon med svaga vindar från vsv.
05:00: VSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +2,1 grader, vattenstånd -4 cm.
10:00: NNV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +3,9 grader, vattenstånd-13 cm.
16:00: NV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +4,7 grader, vattenstånd -4cm.
20:00: VNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +4,3 grader, vattenstånd -10cm
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 06:37 och ner 19:55.
PERSONAL
Bo Slunge, Karin Slunge, Henrik Jonsson, Stellan Anderson och Andrea Gålnander.
VERKSAMHET
24 nät 06.00 till 18.00, 31 burar 06:00-20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i
Kausan 06:00-20:00.
OBSERVATIONER
SPETSBERGSGÅS 2K-fågeln som dök upp var fortfarande kvar och sågs under dagen. VÄSTLIG SVARTHAKAD
BUSKSKVÄTTA rätt som det var så satt hon på fröfällan och sågs under hela dagen.
Knubbsäl vilande på klockfotsrevet, ett tiotal.
RINGMÄRKNING
2 ex av 1 art.
Gransångare 2
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 10 och i år 1363 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE
Inga utöver stationspersonalen.
ÖVRIGT
Svag vind och strålande sol gjorde att vi vände näsorna mot solen och bara njöt, men men hänget i näten var
minimalt och endast två nymärkningar gladde oss inte alls.
Tomt över havet och ett obefintligt sträck lockade oss till andra mer semesterbetonade aktiviteter som god mat
och bokläsning.
Eftersom vädret verkar bestå så kommer nog morgondagen att bli denna lik.
VID DATORN
Bo Slunge

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 4 APRIL 2012
VÄDER
Klar och stilla morgon med vindar från ostsektorn.
05:00: ONO 5 m/s, byvindar 7 m/s, -0,1 grader, vattenstånd -19 cm.
10:00: NO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +1,8 grader, vattenstånd-27 cm.
16:00: NNV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +5,4 grader, vattenstånd -20cm.
20:00: NNV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +4,9 grader, vattenstånd -8cm
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 06:34 och ner 19:57.
PERSONAL
Bo Slunge, Karin Slunge, Henrik Jonsson, Stellan Anderson och Andrea Gålnander.
VERKSAMHET
24 nät 06.00 till 18.00, 31 burar 06:00-20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i
Kausan 06:00-20:00.
OBSERVATIONER
VÄSTLIG SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA kvar under dagen och fick plockas ur nätet vid nya fyren.
Knubbsäl vilande på klockfotsrevet, ett trettiotal.
RINGMÄRKNING
12 ex av 4 arter.
Gärdsmyg 2, rödhake 2, koltrast 1 och kungsfågel 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 22 och i år 1375 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Tömning av turisttoan.
BESÖKARE
Väderstationen fick en översyn, sjöräddningssällskapet körde teknikern ut och Stefan kom samtidigt ut med sin
personal för kick-off.
ÖVRIGT
Kall morgon med en strålande sol.
Fågeltorkan fortsätter, personligt rekord fast åt fel håll för min del. Vi ägnar oss åt avkoppling som läsning och
god mat som vid något enstaka tillfälle avbryts av någon fågel i röda boden.
Idag var det gott om folk på ön och vi lyckades visa ringmärkning för några intresserade.
VID DATORN
Bo Slunge

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 5 APRIL 2012
VÄDER
05:00: V 5 m/s, byvindar 8 m/s, +2,9 grader, vattenstånd -5 cm.
10:00: V 8 m/s, byvindar 12 m/s, +5.0 grader, vattenstånd -19 cm.
16:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +5,4 grader, vattenstånd -11cm.
20:00: N 4 m/s, byvindar 7 m/s, +4,9 grader.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 06:32 och ner 20:00

PERSONAL
Bo Slunge, Karin Slunge, Stellan Anderson och Andrea Gålnander.
VERKSAMHET
20 nät 06:00-15:00, 15 nät 15:00 till 16:30. 31 burar 06:00-20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 06:00-20:00.
OBSERVATIONER
Västlig svarthakad buskskvätta sedd på morgonen men ej senare.
Mycket lugn dag både över havet och i näten.
RINGMÄRKNING
3 ex av 3 arter.
Skärsnäppa 1, rödhake 1 och bofink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 25 ex och i år 1378 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Endast stationspersonalen
ÖVRIGT
Fågeltorkan fortsätter och torka har vi också i vattensystemet så nu är det brunnsvatten som gäller.
VID DATORN
Bo Slunge

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 6 APRIL 2012
VÄDER
05:00: VSV 11 m/s, byvindar 16 m/s, +3,7 grader, vattenstånd +1 cm.
10:00: VSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +4,9 grader, vattenstånd -12 cm.
16:00: V 4 m/s, byvindar 7 m/s, +5,6 grader, vattenstånd-7cm.
20:00: NNO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +1,2 grader, vattenstånd -3cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 06:29 och ner 20:02

PERSONAL
Bo Slunge, Karin Slunge, Stellan Anderson och Andrea Gålnander.
VERKSAMHET
4 nät 07:00-09:00, 8 nät 09:00 till 12:00, 24 nät 12:00-17:00
31 burar 09:00-20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i Kausan 09:00-20:00.
OBSERVATIONER
Dubbeltrast 5 som lämnade ön när vinden gick ner lite, toppskarven dök upp på ostudden till vår glädje.
RINGMÄRKNING
28 individer av 10 arter : skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 11, koltrast 7, rödvingetrast 1,
varfågel 1, bofink 1, bergfink 1 och gråsiska 2. Denna månad 53 ex,totalt i år 1406.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Endast stationspersonalen
ÖVRIGT
Regn och blåst mötte oss på morgonen så vi tog lite sovmorgon. Lite mer fågel som gästade ön under dagen
men inga mängder. Varfågeln gladde oss trots de tjuvnyp den gav oss.
Ev. personalbyte i morgon men vinden verkar inte så samarbetsvillig.
VID DATORN
Bo Slunge

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 7 APRIL 2012
VÄDER
05:00: NNO 11 m/s, byvindar 14 m/s, ‐0,7 grader, vattenstånd.
10:00: NNO 10 m/s, byvindar 13 m/s, +0,8 grader, vattenstånd ‐.
13:00: NNO 10 m/s, byvindar 13 m/s, +2,9 grader, vattenstånd‐.
17:00: NNV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +3,5 grader, vattenstånd –
21:00: NNO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +2,7 grader, vattenstånd.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:26 och ner 20:04
PERSONAL
Bo Slunge, Karin Slunge, Henrik Jonsson, Stellan Anderson och Andrea Gålnander
lämnade ön och ut kom Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm, Michen Spook,
Adam Bergner samt Tommy Järås. Hugo Krantz skötte transporten, vilken var
lite blöt i tillbakafärden mot land.
VERKSAMHET
3 nät 06:00‐10:00
31 burar 06:00‐20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i
Kausan 06:00‐20:00.
OBSERVATIONER
Toppskarv 1 2K på Klockfotsrevet, Kentsk tärna 30 på kvällen för övernattning,
Sjöorre 10 mot S, Knölsvan det gamla paret ligger återigen i Kausan och det nya
omärkta paret på SO‐udden, Trana 1 sågs från båten flygande V mitt mellan
Malö och Nidingen under utfärden och Alfågel 1 hona i vattnet utanför
västudden
RINGMÄRKNING
4 individer av 3 arter; koltrast 2, rödhake 1 och sävsparv 1, denna månad 57
totalt i år 1409.
UPPDRAGSARBETE.
Toalettömning 0,5 tim.
BESÖKARE
Förutom stationspersonalen på 10 personer var även Stefan och Annika ute för
övernattning samt Magnus Salmi med kompis under en kort stund för
fotografering av svart buskisen. Summa 14 personer.

ÖVRIGT
Trots lite jobbiga vindprognoser gick det alldeles utmärkt med personalbytet.
Nu har det stått stilla med vårfåglarnas ankomst ett tag, så vi förväntar oss
större aktivitet i näten de kommande dagarna.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 8 APRIL 2012
VÄDER
Härligt solig dag och vinden mojnad till endast några få sekundmeter när vinden
vred.
05:00: N 5 m/s, byvindar 7 m/s, 3,5 grader, vattenstånd.
08:00: N 2 m/s, byvindar 4 m/s, 2,7 grader,
12:00: VNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, 5,7 grader, vattenstånd ‐.
17:00: SV 7 m/s, byvindar 10 m/s, 5,1 grader, vattenstånd –
22:00: V 5 m/s, byvindar 7m/s, 3,9 grader, vattenstånd.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:24 och ner 20:06
PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm, Michen Spook, Adam Bergner samt Tommy
Järås.
VERKSAMHET
23 nät 05:30‐12:30 ,31 burar 06:00‐19:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 06:00‐19:00. Avläsning av tretåmåsar, skärpiplärkor
samt skärsnäppor. Spaning över havet efter bl.a. sjöorrar
OBSERVATIONER
Vitkindad gås 5 mot S, Kentsk tärna minst 2, Sjöorre 305 mot S, Knölsvan båda
paren bygger, det nya paret på SO‐udden ,det gamla i Kausan, Storskrake 2
hanar åt O, Myrspov 22 mot NO, Tobisgrisslorna räknades kl 10:50, även om det
inte var optimalt så blev det 590 ex, sannolikt var det en bra bit över 600.
Svarthakad buskskvätta 1 hona samt Steglits 2 ex. Tumlare 1
RINGMÄRKNING
1 individer av 1 arter; Skärsnäppa 1. denna månad 58 totalt i år 1410 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE
Stationspersonalen på 5 personer. Stefan och Annika åkte hem efter
vårstädning av lägenheterna. Summa 7 personer.
ÖVRIGT

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 9 APRIL 2012
VÄDER
En riktigt ruggig dag. Regn och hård sydvind hela dagen, brr.
05:00: S 10 m/s, byvindar 12 m/s, 4,3 grader, vattenstånd.
10:00: SSO 13 m/s, byvindar 17 m/s, 4 grader, vattenstånd ‐.
16:00: S 12 m/s, byvindar 16 m/s, 4,6 grader, vattenstånd –
20:00: SSO 12 m/s, byvindar 14 m/s, 4,9 grader, vattenstånd.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:21 och ner 20:08
PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm, Michen Spook, Adam Bergner samt Tommy
Järås.
VERKSAMHET
15 nät 05:30‐08:15, 31 burar 06:00‐19:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 06:00‐19:00. Dataläggning av ringmärkning och
rättningar i dagboken.
OBSERVATIONER
Sparvhök 2 ex som jagade runt och hade byte i klorna vid två tillfällen. Alfågel
ett par låg på en sten.
RINGMÄRKNING
6 individer av 6 arter; Skärsnäppa 1, Sädesärla 1, Rödhake 1, Rödvingetrast 1,
Gransångare 1 och Bergfink 1. Denna månad 64 totalt i år 1416.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE
Stationspersonalen på 5 personer
ÖVRIGT
Idag har det varit slött. Regnpisk ute har gjort att det blivit mycket innesittande.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 10 APRIL 2012
VÄDER
En ruggig dag till. Regn och hård sydvind hela dagen. På sena em slutade regnet.
05:00: SSO 13 m/s, byvindar 16 m/s, 5,3 grader, vattenstånd ‐
09:00: SSO 14 m/s, byvindar 18 m/s, 5,3 grader, vattenstånd ‐
13:00: SSO 13 m/s, byvindar 16 m/s, 5,7 grader, vattenstånd ‐
17:00: SSO 12 m/s, byvindar 17 m/s, 6,3 grader, vattenstånd ‐
22:00: S 8 m/s, byvindar 10 m/s, 6,1 grader, vattenstånd ‐
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:18 och ner 20:10
PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm, Michen Spook, Adam Bergner samt Tommy
Järås.
VERKSAMHET
9 nät 18:30‐20:15, 20 burar 06:00‐19:00, alla i Kausan. Fröfällan aktiverad i
Kausan 06:00‐19:00. Dataläggning och kontrolläsning av ringmärkning och
rättningar i dagboken.
OBSERVATIONER
Sparvhök minst 3 ex som ständigt jagade runt ön. Tornfalk 1 hane rastande.
Alfågel ett par Klockfotsrevet. Häger 1 ex rastade bland stenarna på
nordstranden. Tofsvipa 1 ex, Svarthakade buskskvättan 1 hona. Sjöorre 10 ex.
RINGMÄRKNING
3 individer av 2 arter; Sparvhök 1 och ängspiplärka 2 ex. Denna månad 67 totalt
i år 1419.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE
Stationspersonalen på 5 personer
ÖVRIGT
Busvädret har fortsatt större delen även av denna dag. Under sena
eftermiddagen upphörde regnet och vinden avtog sakta. Då sparvhökar ständigt
for runt buskarna så sattes några nät upp innan kvällningen. Efter två studsande

sparvhökar i näten så satt en fast vid tredje försöket. En vacker gammal
sparvhökshane. Adam fick göra sin debut på rovfågelsmärkning.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 11 APRIL 2012
VÄDER
Dagen började med regn redan vid7 tiden som upphörde 11. Sedan allt bättre
väder som blev en helt underbar eftermiddag och kväll.
05:00: OSO 3 m/s, byvindar 6 m/s, 5,6 grader, vattenstånd ‐
09:00: VNV 2 m/s, byvindar 4 m/s, 5,5 grader, vattenstånd +20, regn
13:00: NNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, 4,7 grader, vattenstånd + 16
17:00: NV 3 m/s, byvindar 5 m/s, 5,9 grader, vattenstånd+ 10
21:00: SV 4 m/s, byvindar 5 m/s, 5,2 grader, vattenstånd ‐
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:16 och ner 20:13
PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm, Michen Spook, Adam Bergner samt Tommy
Järås.
VERKSAMHET
24 nät 05:30‐6:15, 22 nät 06:15‐08:00, 5 nät 10:00‐13:00, 6 nät 13:00‐13:30, 9
nät 13:30‐20:30. 5 burar 06:30‐13:00 och 10 burar 13:00‐20:00, alla i Kausan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 06:00‐20:00. Ringmärkning av rödhakar!
OBSERVATIONER
Vitkindad gås 2 ex flög ett varv runt ön.. Sjöorre 50 + 7 ex landade sydväst om
ön. Storspov 1 sträckande över mot NO. Rödbena spelade för första gången i år
över ön. Skogssnäppa 1 ex rastade stor del av dagen i Kausan. Tretåig mås en
flock på 40‐50 individer låg på vattnet söder om lilla bryggan och gjorde
gemensamma flygturer upp över ön runt fyrarna ivrigt skriande. Samtidigt såg
det ut som de flesta måsarna stod på sina platser i fönstren. Vad var detta för
flock och vad betyder dessa uppflog? Rödhake >10.000.
RINGMÄRKNING
1060 individer av 11 arter; Sädesärla 2, Gärdsmyg 6, Järnsparv 6, Rödhake 973 !,
Koltrast 5, Taltrast 7, Rödvingetrast 5, Gransångare 26, Kungsfågel 21, Bofink 7
och Sävsparv 2.. Denna månad 1127, totalt i år 2480.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE

Stationspersonalen på 5 personer
ÖVRIGT
En fantastisk och minnesvärd dag. Den började med gråmulet och regn på
morgonen och blev sedan en otroligt fin dag både väder och fågelmässigt.
Ön kokade av fåglar (=rödhakar). Vi tror inte att vi har fångat var 10:e rödhake
som varit på ön. Relativt få ringmärkta gick i näten två gånger förrän sent på
kvällen då andelen ökade. Hela ön har riktigt rört sig av alla rödhakar som
funnits överallt. Om vi varit fler hade vi säkert kunnat dubbla märksiffran. Det
märkvärdiga var att det anlände nya hela dagen trots att sikten var riktigt bra
med flera mils sikt från tidig e.m.
Personalstyrkan är lite seg i kväll
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 12 APRIL 2012
VÄDER
God sikt och klart på morgonen, kusten sågs klart och sikten mer än 30 km. Efter
några timmar började det att tjockna till. Från sen förmiddag och resten av
dagen låg dimma över ön.
05:00: SSO 4 m/s, byvindar 6 m/s, 4,7 grader, vattenstånd + 1 cm
09:00: SSO 3 m/s, byvindar 7 m/s, 5,1 grader, vattenstånd +10 cm
13:00: SSO 2 m/s, byvindar 4 m/s, 4,9 grader, vattenstånd + 7
17:00: SSO 0 m/s, byvindar 3 m/s, 5,3 grader, vattenstånd ‐ 4 cm
21:00: NV 2 m/s, byvindar 4 m/s, 2,9 grader, vattenstånd ‐
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:13 och ner 20:15
PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm, Michen Spook, Adam Bergner samt Tommy
Järås.
VERKSAMHET
21 nät 05:30‐8:00, 17 nät 08:00‐08:30, 6 nät 08:30‐10:00, 11 nät 10:00‐11:00, 15
nät 11:00‐17:00, 21 17:00‐19:30. 10 burar 13:30‐20:00, alla i Kausan. Fröfällan
aktiverad i Kausan 13:30‐20:00.
OBSERVATIONER
Vitkindad gås 27 ex flög ett varv runt ön. Sparvhök minst 4 ex som troligen fyllt
magen. Fiskgjuse 1 sträckande över ön mot O. Skärsnäppeflocken har ökat de
senaste dagarna och är nu över 250 ex. Svart rödstjärt 2 hontecknade höll till i
Kausan årets första. Stenskvätta 1, säsongens första. Varfågel 1, Rödhake
>3.000.
RINGMÄRKNING
726 individer av 15 arter; Ängspiplärka 9, Sädesärla 1, Gärdsmyg 44, Järnsparv
27, Rödhake 512 , Koltrast 7, Taltrast 4, Rödvingetrast 1, Gransångare 54,
Kungsfågel 16, Varfågel 1, Bofink 29, Bergfink 11, Hämpling 1 och Sävsparv 9..
Denna månad 1853, totalt i år 3206.
Idag gjordes två främmande kontroller, en var en svenskmärkt gransångare och
den andra en polskmärkt rödhake
UPPDRAGSARBETE.
Inget.

BESÖKARE
Stationspersonalen på 5 personer
ÖVRIGT
Återigen en häftig dag men på flera sätt olik gårdagen. När vi satte upp näten i
gryningen var det endast enstaka rödhakar som hördes. Med tanke på att sikten
var riktigt bra så trodde vi inte på något nedfall under morgonen. Det visade sig
rätt snart att det slog ner fågel även idag trots den goda sikten. När sikten sedan
började försämras efter ett par timmar ökade fågelantalet kraftigt så vi fick
plocka rent nät för nät och rulla ihop tills vi endast hade sex nät kvar. Det räckte
med dessa nät under ett par timmar. Vart efter dagen gick kunde vi sätta upp
fler nät igen. Idag var det inte sådan genomströmning av fåglar som igår, på
grund av dimman får man anta, vilket ledde till att antalet redan märkta fåglar
som återfångades i näten blev påtagligt mycket fler idag. Mot slutet av dagen var
snabbkontrollerna avsevärt fler än nymärkningarna.
Personalstyrkan är lite seg även i kväll, vilket kanske leder till att det snarkas och
pratas i sömnen mer än vanligt.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 13 ! APRIL 2012
VÄDER
God sikt på morgonen. Snabbt lätt dis men ändå sikt på 10 km. Från mitt på
dagen mycket klart och fantastiskt väder större delen av eftermiddagen. En kort
plötslig regnskur vid tretiden. Spegelblankt på havet.
05:00: N 3 m/s, byvindar 5 m/s, 3,3 grader, vattenstånd ‐ 8 cm
09:00: NO 3 m/s, byvindar 4 m/s, 5,2 grader, vattenstånd 0 cm
13:00: ONO 2 m/s, byvindar 3 m/s, 8,1 grader, vattenstånd + 9 cm
17:00: N 2 m/s, byvindar 3 m/s, 8,7 grader, vattenstånd + 4 cm
21:00: OSO 2 m/s, byvindar 3 m/s, 6,4 grader, vattenstånd ‐
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:10 och ner 20:17
PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm, Michen Spook, Adam Bergner samt Tommy
Järås.
VERKSAMHET
16 nät 05:30‐6:15, 20 nät 06:15‐06:45, 24 nät 06:45‐14:00, 31 burar 06:30‐
19:00, alla i Kausan. Fröfällan aktiverad i Kausan 06:30‐19:00. Sjöfågelsträck
mellan 7:00‐8:15. Räkning av det mesta runt ön från västra fyren. Michen bytte
ut fångstnätet i labbet.
OBSERVATIONER
Sparvhök 2 ex, Ormvråk 1 sträckande över ön mot S ! årets första obs, Sjöorre
1470 mellan 7:00‐8:15 , Alfågel 2 mot S, Smålom 17 mot S, Svärta 1 mot S,
Småskrake 38 rast runt ön, Fisktärna 3 ex mellan Kausan o Klockfotsrevet årets
första, Svart kråka 1 ex. Knubbsäl 52 ex och Tumlare 1.
RINGMÄRKNING
123 individer av 14 arter; Ängspiplärka 6, Skärpiplärka 1, Sädesärla 1, Gärdsmyg
14, Järnsparv 4, Rödhake 65, Koltrast 2, Taltrast 2, Gransångare 5, Kungsfågel
19, Stare 1, Bofink 1, Bergfink 1, och Sävsparv 1. Denna månad 1976, totalt i år
3329.

UPPDRAGSARBETE.
Inget.

BESÖKARE
Stationspersonalen på 5 personer samt saltvattensper som var här och fixade
avsaltningsanläggningen.
ÖVRIGT
Verksamheten börjar bli normal igen. Dagens fågelaktivitet dog ut vid 10‐11
tiden och sedan var bara egna kontroller. Dagens fåglar var i klart sämre
kondition och medelvikten låg klart under föregående dagar.
Vi uppskattade att Per Bengtsson var här och fixade vattnet så att det
pissfärgade vattnet försvann.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 14 APRIL 2012
VÄDER
God sikt på morgonen. Mörka moln hängde runt om och enstaka regnskurar sågs
över havet under de första morgontimmarna. Uppklarnande under f.m., molnigt
in över land och lätt disigt men sikten god.
05:00: SSO 2 m/s, byvindar 4 m/s, 5,3 grader.
09:00: VNV 3 m/s, byvindar 5 m/s, 5,1 grader.
13:00: VSV 3 m/s, byvindar 5 m/s, 6,2 grader.
22:00: S 4 m/s, byvindar 4 m/s, 6,1 grader.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals (fast ståndet hanns inte riktigt
med idag...).

Solen upp klockan 06:08 och ner 20:19
PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Ingrid Alm, Michen Spook, Adam Bergner och Tommy
”den skäggige” Järås åkte hem idag och ut kom Mikael Hake, Elena Vostretsova,
Bisse Svalberg, Lollo Thorstensson, Cecilia Ljung och Git Malcolm.
VERKSAMHET
14 nät 05:30‐6:00, 7 nät 06:00‐08:30, 5 nät 08:30‐09:15, 7 nät 09:15‐16:15 och 7
nät 18:15‐19:45.
Städning, dasstömning båda, rengöring fågelboxar och labb. Marsmärkningar
skickade till RC. Ytterligare märkning av en del fåglar...
OBSERVATIONER
Hornuggla 1 ex. flög över labbet, Göktyta 1 ex. satt på muren till trädgårdsfållan,
Svarthätta 1 hane ‐ säsongens första.
RINGMÄRKNING
744 individer av 10 arter; Gärdsmyg 28, Järnsparv 6, Rödhake 666, Koltrast 1,
Taltrast 6, Rödvingetrast 1, Svarthätta 1, Gransångare 13, Kungsfågel 21 och
Bergfink 1. Ringmärkta denna månad: 2720 och totalt i år 4073.
UPPDRAGSARBETE.
Toalettömning 0.5 tim
BESÖKARE
Avgående och tillträdande stationspersonal på 5+5 personer, samt 9 personer
med Stefan i hans verksamhet. Summa totalt 19 personer.

ÖVRIGT
Verksamheten börjar bli normal igen, trodde vi igår, men ack vad vi bedrog oss.
När vi kom ut på morgonen och började dra upp näten så hörde vi gott om
rödhakar som knäppte. Därför nöjde vi oss med att sätta upp 14 nät, men även
det var för mycket så vi fick plocka ner och dra ihop till endast sju nät. En timma
senare minskade vi till endast fem nät för det var fåglar överallt. Vid 10‐tiden
började det mattas och 12:00 så dog det ut totalt, men sedan kom det igång
igen, och omärkta fåglar med röda slipsar kunde åter fångas under
eftermiddagen och kvällen tills vi drog ihop näten vid 20‐tiden efter att ha
inskolat den tillträdande personalen i konsten att plocka ut fåglar ur näten.
Fantastisk vecka som har varit, och efter alla dessa år, så blir man fortfarande
fascinerad av hur mycket fåglar det kan vara här på ön under en vårdag. Efter
klockan sex på kvällen satte den tillträdande personalen upp ett fåtal nät och det
gick i en hel drös med omärkta hakar. I morgon tar vi det lugnt med
nätuppsättningen, eftersom det kan bli kryllet igen, och få av den tillträdande
personalen har plockat fåglar förut. Haken får väl springa mellan hakarna själv i
värsta fall...
Dagens limerick tillägnas en medlem av stationspersonalen som har kommit
ända från Ryssland för att tillbringa en vecka här på den fantastiska fågelön
Nidingen.
En tjej som kom från Moskva,
ville ut till Nidingen dra,
för att fåglar fånga,
ja, ganska så många,
och det började ju riktigt bra.
VID DATORN
Järås & Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 15 APRIL 2012
VÄDER
Växlande molnighet, måttlig sikt och några lätta regnstänk under tidiga
morgonen. Vid 09‐tiden klarnade det upp rejält och sikten blev i det närmaste
oändlig...
05:00: SSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, 5,3 grader, vattenstånd +7 cm.
08:00: S 6 m/s, byvindar 7 m/s, 5,9 grader, vattenstånd ‐4 cm.
16:00: VSV 5 m/s, byvindar 7 m/s, 8,0 grader, vattenstånd +13 cm.
19:00: V 4 m/s, byvindar 5 m/s, 7,4 grader, vattenstånd +10 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals (ståndet kollat idag...).

Solen upp klockan 06:05 och ner 20:21
PERSONAL
Mikael Hake, Elena Vostretsova, Bisse Svalberg, Lollo Thorstensson, Cecilia Ljung
och Git Malcolm.
VERKSAMHET
9 nät 05:30‐06:00, 14 nät 06:00‐07:30, 24 nät 07:30‐13:30. Xx burar 18:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Toppskarv 2 ex. (2K) rastande, Sparvhök 2 sträckande mot norr – en av dem
stannade en stund på ön och kalasade på en rödhake. Jag hade nästan vantarna
på den innan den tog sig ut ur nätet. Annars har det varit tunt med obsande
idag...
RINGMÄRKNING
118 individer av 9 arter; Ängspiplärka 1, Gärdsmyg 27, Järnsparv 4, Rödhake 69,
Gransångare 7, Kungsfågel 2, Bofink 2, Bergfink 5, Sävsparv 1. Ringmärkta denna
månad: 2 838 och totalt i år 41 91.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom stationspersonalen, 9 personer med Stefan i hans verksamhet. Totalt
idag alltså 14 pers.
ÖVRIGT

Med tanke på föregående dagars vansinnesnedfall av fåglar, så verkar ju dagens
summa på 118 ringmärkta fåglar vara rena söndagsskolan. Man skall dock ha
klart för sig att en dagssumma på över hundra fåglar måste betraktas som en
mycket bra dag här på Nidingen. Eftersom större delen av personalen inte hade
någon erfarenhet av att plocka fåglar, så tog vi det lite vackert med
nätuppsättningen under tidiga morgonen. Fågeltillgången, och framför allt
personalens förmåga att snabbt lära sig konsten att befria fåglarna från
nätkänningen, gjorde dock att vi så småningom kunde sätta upp samtliga nät
och, under kvällen, samtliga burar. Nu när sikten har blivit så bra och många av
de tidiga flyttarna förmodligen har passerat, så kanske vi får några lugna dagar.
Men, men – detta är Nidingen, och här kan man inte förutspå vad som kommer
att hända. Det är det som är så fascinerande med att vara härute.
Dagens limerick tillägnas den del av personalen som kommer från huvudstaden
på Sveriges baksida, och som är förundrade över att vattnet är salt och att solen
går NER i havet...
Två damer från Stockholms stad,
på Nidingen såg ett nytt spad,
och det verkar ju som,
att de tycker det om,
så till den milda grad.
VID DATORN
Dr Hook

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 16 APRIL 2012
VÄDER
Klart‐halvklart och god sikt hela dagen. Måttlig vind mellan väst och nordväst.
Enstaka skurar under eftermiddagen/kvällen (hagel‐ eller snöbyar in över land –
typiskt aprilväder alltså)...
06:00: V 6 m/s, byvindar 8 m/s, 4,4 grader, vattenstånd ‐4 cm.
10:00: V 6 m/s, byvindar 7 m/s, 6,3 grader, vattenstånd ‐14 cm.
14:00: NV 4 m/s, byvindar 7 m/s, 6,1 grader, vattenstånd ‐8 cm.
19:00: NV 5 m/s, byvindar 6 m/s, 5,8 grader, vattenstånd +4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp klockan 06:02 och ner 20:23
PERSONAL
Mikael Hake, Elena Vostretsova, Bisse Svalberg, Lollo Torstensson, Cecilia Ljung
och Git Malcolm.
VERKSAMHET
13 nät 05:30‐06:30, 24 nät 06:30‐10:30. 34 burar 05:00‐21:00. Läste av
skärsnäppor (varav en Svalbardfågel). Slaktade alla gamla burar som stod lite här
och var (14 st!). Fundamenten kommer att ges som en gåva till vår käre
burbyggare PHP, så att han har lite att göra även framöver. Kanske skulle byta
namn från Petersson till Burman?...
OBSERVATIONER
Alfågel 1 hona rastade på en sten i Kausan, Toppskarv 2 ex. (2K) rastande även
idag, Tornfalk 1 hontecknad sträckande mot SV(!), Skärsnäppa 250‐300
stationära idag, företrädelsevis på Klockfotsrevet, men ibland även inne på
Playan och SV‐udden. En Svalbardfågel lästes av, Rödbena 1 ex. som var märkt
här på ön som ungfågel 2000 kontrollerades och försågs med färgringar, Kentsk
tärna minst 40 rastande under kvällen, Fisktärna minst 15 rastande på
Klockfotsrevet under kvällen.
RINGMÄRKNING
5 individer av 4 arter; Gärdsmyg 2, Järnsparv 1, Rödhake 1 och Gransångare 1.
Ringmärkta denna månad: 2 843 och totalt i år 4 196.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.

BESÖKARE
Bara de fem Robinson‐deltagarna (varav ingen ännu har blivit utröstad)…
ÖVRIGT
För en gångs skull hade vi rätt när det gällde prognosen avseende
fågeltillgången. Efter de senaste dagarnas trafikstockning dog sträcket ut totalt
idag och nästan bara gamla märkta kamrater var kvar här på ön. Dagen ägnades
därför istället åt lite andra aktiviteter. Händerna är ganska trötta och
perforerade nu efter burslaktningen. Gött att få det gjort i alla fall, eftersom
vederbörande burar nu har stått här och skräpat under en längre tid. Vi kunde
även njuta av en fantastisk solnedgång med hagel‐ och snöbyar som spelade
över kvällshimlen och kentska tärnor som flög och skrek som galningar över
Västudden och Klockfotsrevet. Gött å leva... Dagens limerick tillägnas den
kontrollerade rödbena som märktes som ungfågel här på Nidingen av Mr Uno X
11 augusti 2000 och som förmodligen har hunnit med att skrika en del här på ön
även den...
En rödbena kläckt vid Nya Fyren,
ville inte häcka på myren,
så tillräckligt mogen,
den blev Nidingen trogen,
Ja, det var en ganska obskyr en.
VID DATORN
Det finns alltid en Hake...

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 17 APRIL 2012
VÄDER
Under förmiddagen klart‐halvklart och frisk vind omkring väst. Enstaka hagel‐/snöbyar in
över land. På eftermiddagen dog vinden ut nästan helt, men under kvällen vred den till syd
och ökade igen. Sent på kvällen mulnade det på. God sikt hela dagen.
01:00: V 6 m/s, byvindar 7 m/s, 4,9 grader, vattenstånd +1 cm.
05:00: V 5 m/s, byvindar 6 m/s, 4,5 grader, vattenstånd +7 cm.
08:00: V 9 m/s, byvindar 12 m/s, 4,5 grader, vattenstånd +5 cm.
17:00: VNV 2 m/s, byvindar 6 m/s, 6,7 grader, vattenstånd ‐1 cm.
21:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, 5,7 grader, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp och ner idag också, fast nu klockan 06:00 och 20:25.
PERSONAL
Mikael Hake, Elena Vostretsova, Bisse Svalberg, Lollo Torstensson, Cecilia Ljung och Git
Malcolm.
VERKSAMHET
14 nät 05:30‐10:30. 35 burar 05:00‐21:00. Fröfällan i Kausan 05:00‐21:00. Vadarfångst längs
Playan under föregående och innevarande kväll/natt. Lagade en trasig bur (den enda som gick
att laga) och förenade den med de andra på Playan. Eldade lite skräp.
OBSERVATIONER
Alfågel 1 hona rastade i Kausan även idag, Toppskarv 3 ex. (2K) på Ostudden.
RINGMÄRKNING
9 individer av 2 arter; Strandskata 1, Skärsnäppa 8. Ringmärkta denna månad: 2 843 och
totalt i år 4 196.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Inga alls, inte ens nya fåglar... 6 pers. alltså.
ÖVRIGT
En lugn fågeldag som räddades av våra kära små tjockis‐skärsnäppor som kutade in i burarna
rätt så frekvent under förmiddagen och kvällen. Nattvandringarna längs Playan plussade på
siffrorna och bjöd även på en omärkt strandskata. Knappt en enda ny fågel har anlänt till ön
idag. Däremot har vi kontrollerat en hel del undernärda Hakar, däremot inte undertecknad,
som verkar lägga ut en del trots nattvandringar och annat bestyr... Dagens limerick tillägnas
den strandskata som trots allt nog gillade besöket på Nidingen...
En strandskata kläckt uti Hessen,

kom till Nidingen ganska så lessen,
men när den sig fick,
en ring på ett kick,
så mildrades genast tristessen.
VID DATORN
Mike Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 18 APRIL 2012
VÄDER
Mer eller mindre mulet och frisk vind omkring sydost hela dagen. Några lätta regnstänk
under kvällen, vilket gjorde att sikten försämrades en aning. Kanske läge för en
Playavandring i natt också?...
06:00: OSO 8 m/s, byvindar 10 m/s, 4,8 grader, vattenstånd ‐6 cm.
09:00: SO 9 m/s, byvindar 10 m/s, 5,4 grader, vattenstånd ‐16 cm.
17:00: SSO 7 m/s, byvindar 9 m/s, 7,1 grader, vattenstånd ‐6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:57 och ned 20:28.
PERSONAL
Mikael Hake, Elena Vostretsova, Bisse Svalberg, Lollo Torstensson, Cecilia Ljung och Git
Malcolm.
VERKSAMHET
17 nät 05:00‐06:00, 24 nät 06:00‐10:00. 35 burar 05:00‐21:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan
och 11 vid Stora bryggan. Fröfällan i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Alfågel 1 hona rastade i Kausan även idag, Sjöorre ca 100 rastande + 75 mot S., Storlom 1 ex. i
vinterdräkt mot N., Toppskarv 1 ex. (2K) på Ostudden, Lövsångare årets första fångades idag!
RINGMÄRKNING
39 individer av 5 arter; Gärdsmyg 3, Rödhake 25, Taltrast 1, Gransångare 9 and LÖVSÅNGARE
1. Ringmärkta denna månad: 2 891 och totalt i år 4 244.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Inga, men idag i alla fall lite nya fåglar. 6 pers. fortfarande alltså.
ÖVRIGT
Lite nya fåglar hade i alla fall kommit till ön idag, trots frisk sydostvind och ganska god sikt.
Prognosen för i morgon lovar i det närmaste identiskt väder. Får se vad som händer då, men
några grymme‐mängder med fåglar lär det väl inte bli. Annars har det inte hänt så mycket här
på ön idag. Elena bjöds på inlagd sill under kvällen, men det föll henne inte riktigt i smaken.
Hon bjöd dock tillbaks med en stark dryck som är vanlig i Ryssland och som hade en
fantastiskt fin etikett som avbildade sju vithövdade örnar (eller var det 14?...). Dagens limerick
tillägnas årets första märkta lövsångare som kanske är på väg till en häckplats som ligger i
närheten av ett storstadsområde där två medlemmar av stationspersonalen bor – vem vet?...
En lövsångare från Blåsut,

flög mot norr när vintern tog slut,
och med medvind i starten,
den snabbt fick upp farten,
och hos oss gjorde tidig debut..
VID DATORN
Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 19 APRIL 2012
VÄDER
Växlande molnighet och frisk vind omkring ost hela dagen. Några lätta regnstänk under
dagen, med andra ord i det närmaste identiskt väder som under gårdagen.
07:00: O 8 m/s, byvindar 11 m/s, 5,4 grader, vattenstånd +9 cm.
11:00: O 5 m/s, byvindar 7 m/s, 8,8 grader, vattenstånd ‐3 cm.
17:00: ONO 4 m/s, byvindar 9 m/s, 9,0 grader.
20:00: O 9 m/s, byvindar 11 m/s, 8,2 grader.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:55 och ned 20:30.
PERSONAL
Mikael Hake, Elena Vostretsova, Bisse Svalberg, Lollo Torstensson, Cecilia Ljung och Git
Malcolm.
VERKSAMHET
8 nät 05:00‐06:00, 24 nät 06:00‐12:00. 35 burar 05:00‐21:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan
och 11 vid Stora bryggan. Fröfällan i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Snatterand 1 par rastade i Kausan en liten stund under förmiddagen, Sjöorre ca 150 mot S.,
troligen har det gått rätt många mot söder idag, men lite tid har kunnat ägnas åt obsande med
öns enda tubkikare..., Toppskarv 2 ex. (2K) på Klockfotsrevet, Trana 8 ex. sträckte österut rakt
över ön under eftermiddagen, Gluttsnäppa årets första hördes flyga över ön idag, Silvertärna
årets tre första sträckte mot NO förbi Nordstranden, Stenskvätta 1 stilig ad. hanne märktes,
Steglits 1 ex. flög över ön under morgonen.
RINGMÄRKNING
80 individer av 9 arter; Gärdsmyg 1, Rödhake 26, Stenskvätta 1, Taltrast 4, Rödvingetrast 1,
Gransångare 18, Lövsångare 17, Bergfink 10 und Sävsparv 2. Ringmärkta denna månad: 2 971
och totalt i år 4 324.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
16 dagsbesökare som kördes ut och servades av Stefan, Annika med dotter och hund. Totalt
25 pers. på ön idag alltså.
ÖVRIGT
Tyvärr lite för blåsigt idag, men fågeltillgången var ganska god. Minst hälften studsade ut ur de
spärrballongsformade näten. En dagssumma på 80 fåglar av 9 arter måste därför betraktas
som klart godkänd. Idag började lövsångarna dyka upp i lite större antal, och man får väl anta
att det inte var de sista som besökte oss denna vår... Tyvärr utlovas identiskt väder i morgon,

men eftersom det trots allt verkar gå till med fåglar så är vi hoppfulla om ännu en hyfsad dag.
Gårdagens nattvandring ställdes in pga. trötthet. Får se hur det blir i kväll... Dagens limerick
tillägnas den urtjusige stenskvättehanne som stationspersonalen uppskattade efter förtjänst...
En stenskvättehanne från Wien,
tyckte allt att han var väldigt fin,
när han på Nidingen kom ned,
och personalen höll med,
han lämnade ön med ett grin.
VID DATORN
Kroken

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 20 APRIL 2012
VÄDER
Mulet och frisk vind omkring nordost under morgonen. Från 8‐tiden, lätt till måttligt regn
som höll i sig under större delen av dagen. Under kvällen mojnade vinden och regnet
upphörde. Kyligt!
06:00: NO 8 m/s, byvindar 10 m/s, 5,6 grader, vattenstånd ‐7 cm.
10:00: NNO 8 m/s, byvindar 10 m/s, 4,3 grader, vattenstånd ‐9 cm.
21:00: NNO 3 m/s, byvindar 5 m/s, 3,8 grader, vattenstånd ‐3 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:52 och ned 20:32.
PERSONAL
För sista gången denna vecka (om väderprognoserna för en gångs skull stämmer...); Mikael
Hake, Elena Vostretsova, Bisse Svalberg, Lollo Torstensson, Cecilia Ljung och Git Malcolm.
VERKSAMHET
13 nät 05:00‐06:00, 24 nät 06:00‐11:30, 15 nät 18:45‐20:15. 35 burar 05:00‐21:00, varav 8 i
Kausan, 16 på Playan och 11 vid Stora bryggan. Fröfällan i Kausan 05:00‐21:00. Förberett
städning och utflyttning ifall det blir mycket fåglar i morgon.
OBSERVATIONER
Skogssnäppa 2 ex. mot NO under dagen, Småtärna årets 3 första observerade ex. slog ner på
Västudden under kvällen, Ringtrast 1 hanne rastade på ön under kvällen, även det årets
första.
RINGMÄRKNING
174 individer av 12 arter; Skärsnäppa 3, Gärdsmyg 2, Järnsparv 12, Rödhake 128, Taltrast 3,
Rödvingetrast 1, Gransångare 15, Lövsångare 3, Bofink 2, Bergfink 3, Gråsiska 1, samt
Sävsparv 1. Ringmärkta denna månad: 3 145 och totalt i år 4 498.
UPPDRAGSARBETE.
Tömning och städning av turisttoan 0,5 tim.
BESÖKARE
Inga idag. Bara sex tappra öbor.
ÖVRIGT
Fortfarande blåsigt från ostsektorn, men med en hel del fågelnedfall. Dock med en viss
skillnad i artproportion jämfört med gårdagens. Nästan inga lövsångare alls idag, men återigen
en hel drös med rödhakar, de flesta ungfåglar som sig bör vid denna tid på året. Nu har vinden
mojnat och prognosen för i morgon låter intressant. Det blir en tidig uppstigning för att kolla
av läget, bara ifall att... Dagens limerick tillägnas naturligtvis den ringtrasthanne som besökte
oss under kvällen och som kanske är på väg till ett av våra vassaste fågelfjällsområden.

En ringtrast från Ammarnäsfjällen,
till Nidingen kom sent på kvällen,
och han tyckte att ön,
var ganska så skön,
faktiskt ett av hans bästa rastställen.
VID DATORN
Mike the Terminator (I´ll be back)...

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 21 APRIL 2012
VÄDER
Svag ostlig vind och mulet men god sikt under morgonen. Senare soligt och disigt växlande.
09:00: ONO 3 m/s, byvindar 5 m/s, 4,3 grader, vattenstånd +4 cm.
17:00: ONO 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 7.7 grader., vattenstånd ‐8 cm.
19:00: NO 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 8.7 grader. vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:49 och ned 20:34.
PERSONAL
Mikael Hake, Elena Vostretsova, Bisse Svalberg, Lollo Torstensson, Cecilia Ljung och Git
Malcolm avlöstes av Anders Melin, Lasse Hellberg, Pär Löfvenius och Marianne Bäckwall
VERKSAMHET
10 nät 05:00‐06:00, 24 nät 06:00‐10:00. 24 nät 12:30 – 18:00. 35 burar 05:00‐21:00, varav 8 i
Kausan, 16 på Playan och 11 vid Stora bryggan. Fröfällan i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Trana 1 ex. passerade, ladusvala 1 st sågs under kvällen, ett trettiotal sälar på revet.
RINGMÄRKNING
248 individer av 14 arter; Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 3, Sädesärla 1, Gärdsmyg 63,
Järnsparv 3, Rödhake 120, Taltrast 2, Svarthätta 2, Gransångare 17, Lövsångare 24, Bofink 5,
Bergfink 2, Gråsiska 4, samt Sävsparv 1. Ringmärkta denna månad: 3 393 och totalt i år 4 746.
UPPDRAGSARBETE.
Inget
BESÖKARE
Inga idag. Bara sex tappra öbor, samt den nya personalen.
ÖVRIGT
Pågående personal körde båten ut och avgående körde in båten så vi slapp att anlita någon
extern båtförare. Förmiddagen var stressig för den avgående personalen med nästan 200
fåglar. Under eftermiddagen kom det fortfarande lite omärkt fågel in så det fanns att göra
hela dagen.

VID DATORN
Mike the Terminator (I´ll be back)... o Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 22 APRIL 2012
VÄDER
Ostlig vind och mulet några regnstänk men god sikt under morgonen. Senare soligt och disigt
växlande.
04:00: OSO 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 6.8 grader. vattenstånd ‐4 cm
10:00: SSO 5 m/s. Byvindar 7 m/s. 6.7 grader. vattenstånd +7 cm.
13:00: SSO 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 7 grader. vattenstånd +2 cm
17:00: SV 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 7.2 grader. vattenstånd ‐4 cm.
19:00: NO 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 8.7 grader. vattenstånd ‐5 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:41 och ned 20:38.
PERSONAL
Anders Melin, Lasse Hellberg, Pär Löfvenius och Marianne Bäckwall
VERKSAMHET
17 nät 05:00‐06:00, 24 nät 06:00‐17:00. 35 burar 05:00‐21:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan
och 11 vid Stora bryggan. Fröfällan i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
Trana 1 ex. passerade, ladusvala 1 st sågs under kvällen, ett trettiotal sälar på revet.
RINGMÄRKNING
383 individer av 16 arter; Sparvhök 1, Skärsnäppa 1, Ängspiplärka 7, Sädesärla 3, Gärdsmyg
4, Järnsparv 19, Rödhake 232, Taltrast 2, Svarthätta 8, Gransångare 40, Lövsångare 46,
Bofink 9, Bergfink 2, Grönsiska 1, Gulsparv 1, samt Sävsparv 7. Ringmärkta denna månad:
3776 och totalt i år 5129.
UPPDRAGSARBETE.
Inget
BESÖKARE
En båt med 4 adulter och två juvenila landade vid lilla bryggan, gick en runda på ön därefter
trasslade dom sig ut mellan stenarna och försvann mot Bua.
ÖVRIGT
Inte haft mycket tid till annat än att plocka fågel idag...

VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 23 APRIL 2012
VÄDER
Ostlig vind och god sikt under morgonen. Senare soligt och disigt växlande.
04:00:
09:00: S
14:00:
19:00: S

SSO 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 6.6 grader. vattenstånd ‐4 cm
5 m/s. Byvindar 6 m/s. 6.9 grader. vattenstånd +5 cm.
S 5 m/s. Byvindar 7 m/s. 7.5 grader. vattenstånd ‐2 cm
2 m/s. Byvindar 3 m/s. 7.5 grader. vattenstånd ‐9 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:39 och ned 20:40.
PERSONAL
Anders Melin, Lasse Hellberg, Pär Löfvenius och Marianne Bäckwall
VERKSAMHET
17 nät 05:00‐06:00, 22 nät 06:00‐16:00. 35 burar 05:00‐21:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan
och 11 vid Stora bryggan. Fröfällan i Kausan 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
2 till 3 ormvråkar kretsade över ön under eftermiddagen. Storspov, fisktärna och ladusvala.
m.m. En ladusvala...
RINGMÄRKNING
448 individer av 15 arter; Sparvhök 1, Ängspiplärka 5, Gärdsmyg 31, Järnsparv 6, Rödhake
323, Svart rödstjärt 2, Rödstjärt 1, Koltrast 1, Taltrast 5, Svarthätta 2, Gransångare 43,
Lövsångare 24, Bergfink 1, Grönfink 2, Gråsiska 1. Ringmärkta denna månad: 4224 och totalt i
år 5577.
UPPDRAGSARBETE.
Satt upp skylt som informerar om fågelskyddsområdet.
BESÖKARE
Inga besökare idag.
ÖVRIGT
Inte haft mycket tid till annat än att plocka fågel idag... eller. Årets första rödstjärt och svart
rödstjärt märkta.

VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 24 APRIL 2012
VÄDER
Ostlig vind och god sikt under morgonen. Senare soligt och varmt.
05:00: OSO 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 5.7 grader. vattenstånd ‐10 cm
08:00: O 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 5.5 grader. vattenstånd ‐5 cm.
17:00: N 4 m/s. Byvindar 4 m/s. 11 grader. vattenstånd ‐8 cm
19:00: N 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 10.2 grader. vattenstånd ‐2 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:36 och ned 20:42.
PERSONAL
Anders Melin, Lasse Hellberg, Pär Löfvenius och Marianne Bäckwall
VERKSAMHET
17 nät 05:00‐06:00, 22 nät 06:00‐13:00. 35 burar 05:00‐21:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan
och 11 vid Stora bryggan. Fröfällan i Kausan 05:00‐21:00.
Inventerat ejderbon på västuddan.
OBSERVATIONER
2 ormvråkar kretsade över ön idag igen. Alfågel rastade i kausan.
RINGMÄRKNING
135 individer av 11 arter; Skärsnäppa 1, Ringduva 1, Sädesärla 1, Gärdsmyg 4, Rödhake 56,
Koltrast 1, Svarthätta 1, Gransångare 34, Lövsångare 31, Grönfink 2, Gråsiska 3. Ringmärkta
denna månad: 4359 och totalt i år 5712.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Inga besökare idag.
ÖVRIGT
Tog ner näten kl 13 då det dog ut med fågel. Ganska skönt efter rusningen igår.

VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 25 APRIL 2012
VÄDER
Ostlig vind lätta regnskurar växlande med uppehåll. Ett lite mer ihållande regn började vid
tre‐tiden.
04:00: ONO 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 8.2 grader. vattenstånd ‐10 cm
09:00: O 5 m/s. Byvindar 7 m/s. 8.5 grader. vattenstånd ‐4 cm.
15:00: V 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 10.2 grader. vattenstånd ‐4 cm
18:00: NNV 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 8.4 grader. vattenstånd ‐9 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:34 och ned 20:44.
PERSONAL
Anders Melin, Lasse Hellberg, Pär Löfvenius och Marianne Bäckwall
VERKSAMHET
10 nät 05:00‐05:30, 22 nät 06:00‐15:00. 35 burar 05:00‐21:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan
och 11 vid Stora bryggan. Inventerat ejder.
OBSERVATIONER
Obestämd uggla passerade över ön. Drillsnäppa och svartvit flugsnappare landade på ön. Fyra
ladusvalor svepte runt i Kausan.
RINGMÄRKNING
60 individer av 15 arter; Rödbena 1, Drillsnäppa 1, Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 2,
Skärpiplärka 1, Sädesärla 1, Järnsparv 1, Rödhake 11, Taltrast 1, Björktrast 1, Gransångare
15, Lövsångare 20, Svartvit flugsnappare 1, Bofink 2, Gråsiska 3.
Ringmärkta denna månad: 4419 och totalt i år 5772.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag
BESÖKARE
Inga besökare idag.
ÖVRIGT
Årets första svartvita flugsnappare siktades, fångades och ringmärktes.
Första rabarberna skördade och uppätna.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 26 APRIL 2012
VÄDER
Sydostlig vind Ett lite mer ihållande regn började vid 10‐tiden och höll på hela dagen med
några få uppehåll.
04:00: SO 7 m/s. Byvindar 10 m/s. 7.3 grader. vattenstånd ‐10 cm
07:00: SO 9 m/s. Byvindar 11 m/s. 8.2 grader. vattenstånd ‐18 cm.
11:00: SSO 11 m/s. Byvindar 14 m/s. 7.9 grader. vattenstånd ‐2 cm.
14:00: SSO 11 m/s. Byvindar 12 m/s. 8 grader. vattenstånd ‐1 cm
18:00: SSO 7 m/s. Byvindar 8 m/s. 8 grader. vattenstånd ‐1 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:31 och ned 20:46.
PERSONAL
Anders Melin, Lasse Hellberg, Pär Löfvenius och Marianne Bäckwall
VERKSAMHET
17 nät 05:00‐10:00, 10 nät 12:00‐14:00. 35 burar 05:00‐21:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan
och 11 vid Stora bryggan. Dataläggning av märkning.
OBSERVATIONER
Årets första ejderungar sågs i kausan.
RINGMÄRKNING
51 individer av 10 arter; Sparvhök 1, Trädpiplärka 4, Ängspiplärka 17, Gärdsmyg 1, Rödhake
3, Svarthätta 1, Gransångare 4, Lövsångare 10, Bofink 8, Bergfink 3.
Ringmärkta denna månad: 4470 och totalt i år 5823.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag
BESÖKARE
Inga besökare idag.
ÖVRIGT
Köket städades från topp till tå. Det var behövligt... Tur att det finns rengöringsmedel och
stålull... MB‐CleaningTeam...
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 27 APRIL 2012
VÄDER
Sydlig vind hela dagen och soligt.
04:00: S
08:00: S
11:00: S
17:00: S
20:00: S

10 m/s. Byvindar 11 m/s. 8.5 grader. vattenstånd ‐10 cm
10 m/s. Byvindar 12 m/s. 8.6 grader. vattenstånd ‐10 cm.
9 m/s. Byvindar 11 m/s. 8.7 grader. vattenstånd 0 cm.
7 m/s. Byvindar 8 m/s. 9 grader. vattenstånd ‐2 cm
6 m/s. Byvindar 8 m/s. 8.9 grader. vattenstånd ‐6 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen.
Vattenståndet avser medelvattennivån vid Ringhals.
Solen upp 05:29 och ned 20:49.
PERSONAL
Anders Melin, Lasse Hellberg, Pär Löfvenius och Marianne Bäckwall
VERKSAMHET
20 nät 05:00‐11:00, 35 burar 05:00‐21:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan och 11 vid Stora
bryggan. Fortsatt inventering av ejder.
OBSERVATIONER
Obsat mellan 8,00–10,30 Sjöorre syd 283, smålom syd 239, svärta 1, storlom 3, mindre lira
mot syd.
RINGMÄRKNING
24 individer av 10 arter; Skärsnäppa 4, Rödbena 1, Roskarl 1, Ängspiplärka 4, Sädesärla 2,
Rödhake 1, Ärtsångare 2, Svarthätta 2, Lövsångare 6, Bergfink 1.
Ringmärkta denna månad: 4494 och totalt i år 5847.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag
BESÖKARE
Inga besökare idag.
ÖVRIGT
MB‐CleaningTeam... fortsatte under dagen och hittade mer smuts... blandannat bakom
spisen.
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 28 APRIL 2012
VÄDER
Västlig vind och soligt, regn senare på em.
05:00: V 9 m/s. Byvindar 10 m/s. 6.8 grader, vattenstånd ‐3cm
09:00: V 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 7.3 grader, vattenstånd ‐10 cm.
11:00: V 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 7.6 grader, vattenstånd ‐4 cm.
17:00: NNV 5 m/s. Byvindar 7 m/s. 7.4 grader, vattenstånd ‐17 cm
20:00: N 1 m/s. Byvindar 3 m/s. 6.8 grader, vattenstånd ‐27 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen.
Vattenståndet avser medelvattennivån vid Ringhals.
Solen upp 05:26 och ned 20:51.
PERSONAL
Anders Melin, Lasse Hellberg, Pär Löfvenius och Marianne Bäckwall.
Avlöstes av Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Benga Ragnewall och Bengt
Karlsson.
VERKSAMHET
20 nät 05:00‐11:00, 1300‐1800, 35 burar 05:00‐20:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan och 11
vid Stora bryggan.
OBSERVATIONER
Sillmule 8, sjöorre syd 309, havssula 1, sparvhök 1, småtärna 2, stenskvätta 1.
RINGMÄRKNING
28 individer av 7 arter; Skärsnäppa 1, gransångare 9, rödhake 5, svarthätta 1, lövsångare 10,
blåmes 1, gärdsmyg 1
Ringmärkta denna månad: 4522 och totalt i år 5875.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag
BESÖKARE
Inga besökare idag.
ÖVRIGT
VID DATORN
Anders Melin / Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 29 APRIL 2012
VÄDER
NOstlig vind och regn på morgonen, upphåll med någon kort regnskur under fm
05:00: NO 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 6.7 grader, vattenstånd ‐30 cm.
09:00: NO 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 7.7 grader, vattenstånd ‐37 cm.
11:00: ONO 5 m/s. Byvindar 9 m/s. 9.5 grader, vattenstånd ‐32 cm.
14:00: ONO 7 m/s. Byvindar 10 m/s. 11.2 grader, vattenstånd ‐24 cm.
17:00: ONO 6 m/s. Byvindar 11 m/s. 13.4 grader, vattenstånd ‐22 cm
20:00: ONO 6 m/s. Byvindar 10 m/s. 11.9 grader, vattenstånd ‐30 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen.
Vattenståndet avser medelvattennivån vid Ringhals.
Solen upp 05:30 och ned 20:51.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Benga Ragnewall och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
24 nät 0500‐1000, 21 nät 1000‐1400, 13 nät 1400‐1900, 35 burar 05:00‐20:00, varav 8 i
Kausan, 16 på Playan och 11 vid Stora bryggan.
OBSERVATIONER
Sjöorre syd 40, havssula syd 1, gråhäger syd 1, smålom syd 3, sparvhök 1, stenskvätta 2,
ladusvala 3, hussvala 3, ringduva 1, toppskarv 1, ob. anser sydväst 3, roskarl 1, småtärna 2.

RINGMÄRKNING
9 individer av 5 arter; Gransångare 2, lövsångare 4, gärdsmyg 1, bergfink 1, stenskvätta 1
Ringmärkta denna månad: 4531 och totalt i år 5884.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag
BESÖKARE
Inga besökare idag.
ÖVRIGT
Kanadagåspar har setts med 8 pull idag. En sparvhök har jagat över ön hela dagen,
favoritrastplats var under ”Stora bryggan”.
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 30 APRIL 2012
VÄDER
05:00: ONO 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 8.5 grader, vattenstånd ‐4 cm.
09:00: NO 2 m/s. Byvindar 5 m/s. 9.4 grader, vattenstånd ‐16 cm.
11:00: NO 0 m/s. Byvindar 2 m/s. 11.8 grader, vattenstånd ‐13 cm.
14:00: V 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 9.6 grader, vattenstånd ‐4 cm.
17:00: VNV 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 10.2 grader, vattenstånd ‐11 cm
20:00: NNV 6 m/s. Byvindar 9 m/s. 10.4 grader, vattenstånd ‐22 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen.
Vattenståndet avser medelvattennivån vid Ringhals.
Solen upp 05:27 och ned 20:54.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Benga Ragnewall och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
24 nät 0500‐1700, 35 burar 05:00‐20:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan och 11 vid Stora
bryggan.
OBSERVATIONER
Sjöorre syd 49, ladusvala 1, hussvala 8, toppskarv 1, roskarl 1, småtärna 2, småspov 9, ob.
jord/hornuggla 1 insträckande.

RINGMÄRKNING
54 individer av 8 arter; Gransångare 12, lövsångare 35, bergfink 1, stenskvätta 1, sävsparv 1,
sädesärla 1, skärsnäppa 1.
Ringmärkta denna månad: 4585 och totalt i år 5938.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag
BESÖKARE
Inga besökare idag.
ÖVRIGT
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 1 APRIL 2012
VÄDER
Efternatten delvis mulen men sikten fortsatt mycket god.
05:00: VSV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +3,8 grader, vattenstånd +11 cm.
10:00: V 8 m/s, byvindar 12 m/s, +4,2 grader, vattenstånd+4 cm.
16:00: VNV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +5,8 grader, vattenstånd +18cm.
20:00: VNV 14 m/s, byvindar 17 m/s, +5,9 grader, vattenstånd +7cm
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 06:43 och ner 19:51.
PERSONAL
Christina Schultz, Tony Schultz, Lars Hellberg och Uno Unger avlöstes vid 09-tiden av Bo Slunge, Karin Slunge,
Henrik Jonsson, Stellan Anderson och Andrea Gålnander, Tommy Järås skötte personalbytet med
fågelstationens båt.
VERKSAMHET
19 nät 10:00-16:00. 31 burar 06:00-20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i Kausan
06:00-20:00.
OBSERVATIONER
SPETSBERGSGÅS Den 2K-fågel som dök upp i förrgår var fortfarande kvar och sågs under dagen. SJÖORRE 11
ex sträckande mot S utanför Västudden. RÖDBENA kvar idag. VÄSTLIG SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA ej sedd
under dagen. Vitkindad gås 28 mot NO.
RINGMÄRKNING
3 ex av 1 art.
Skärsnäppa 3
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 3 och i år 1356 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Idag endast fågelstationens avgående och nya personal samt Tommy Järås som körde båten, alltså 10
personer.
ÖVRIGT
Kontroll av norskmärkt skärsnäppa, Spetsbergen?
VID DATORN
Uno Unger och Bo Slunge

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 2 APRIL 2012
VÄDER
Klart och kallt i vinden från norrsektorn.
05:00: NNV 7m/s, byvindar 11m/s, +2,5 grader, vattenstånd -1 cm.
10:00: NNV 7 m/s, byvindar 13 m/s, +2,5 grader, vattenstånd+4 cm.
16:00: VNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +3,3 grader, vattenstånd +17cm.
20:00: VNV 5 m/s, byvindar 9 m/s, +2,8 grader, vattenstånd +17cm
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 06:40 och ner 19:53.
PERSONAL
Bo Slunge, Karin Slunge, Henrik Jonsson, Stellan Anderson och Andrea Gålnander.
VERKSAMHET
5 nät 06.00 till 10.00, 11 nät 10.00 till 19.00, 31 burar 06:00-20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 06:00-20:00.
OBSERVATIONER
SPETSBERGSGÅS Den 2K-fågel som dök upp i förrgår var fortfarande kvar och sågs under dagen. SJÖORRE 45
ex rastande. VÄSTLIG SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA ej sedd under dagen drog nog vidare natten till igår.
RINGMÄRKNING
5 ex av 3 arter.
Skärsnäppa 2, Större strandpipare 1 och 2 blåmesar.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 8 och i år 1361 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE
Inga utöver stationspersonalen.
ÖVRIGT
En solig men kall dag med frisk vind från norr och få nya fåglar på ön. Då är det tacksamt att ha skärsnäpporna
som troget vandrar in i burarna och håller oss lite i gång.
Andrea begick ringmärkarpremiär då två blåmesar fick ring av henne.
VID DATORN
Bo Slunge

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 3 APRIL 2012
VÄDER
Klar och stilla morgon med svaga vindar från vsv.
05:00: VSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +2,1 grader, vattenstånd -4 cm.
10:00: NNV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +3,9 grader, vattenstånd-13 cm.
16:00: NV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +4,7 grader, vattenstånd -4cm.
20:00: VNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +4,3 grader, vattenstånd -10cm
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 06:37 och ner 19:55.
PERSONAL
Bo Slunge, Karin Slunge, Henrik Jonsson, Stellan Anderson och Andrea Gålnander.
VERKSAMHET
24 nät 06.00 till 18.00, 31 burar 06:00-20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i
Kausan 06:00-20:00.
OBSERVATIONER
SPETSBERGSGÅS 2K-fågeln som dök upp var fortfarande kvar och sågs under dagen. VÄSTLIG SVARTHAKAD
BUSKSKVÄTTA rätt som det var så satt hon på fröfällan och sågs under hela dagen.
Knubbsäl vilande på klockfotsrevet, ett tiotal.
RINGMÄRKNING
2 ex av 1 art.
Gransångare 2
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 10 och i år 1363 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE
Inga utöver stationspersonalen.
ÖVRIGT
Svag vind och strålande sol gjorde att vi vände näsorna mot solen och bara njöt, men men hänget i näten var
minimalt och endast två nymärkningar gladde oss inte alls.
Tomt över havet och ett obefintligt sträck lockade oss till andra mer semesterbetonade aktiviteter som god mat
och bokläsning.
Eftersom vädret verkar bestå så kommer nog morgondagen att bli denna lik.
VID DATORN
Bo Slunge

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 4 APRIL 2012
VÄDER
Klar och stilla morgon med vindar från ostsektorn.
05:00: ONO 5 m/s, byvindar 7 m/s, -0,1 grader, vattenstånd -19 cm.
10:00: NO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +1,8 grader, vattenstånd-27 cm.
16:00: NNV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +5,4 grader, vattenstånd -20cm.
20:00: NNV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +4,9 grader, vattenstånd -8cm
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 06:34 och ner 19:57.
PERSONAL
Bo Slunge, Karin Slunge, Henrik Jonsson, Stellan Anderson och Andrea Gålnander.
VERKSAMHET
24 nät 06.00 till 18.00, 31 burar 06:00-20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i
Kausan 06:00-20:00.
OBSERVATIONER
VÄSTLIG SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA kvar under dagen och fick plockas ur nätet vid nya fyren.
Knubbsäl vilande på klockfotsrevet, ett trettiotal.
RINGMÄRKNING
12 ex av 4 arter.
Gärdsmyg 2, rödhake 2, koltrast 1 och kungsfågel 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 22 och i år 1375 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Tömning av turisttoan.
BESÖKARE
Väderstationen fick en översyn, sjöräddningssällskapet körde teknikern ut och Stefan kom samtidigt ut med sin
personal för kick-off.
ÖVRIGT
Kall morgon med en strålande sol.
Fågeltorkan fortsätter, personligt rekord fast åt fel håll för min del. Vi ägnar oss åt avkoppling som läsning och
god mat som vid något enstaka tillfälle avbryts av någon fågel i röda boden.
Idag var det gott om folk på ön och vi lyckades visa ringmärkning för några intresserade.
VID DATORN
Bo Slunge

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 5 APRIL 2012
VÄDER
05:00: V 5 m/s, byvindar 8 m/s, +2,9 grader, vattenstånd -5 cm.
10:00: V 8 m/s, byvindar 12 m/s, +5.0 grader, vattenstånd -19 cm.
16:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +5,4 grader, vattenstånd -11cm.
20:00: N 4 m/s, byvindar 7 m/s, +4,9 grader.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 06:32 och ner 20:00

PERSONAL
Bo Slunge, Karin Slunge, Stellan Anderson och Andrea Gålnander.
VERKSAMHET
20 nät 06:00-15:00, 15 nät 15:00 till 16:30. 31 burar 06:00-20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan.
Fröfällan aktiverad i Kausan 06:00-20:00.
OBSERVATIONER
Västlig svarthakad buskskvätta sedd på morgonen men ej senare.
Mycket lugn dag både över havet och i näten.
RINGMÄRKNING
3 ex av 3 arter.
Skärsnäppa 1, rödhake 1 och bofink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 25 ex och i år 1378 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Endast stationspersonalen
ÖVRIGT
Fågeltorkan fortsätter och torka har vi också i vattensystemet så nu är det brunnsvatten som gäller.
VID DATORN
Bo Slunge

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 6 APRIL 2012
VÄDER
05:00: VSV 11 m/s, byvindar 16 m/s, +3,7 grader, vattenstånd +1 cm.
10:00: VSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +4,9 grader, vattenstånd -12 cm.
16:00: V 4 m/s, byvindar 7 m/s, +5,6 grader, vattenstånd-7cm.
20:00: NNO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +1,2 grader, vattenstånd -3cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp klockan 06:29 och ner 20:02

PERSONAL
Bo Slunge, Karin Slunge, Stellan Anderson och Andrea Gålnander.
VERKSAMHET
4 nät 07:00-09:00, 8 nät 09:00 till 12:00, 24 nät 12:00-17:00
31 burar 09:00-20:00, varav 16 i Kausan och 15 på Playan. Fröfällan aktiverad i Kausan 09:00-20:00.
OBSERVATIONER
Dubbeltrast 5 som lämnade ön när vinden gick ner lite, toppskarven dök upp på ostudden till vår glädje.
RINGMÄRKNING
28 individer av 10 arter : skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 11, koltrast 7, rödvingetrast 1,
varfågel 1, bofink 1, bergfink 1 och gråsiska 2. Denna månad 53 ex,totalt i år 1406.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Endast stationspersonalen
ÖVRIGT
Regn och blåst mötte oss på morgonen så vi tog lite sovmorgon. Lite mer fågel som gästade ön under dagen
men inga mängder. Varfågeln gladde oss trots de tjuvnyp den gav oss.
Ev. personalbyte i morgon men vinden verkar inte så samarbetsvillig.
VID DATORN
Bo Slunge

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 1 MAJ 2012
VÄDER
05:00: NO 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 9.4 grader, vattenstånd ‐23 cm.
09:00: N 2 m/s. Byvindar 6 m/s. 12.1 grader, vattenstånd ‐44 cm.
11:00: O 1 m/s. Byvindar 3 m/s. 12.8 grader, vattenstånd ‐48 cm.
14:00:N V 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 12.1 grader, vattenstånd ‐37 cm.
17:00: NV 8 m/s. Byvindar 9 m/s. 13.3 grader, vattenstånd ‐31 cm
20:00: NV 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 12.3 grader, vattenstånd ‐36 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen.
Vattenståndet avser medelvattennivån vid Ringhals.
Solen upp 05:25 och ned 20:56.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Benga Ragnewall och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
24 nät 0500‐1100, 21 nät 1100‐1700 35 burar 05:00‐20:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan och
11 vid Stora bryggan.
OBSERVATIONER
toppskarv 2, roskarl 2, småtärna 2, småspov 9, sjöorre 14, drillsnäppa 2, silvertärna 1.
RINGMÄRKNING
169 individer av 12 arter; BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL 1, gransångare 44, lövsångare 81,
sävsparv 7, rödstjärt 6, rödhake 18, ärtsångare 2, gråsiska 1, gärdsmyg 3, svarthätta 4,
trädpiplärka 1, taltrast 1.
Ringmärkta denna månad: 169 och totalt i år 6107.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag
BESÖKARE
5 personer, 2 med kajak, 3 med båt.
ÖVRIGT
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 2 MAJ 2012
VÄDER
05:00: SSV 3 m/s. Byvindar 6 m/s. 9.9 grader, vattenstånd ‐8 cm.
09:00: SSO 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 9.5 grader, vattenstånd ‐19 cm.
11:00: S 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 9.8 grader, vattenstånd ‐23 cm.
14:00:S 4 m/s. Byvindar 6 m/s. 10.3 grader, vattenstånd ‐23 cm.
17:00: SSO 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 11.7 grader, vattenstånd ‐12 cm
20:00: SSO 2 m/s. Byvindar 3 m/s. 10.3 grader, vattenstånd ‐18 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen.
Vattenståndet avser medelvattennivån vid Ringhals.
Solen upp 05:22 och ned 20:58.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Benga Ragnewall och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
24 nät 0500‐1100, 21 nät 1100‐1500 35 burar 05:00‐20:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan och
11 vid Stora bryggan.
OBSERVATIONER
Smålom syd 200, sjöorre syd 165, svärta syd 4, gulärla 2, brandkronad kungsfågel 1, tordmule
1, småspov 8, hämpling 2.
RINGMÄRKNING
15 individer av 5 arter; gransångare 2, lövsångare 2, rödhake 6, stenskvätta 1, skärsnäppa 4.
Ringmärkta denna månad: 184 och totalt i år 6122.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning 1 tim.
BESÖKARE
Stefan och Annika var ute och förberedde för gäster på torsdag.
ÖVRIGT
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 3 MAJ 2012
VÄDER
05:00: SSO 3 m/s. Byvindar 5 m/s. 9.7 grader, vattenstånd ‐9 cm.
09:00: SO 5 m/s. Byvindar 6 m/s. 9.9 grader, vattenstånd ‐17 cm.
11:00: SSO 3 m/s. Byvindar 6 m/s. 10.9 grader, vattenstånd ‐24 cm.
14:00: SSO 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 9.9 grader, vattenstånd ‐22 cm.
17:00: SSO 3 m/s. Byvindar 4 m/s. 12.8 grader, vattenstånd ‐9 cm
20:00: SSO 1 m/s. Byvindar 3 m/s. 13.3 grader, vattenstånd ‐7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen.
Vattenståndet avser medelvattennivån vid Ringhals.
Solen upp 05:20 och ned 21:00.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Benga Ragnewall och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
24 nät 0500‐1000, 21 nät 1000‐1400 35 burar 05:00‐20:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan och
11 vid Stora bryggan.
OBSERVATIONER
Prutgås 100 ost, sjöorre 71 syd+ 20 rastande, svärta 1 syd +15 norr + 2 rastande , buskskvätta
1, roskarl 1.
RINGMÄRKNING
52 individer av 12 arter; gransångare 13, lövsångare 13, rödhake 6, rödstjärt 3, skärsnäppa 6,
gärdsmyg 1, gråsiska 4, törnsångare 1, steglits 1, sädesärla 1, taltrast 2, rödbena 1.
Ringmärkta denna månad: 236 och totalt i år 6174.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning, tömning av turisttoan.
BESÖKARE
Stefan och Annika med 10 gäster, 5 andra besökare i tre båtar.
ÖVRIGT
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 4 MAJ 2012
VÄDER
05:00: SO 10 m/s. Byvindar 13 m/s. 9.9 grader, vattenstånd +4 cm.
09:00: S 6 m/s. Byvindar 9 m/s. 8.1 grader, vattenstånd ‐1 cm.
11:00: S 5 m/s. Byvindar 9 m/s. 8.4 grader, vattenstånd ‐9 cm.
14:00: S 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 9.3 grader, vattenstånd ‐8 cm.
17:00: SO 9 m/s. Byvindar 10 m/s. 10.1 grader, vattenstånd +1 cm
20:00: VSV 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 10.1 grader, vattenstånd +3 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen.
Vattenståndet avser medelvattennivån vid Ringhals.
Solen upp 05:18 och ned 21:02.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Benga Ragnewall och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
24 nät 0500‐1100, 17 nät 1100‐1700 35 burar 05:00‐20:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan och
11 vid Stora bryggan.
OBSERVATIONER
Tofsvipa 1, gulärla 1, sparvhök 1, stenfalk 1.
RINGMÄRKNING
80 individer av 15 arter; gransångare 18, lövsångare 30, rödhake 1, rödstjärt 3, skärsnäppa 8,
ärtsångare 5, ängspiplärka 3, grönsångare 1, grå flugsnappare 1, sävsparv 2, svarthätta 4,
stenskvätta 1, trädgårdssångare 1, drillsnäppa 1, björktrast 1.
Ringmärkta denna månad: 316 och totalt i år 6254.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE
Stefan och Annika med de 9 gäster som var kvar över natten.
ÖVRIGT
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 6 MAJ 2012
VÄDER
05:00: VSV 12 m/s. Byvindar 14 m/s. 6.7 grader, vattenstånd +11 cm.
09:00: VSV 12 m/s. Byvindar 15 m/s. 7.0 grader, vattenstånd +14 cm.
11:00: VSV 11 m/s. Byvindar 14 m/s. 7.6 grader, vattenstånd ‐+10 cm.
14:00: V 11 m/s. Byvindar 14 m/s. 8.1 grader, vattenstånd +8 cm.
17:00: V 10 m/s. Byvindar 13 m/s. 8.4 grader, vattenstånd +10 cm
20:00: V 11 m/s. Byvindar 13 m/s. 7.5 grader, vattenstånd +14 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen.
Vattenståndet avser medelvattennivån vid Ringhals.
Solen upp 05:13 och ned 21:06.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Benga Ragnewall och Bengt Karlsson.
VERKSAMHET
17 nät 0500‐1200, 35 burar 05:00‐20:00, varav 8 i Kausan, 16 på Playan och 11 vid Stora
bryggan.
OBSERVATIONER
Roskarl 2, gluttsnäppa 1, toppskarv 1,
RINGMÄRKNING
x individer av x arter; lövsångare x, skärsnäppa x, svarthätta x, rödbena x.
Ringmärkta denna månad: 316 och totalt i år 6253.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE
Inga besökare idag.
ÖVRIGT
VID DATORN
Bengt Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 6 MAJ 2012
VÄDER
Morgonen och förmiddagen nästan och eftermiddagen helt molnfri. Mycket god
sikt.
05:00: NV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +6,4 grader, vattenstånd ‐1 cm.
08:00: NV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +6,1 grader, vattenstånd ‐1 cm.
11:00: NV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +6,4 grader, vattenstånd ‐6 cm.
14:00: NV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +6,7 grader, vattenstånd ‐15 cm.
17:00: NNV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +7,7 grader, vattenstånd ‐9 cm.
20:00: NNV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +7,5 grader, vattenstånd ‐1 cm.
23:00: NV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +7,0 grader, vattenstånd ‐12 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:13 och ned 21:06.
PERSONAL
Björn Zachrisson, Lennart Olausson, Gert Knutsson, Benga Ragnewall och Bengt
Karlsson avlöstes vid 13‐tiden av Anita Persson, Ingegerd Karlsson, Henrik
Engdahl, Martin Oomen, Stefan Svanberg och Uno Unger. Mikael Hake skötte
personalbytet med fågelstationens båt.
VERKSAMHET
17 nät 05:00‐12:00. 35 burar 05:00‐20:00, varav 5 i Kausan, 11 vid Stora bryggan
och 16 på Playan.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 2 ex mot S, SMÅLOM 36 ex mot S, TOPPSKARV 2 2K stod på Ostudden
vid 14‐tiden, SMÅSPOV 7 ex rastande mitt på dagen, sträckte senare mot NO,
GLUTTSNÄPPA 1 ex rastande under em, ROSKARL 2 ex rastande under dagen,
KUSTLABB 1 ad mörk morf sträckte mot S 19:57, jagade två trutar vid ett tillfälle,
första obsen för Nidingen i år.
RINGMÄRKNING
17 ex av 3 arter.
Skärsnäppa 13, rödstjärt 1 och lövsångare 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 357 ex och i år 6295 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.

BESÖKARE
Idag endast personer knutna till fågelstationen, alltså totalt 12 personer.
ÖVRIGT
Dagens fjärilar bestod av ett par kålfjärilar, en nässelfjäril och en mindre
guldvinge.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 7 MAJ 2012
VÄDER
Växlande molnighet och god sikt under dagen.
05:00: V 8 m/s, byvindar 10 m/s, +6,3 grader, vattenstånd ‐7 cm.
08:00: VNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +7,1 grader, vattenstånd +3 cm.
11:00: VNV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +8,2 grader, vattenstånd ‐7 cm.
14:00: VNV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +9,2 grader, vattenstånd ‐15 cm.
17:00: S 2 m/s, byvindar 3 m/s, +8,5 grader, vattenstånd ‐11 cm.
20:00: SO 1 m/s, byvindar 2 m/s, +8,3 grader, vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:11 och ned 21:08.
PERSONAL
Anita Persson, Ingegerd Karlsson, Henrik Engdahl, Martin Oomen, Stefan
Svanberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 05:00‐12:00. 35 burar 05:00‐21:00, varav 5 i Kausan, 14 vid Stora bryggan
och 16 på Playan.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 640 ex mot O‐SO söder om Nidingen under tiden 05:40‐07:43
fördelade på 110 + 30 + 300 + 200. Den tidigare högsta sträcksumman för ön
noterades den 4/5 2008, då ca 500 ex passerade mot O. SJÖORRE 104 ex mot S,
SVÄRTA 1 par rastade S om Ostudden under em, dessutom 4 ex mot S som
landade V om ön under morgonen och 9 + 4 mot N innanför Nidingen under
kvällen. SMÅLOM Alla sydsträckande, fram till 12:00 passerade 329 ex och under
resten av dagen sträckte 312 ex. Totalt sträckte alltså 641 varav ca 95 procent V
om ön. STORLOM 1 2K mot S under eftermiddagen. STORMFÅGEL Minst 1 ex
flög omkring V om ön. HAVSSULA 1 subad mot S 06:27. TOPPSKARV 6 2K/3K stod
på Ostudden mitt på dagen, högsta antalet i år. LÄRKFALK 1 ex kom västerifrån
16:20, kretsade upp på hög höjd över Ostudden och försvann därefter söderut i
sträckflykt 16:26. MYRSPOV 27 ex rastande på Hamnudden men flög efter en
stund mot N 15:20. SMÅSPOV 1 + 6 ex rastade på Klockfotstrevet resp. Ostudden
under em, vidare 3 ex mot NO. GLUTTSNÄPPA 1 ex rastande på Hamnudden
under fm, ROSKARL 2 ex rastande under dagen. DVÄRGMÅS 1 2K flög omkring
mellan Lilleland och Malön 20:30. TUMLARE Minst 8 ex sågs N‐NO om Nidingen
under eftermiddagen med bleke på havet.

RINGMÄRKNING
10 ex av 5 arter.
Skärsnäppa 1, drillsnäppa 3, gransångare 1, lövsångare 4 och bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 367 ex och i år 6305 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.

BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, alltså 6 personer.
ÖVRIGT
Henrik bjöd hela stationspersonalen på middag. Det blev gravad lax till förrätt
och lammstek (Timm´s lamm) med potatisgratäng till varmrätt – en utsökt
måltid som avnjöts med Tuborgs gröna pilsner.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 8 MAJ 2012
VÄDER
I gryningen till stor del molnfritt och god sikt men framåt 11‐tiden mulnade det
och därefter skymtade solen fram endast tidvis. Efter mörkrets inbrott började
det regna.
05:00: S 6 m/s, byvindar 7 m/s, +8,4 grader, vattenstånd ‐13 cm.
08:00: SO 8 m/s, byvindar 8 m/s, +7,7 grader, vattenstånd ‐7 cm.
11:00: SO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +9,3 grader, vattenstånd ‐11 cm.
14:00: SSO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +10,4 grader, vattenstånd ‐20 cm.
17:00: SSO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +11,3 grader, vattenstånd ‐20 cm.
20:00: SSO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +11,1 grader, vattenstånd ‐19 cm.
23:00: SO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +10,6 grader, vattenstånd ‐29 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:09 och ned 21:10.
PERSONAL
Anita Persson, Ingegerd Karlsson, Henrik Engdahl, Martin Oomen, Stefan
Svanberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 05:00‐12:00. 35 burar 05:00‐20:00, varav 5 i Kausan, 14 vid Stora bryggan
och 16 på Playan.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS Ett par flög ett varv kring ön 08:48. SJÖORRE 108 ex mot S.
SVÄRTA 1 par rastande och 4 + 3 ex mot S. SMÅLOM Totalt sträckte 160 ex
under dagen varav 109 före 12:00. STORMFÅGEL Minst 2 ex flög omkring V om
ön. SPARVHÖK 4 ex mot O. TORNFALK 1 adult hane mot O 11:40. STENFALK 5 ex
mot O. TRANA 8 ex mot NO norr om nordstranden 14:07. LJUNGPIPARE 10 ex
mot S. MYRSPOV 1 ex i vinterdräkt rastande. SMÅSPOV Under morgonen rastade
5 ex på Ostudden. Senare under dagen sågs minst 2 ex varav en burfångades på
Playan och ringmärktes. GLUTTSNÄPPA 1 ex rastande i Kausan. ROSKARL En
hane + två honor varav en hane burfångades på Playan och ringmärktes.
KUSTLABB 1 ad i mörk morf sågs långt N om ön. SMÅTÄRNA Den flög omkring
över Västudden vid 07:30‐tiden. TURKDUVA Den satt en stund på 1930 års hus
vid 05:40‐tiden, men försvann österut strax därefter. GULHÄMPLING Den kom
flygande över fyrområdet 06:20 och slog till nära nya fyren. Den stöttes 3 gånger
S och SO om nya fyren, men efter ca 5 minuter försvann den västerut över

havet. Det typiska locklätet hördes bra några ggr och den gula övergumpen sågs
tydligt vid ett par tillfällen. TUMLARE Minst 1 ex sågs N‐NO om Nidingen.
RINGMÄRKNING
19 ex av 7 arter.
Kanadagås 1, småspov 1, roskarl 1, gransångare 1, lövsångare 13, bergfink 1 och
sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 386 ex och i år 6324 ex.
Dessutom en främmande kontroll av en svensk lövsångare.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE
Stefan kom med två ribbåtar och 4 medhjälpare iland med 21 gäster. Med
fågelstationens personal var alltså totalt 32 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Dagens obs var naturligtvis den gästande gulhämplingen varav det endast finns
ett obekräftat fynd tidigare från Nidingen. Tyvärr lämnade den ön ganska snart
och försvann västerut utan att fastna i våra fångstnät.
Den i södra Sverige relativt sällsynta blekarven blommade rikligt i fyrområdets
gräsmattor.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 9 MAJ 2012
VÄDER
Regn‐duggregn under efternatten och morgonen fram till 08:30. Därefter
uppehåll till 10:40. Regn igen mellan 10:40 och fram till 14‐tiden. Disigt hela
dagen med sikt som bäst nätt och jämt till närmaste fastland.
05:00: SSO 10 m/s, byvindar 15 m/s, +10,5 grader, vattenstånd ‐25 cm.
08:00: SSO 10 m/s, byvindar 11 m/s, +10,0 grader, vattenstånd ‐15 cm.
11:00: SSO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +10,0 grader, vattenstånd ‐4 cm.
14:00: SSO 7 m/s, byvindar 10 m/s, +10,1 grader, vattenstånd ‐3 cm.
17:00: SSO 4 m/s, byvindar 8 m/s, +10,4 grader, vattenstånd ‐6 cm.
20:00: S 6 m/s, byvindar 8 m/s, +10,6 grader, vattenstånd ‐2 cm.
23:00: SV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +10,2 grader, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:07 och ned 21:12.
PERSONAL
Anita Persson, Ingegerd Karlsson, Henrik Engdahl, Martin Oomen, Stefan
Svanberg och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 08:45‐12:00 samt 17 nät 16:00‐18:00. 35 burar 05:00‐20:00, varav 5 i
Kausan, 14 vid Stora bryggan och 16 på Playan.
OBSERVATIONER
BIVRÅK 1 ex, troligen hane, passerade mot NO utanför nordstranden 10:41.
FISKGJUSE 1 ex mot NO 16:59. TORNFALK 3 ex (1 ad hane + 2 honfärgade)
rastande på ön under dagen. STENFALK 1 ex mot NO under förmiddagen.
SVARTSNÄPPA 1 ex i sommardräkt anlände vid 16:00‐tiden och rastade därefter
på ön. BREDSTJÄRTAD LABB 1 ad av ljus morf passerade mot S 10:30 ca 1 km
väster om ön. DVÄRGMÅS 1 2K rastade en stund på vattnet N om nordstranden
vid 10‐tiden. SVARTTÄRNA 1 ex i sommardräkt passerade österut längs
nordstranden 11:58. JORDUGGLA 1 ex lyfte från Västudden under
eftermiddagen och försvann mot N över havet. RINGTRAST 1 ex stöttes först vid
Kruthuset under förmiddagen och strax därefter vid Strandoxeln, varvid den
försvann österut. GRÄSHOPPSÅNGARE Årets första ex av arten nätfångades och
ringmärktes. HÄRMSÅNGARE De två första exemplaren för året nätfångades och
ringmärktes.

RINGMÄRKNING
99 ex av 12 arter.
Rödhake 3, rödstjärt 11, koltrast 1, gräshoppssångare 1, rörsångare 8,
härmsångare 2, ärtsångare 6, törnsångare 2, trädgårdssångare 3, svarthätta 1,
gransångare 3 och lövsångare 58.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 485 ex och i år 6423 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE
Stefan och Annika kom ut vid 13‐tiden med en journalist och en fotograf från
Hallands Nyheter som skall göra ett reportage om vår verksamhet på Nidingens
fågelstation. Senare på eftermiddagen kom Stefan ut med 12 konferensgäster
som blir kvar tills i morgon. Med fågelstationens personal var alltså totalt 22
personer på ön idag.
ÖVRIGT
En händelserik dag med tre nya årsarter i fångstnäten trots att vi hindrades av
en hel del nederbörd för att köra full nätkapacitet. Sträckskådningen gynnades
inte heller av den relativt dåliga sikten, men ändå fick vi in en del godbitar som
passerade nära längs nordstranden och söderut över Kausan.
Under eftermiddagen visade vi och berättade om fågelstationens verksamhet för
Hallands Nyheters reportageteam.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 10 MAJ 2012
VÄDER
Uppehåll under natten och morgonen fram till 09:30, då regnet började och höll på till 16‐
tiden. I övrigt relativt dålig sikt och man såg knappast in till närmaste land.
05:00: S 3 m/s, byvindar 4 m/s, +9,5 grader, vattenstånd ‐12 cm.
08:00: SO 4 m/s, byvindar 4 m/s, +9,9 grader, vattenstånd ‐9 cm.
11:00: SO 7 m/s, byvindar 11 m/s, +10,8 grader, vattenstånd 3 cm.
14:00: SO 11 m/s, byvindar 13 m/s, +11,2 grader, vattenstånd ‐5 cm.
17:00: S 14 m/s, byvindar 17 m/s, +11,8 grader, vattenstånd ‐1 cm.
20:00: S 9 m/s, byvindar 12 m/s, +11,0 grader, vattenstånd ‐2 cm.
23:00: S 8 m/s, byvindar 9 m/s, +11,0 grader, vattenstånd +2 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:04 och ned 21:15.
PERSONAL
Anita Persson, Ingegerd Karlsson, Henrik Engdahl, Martin Oomen, Stefan Svanberg och Uno
Unger.
VERKSAMHET
19 nät 04:45‐09:45. 35 burar 05:00‐16:00, varav 5 i Kausan, 14 vid Stora bryggan och 16 på
Playan.
OBSERVATIONER
SVÄRTA 1 ex sträckte österut längs nordstranden under morgonen. SMÅLOM 23 ex sträckande
mot S under förmiddagen. TOPPSKARV 2 2K‐fåglar stod på Ostudden. TORNFALK 1 ad hane + 1
honfärgad rastande på ön under dagen. STENFALK 1 ex mot NO 06:38. GRÖNBENA Årets
första ex sträckte österut över ön under förmiddagen. ROSKARL 1 honfärgad fågel
födosökande på Playan. SÄVSÅNGARE 1 ex som nätfångades och ringmärktes utgjorde årets
första på Nidingen.
RINGMÄRKNING
235 ex av 18 arter.
Drillsnäppa 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka 2, gärdsmyg 1, rödhake 7, rödstjärt 21, buskskvätta
5, stenskvätta 1, taltrast 1, sävsångare 1, rörsångare 2, härmsångare 1, ärtsångare 14,
törnsångare 20, trädgårdssångare 4, svarthätta 13, gransångare 10 och lövsångare 130.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 720 ex och i år 6658 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.
BESÖKARE
Stefan körde iland de två personerna från Hallands Nyheter och kom ut med ytterligare 2
konferensdeltagare och sin storebror. I Stefans verksamhet 14 personer. Totalt med
fågelstationens personal var alltså totalt 22 personer på ön idag.
ÖVRIGT

Anita lagade till kräm på en del av Nidingens rabarberbestånd – en utsökt vårprimör från öns
trädgårdsland.
På grund av svaga SO‐vindar och dis fick vi ett ganska bra nedfall av tropiska nattflyttare.
Lövsångaren dominerade stort men vi fick även hyfsade antal av rödstjärt, buskskvätta och
Sylvia‐sångare. De 20 ringmärkta törnsångarna utgjorde faktiskt en delad andraplats på
Nidingens 5‐i‐topp‐lista.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 11 MAJ 2012
VÄDER
Från gryningen och hela förmiddagen disigt och dålig‐måttlig sikt, t.o.m. dimma någon timma
vid 08‐tiden. Tidvis bättre sikt efter 11:00 och man kunde skymta Onsalalandet och solen bröt
igenom stundtals. Allt bättre sikt under eftermiddagen men huvudsakligen mulet med endast
små luckor i molntäcket tidvis. På kvällen klarnade det upp helt och sikten blev mycket god.
05:00: S 10 m/s, byvindar 12 m/s, +11,0 grader, vattenstånd ‐10 cm.
08:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +10,9 grader, vattenstånd ‐1 cm.
11:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +11,2 grader, vattenstånd 10 cm.
14:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +11,0 grader, vattenstånd +11 cm.
17:00: VSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +11,4 grader, vattenstånd +15 cm.
20:00: VSV 10 m/s, byvindar 16 m/s, +9,7 grader, vattenstånd +19 cm.
23:00: VSV 14 m/s, byvindar 20 m/s, +8,4 grader, vattenstånd +29 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:02 och ned 21:17.
PERSONAL
Anita Persson, Ingegerd Karlsson, Henrik Engdahl, Martin Oomen, Stefan Svanberg och Uno
Unger.
VERKSAMHET
17 nät 05:00‐12:00. 35 burar 05:00‐19:00, varav 5 i Kausan, 14 vid Stora bryggan och 16 på
Playan.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS 28 ex sträckande mot O 20:22. SJÖORRE 119 ex sträckande mot S. SVÄRTA 12
ex sträckande, 4 mot N och 8 mot S. SMÅLOM 1564 ex sträckande mot S. Nytt sträckrekord för
Nidingen. STORLOM 7 ex sträckande mot S, en i taget, flertalet i sällskap med smålommar.
STORMFÅGEL Ca 80 ex huvudsakligen sträckande mot S. HAVSSULA Ca 45 ex sträckande mot
S. TOPPSKARV 1 ex förbiflygande mot N. STENFALK 1 honfärgat ex rastande på ön från 12:30‐
tiden. KUSTSNÄPPA 1 ad i sommardräkt anlände norrifrån 17:15 och sågs senare födosökande
på Playan tillsammans med skärsnäppor. DVÄRGMÅS 6 2K‐fåglar (1 + 4 + 1) passerade V om
ön under dagen. SMÅTÄRNA 1 ex flög över västra delen av ön. GRÄSHOPPSÅNGARE 1 ex sjöng
från slånbuskaget N om Fotogenboden.
RINGMÄRKNING
59 ex av 12 arter.
Drillsnäppa 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka 1, rödstjärt 1, taltrast 1, rörsångare 1, ärtsångare 4,
törnsångare 9, trädgårdssångare 5, lövsångare 33, grå flugsnappare 1 och svartvit
flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 779 ex och i år 6717 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget.

BESÖKARE
Stefans personal (3) och hans konferensgäster (11) lämnade ön vid 12‐tiden. Med
fågelstationens personal var alltså totalt 20 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Henrik började igår och slutförde idag årets potatissättning, så nu kan vi se fram emot fyra
sorters potatis någon gång i juli.
Det blev en del nedfall av tropikflyttande tättingar under morgonen, men blåsten försvårade
fångstmöjligheterna. I stället blev det en hel del sträckskådning över havet som under
eftermiddagen gav en hel del havssulor och stormfåglar. Vidare blev det ett fint sträckrekord
på smålom för Nidingen och när dagen var slut hade vi registrerat 1564 ex, vilket var 27 ex
mer än förra rekordet, som noterades 14/4 1998. Noteras kan att Stefan, Martin och
undertecknad bidrog till båda dessa rekordnoteringar.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 12 MAJ 2012
VÄDER
Mulet och god sikt från gryningen, lätt regn tidvis under förmiddagen, delvis uppsprickande
molntäcke från middagstid och i stort sett molnfritt från 14:00.
05:00: V 16 m/s, byvindar 22 m/s, +8,2 grader, vattenstånd +29 cm.
08:00: NV 12 m/s, byvindar 18 m/s, +8,8 grader, vattenstånd +20 cm.
11:00: NV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +9,2 grader, vattenstånd +17 cm.
14:00: NV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +10,0 grader, vattenstånd +14 cm.
17:00: NV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +10,4 grader, vattenstånd +6 cm.
20:00: NV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +10,2 grader, vattenstånd +4 cm.
23:00: VNV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +9,6 grader, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:00 och ned 21:19.
PERSONAL
Anita Persson, Ingegerd Karlsson, Henrik Engdahl, Martin Oomen, Stefan Svanberg och Uno
Unger.
VERKSAMHET
35 burar 10:00‐21:00, varav 5 i Kausan, 14 vid Stora bryggan och 16 på Playan. Ingen nätfångst
pga. blåsten.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Ca 80 ex sträckande mot S under tiden 05:00‐07:25. SMÅLOM 25 ex sträckte mot S.
STORLOM 1 2K‐fågel sträckande mot S under tiden 05:00‐07:25. STORMFÅGEL Ca 30 ex
huvudsakligen sträckande mot S. HAVSSULA Ca 45 ex sträckte mot S. TOPPSKARV 3 2K‐fåglar
stod på Ostudden tillsammans med 20 storskarvar. FJÄLLVRÅK 1 troligen 2K sträckte mot O
rakt över fyrområdet 16:47. STENFALK 1 honfärgat ex passerade 06:27. KUSTSNÄPPA 1 ad i
sommardräkt födosökte på Playan under dagen. DVÄRGMÅS 3 2K‐fåglar (1 + 2) passerade V
om ön under tiden 05:00‐07:25. ORTOLANSPARV Den dök upp i fyrområdet 11:38 och satt
bl.a. på en av grindstolparna närmast N om 1855 års hus varifrån den t.o.m. sjöng en strof.
Den sågs och hördes ytterligare några gånger i fyrområdet resten av dagen.
RINGMÄRKNING
3 ex av 3 arter.
Skärsnäppa 1, drillsnäppa 1 och ängspiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 782 ex och i år 6720 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning (4 tim).
BESÖKARE
Idag endast fågelstationens personal, alltså 6 personer.

ÖVRIGT
Anita fixade en uppskattad repris i form av kräm på Nidingenrabarber. Henrik klippte
förtjänstfullt alla gräsytor inom fyrområdet, vilket tog 4 timmar.
Dagens obs var utan tvekan den granna hanen av ortolansparv som visade sig några gånger i
fyrområdet från middagstid och resten av dagen och som t.o.m. drog några sångstrofer. De
tre senaste obsarna av arten på Nidingen har gjorts just den 12/5 (2009, 2010 och nu 2012) –
minsann ett märkligt sammanträffande.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 13 MAJ 2012
VÄDER
Molnfritt och god sikt flera mil under natten, i gryningen och hela dagen för övrigt. Under
morgonen bleke på havet, men under förmiddagen ökande vind från västsektorn. Under
kvällen körde det på rätt bra med syd‐sydvästvind.
05:00: NV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +8,4 grader, vattenstånd ‐6 cm.
08:00: VNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +9,1 grader, vattenstånd ‐18 cm.
11:00: VNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +9,5 grader, vattenstånd ‐20 cm.
15:00: VSV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +11,6 grader, vattenstånd ‐11 cm.
18:00: SSV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +10,2 grader, vattenstånd ‐9 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:58 och ned 21:21.
PERSONAL
Anita Persson, Ingegerd Karlsson, Henrik Engdahl, Martin Oomen, Stefan Svanberg och Uno
Unger avlöstes mitt på dagen av Evamaria Ferm, Per Arne Lindgren och Mikael Hake. Tommy
Järås skötte personalbytet med fågelstationens båt.
VERKSAMHET
19 nät 04:45‐09:45, 10 nät 15:00‐17:00. 35 burar 04:45‐17:15, varav 5 i Kausan, 14 vid Stora
bryggan och 16 på Playan.
OBSERVATIONER
Vitkindad gås ‐ bra sträck idag; 2 355 mot O. (skarpt räknat...), Stormfågel 2 ex. mot S.,
Havssula 4 sträckande (3 ad. mot S. och 1 3K mot N.), Toppskarv 3 ex. flög längs Nordstranden
under kvällen, Lärkfalk 1 ex. jagade över ön en kort stund under förmiddagen.
RINGMÄRKNING
18 ex. av 4 arter.
Trädpiplärka 1, svarthätta 2, gransångare 2 och lövsångare 13.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 800 ex och i år 6738 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim) och gräsklippning (1 tim).
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal, så gästades ön av Stefan, Potatis‐Gunnar och tre personer i
egen båt. Sammanlagt idag alltså 15 personer på ön.
ÖVRIGT
Äntligen byte av personal i en lucka mellan två lågtryckspassager. Gött å vara här igen. Tommy
körde båten och fick även demonstrera sina färdigheter i brottning, grekisk‐romersk stil (tror
jag). Båda medlemmarna av knölsvansparet fick sina ringar utbytta. En av ringarna var så
sliten att det nästan inte gick att se några siffror på den. Det hela avlöpte utan problem, även

om båda dömdes ner i parterr av och till... Hursomhelst, så var svanarna tillbaka vid boet
omgående. De har varit med förr... Veckan som följer kan bli hur som helst. Som vanligt
ändras prognoserna så gott som från timma till timma när det är lågtrycksbetonat väder. I
morgon lär det dock bli riktigt ”sketväder” med kuling och regn. För säkerhets skull släpade vi
därför upp burarna på behörigt avstånd från eventuella vågor. Om det nu ändå skall blåsa, så
hoppas vi att det kommer upp lite mer tång längs stränderna, för det är lite dåligt med den
varan just nu. Eftersom det inte har hänt särskilt mycket sedan vi kom ut, så tillägnas dagens
limerick faktiskt oss själva och vår kära fågelstation, som har bjudit på en fantastisk vår så här
långt.
Tre skådare från Göteborg,
till Nidingen for utan sorg,
för de vet vad de vill,
att komma ut till,
svenska vårens ringmärkarborg.
VID DATORN
Uno Unger och Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 15 MAJ 2012
VÄDER
Riktigt busväder nästan hela dagen. Sydkuling och regn av och till. Under kvällen avtog vinden,
men regnandet höll i sig.
05:00: SSV 15 m/s, byvindar 18 m/s, +9,5 grader, vattenstånd +19 cm.
08:00: SSV 16 m/s, byvindar 20 m/s, +9,9 grader, vattenstånd +20 cm.
13:00: SSV 14 m/s, byvindar 18 m/s, +10,0 grader, vattenstånd +17 cm.
21:00: SSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +9,8 grader, vattenstånd +8 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:56 och ned 21:23.
PERSONAL
Mikael Hake, Evamaria Ferm och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
17 nät 19:15‐21:15. 19 burar 17:30‐21:30, varav 9 i Kausan och 10 vid Stora bryggan. Försökte
obsa över havet när tillfälle gavs...
OBSERVATIONER
Svärta 5 ex. mot S, Stormfågel 10 ex. mot S., Havssula 4 ex. mot S., Dvärgmås 2 ex. (2K)
rastade på ön en stund under eftermiddagen.
RINGMÄRKNING
9 ex. av 4 arter.
Rörsångare 1, härmsångare 1, ärtsångare 3 och lövsångare 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 809 ex och i år 6747 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Inga. 3 pers. på ön alltså.
ÖVRIGT
Intressant väder. Kuling och regn under så gott som hela dagen och kallt som faderullan.
Långkalsonger och regnbyxor apterade, men trots det så har vi tvingats spendera större delen
av dagen inomhus. Först under sena kvällen mojnade vinden och regnet avtog. Vi fruktade att
det skulle bli en noll‐dag, men eftersom vi är tämligen nyanlända och ringmärkningssugna
satte vi upp några nät strax efter 19:00, och se – nio fåglar kunde nymärkas. Det hade alltså
kommit nya fåglar till ön idag trots (eller pga.) vädret. Morgondagen kan nog bli rätt så fin, och
nu när vi har vilat oss i form så vi är redo. Dagens limerick tillägnas vädret, vilket vi inte riktigt
är nöjda med...
Ett lågtryck som kom från Atlanten,

för oss var den sanna kverulanten,
ja vi tyckte nog alla,
att ropen borde skalla,
”ta och kasta dig själv över branten”.
VID DATORN
Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 15 MAJ 2012
VÄDER
Ganska frisk sydvind och några regnstänk under tidiga morgonen. Senare gav sig regnet och
vinden dog av nästan helt mitt på dagen. Under eftermiddagen ökade åter sydvinden och
talrika regnskurar sågs in över land. God sikt hela dagen.
04:00: S 8 m/s, byvindar 9 m/s, +9,0 grader, vattenstånd +19 cm.
08:00: OSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +9,1 grader, vattenstånd +5 cm.
13:00: SO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +12,0 grader, vattenstånd ‐3 cm.
19:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +12,0 grader, vattenstånd +6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:54 och ned 21:25.
PERSONAL
Mikael Hake, Evamaria Ferm och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
17 nät 04:30‐05:30, 24 nät 05:30‐11:30. 19 burar 04:30‐11:00, 27 burar 11:00‐21:30, varav 20 i
Kausan och 7 vid Stora bryggan.
OBSERVATIONER
Toppskarv 4 ex. (2K) på Ostudden, Havssula 1 ex. fiskade mellan Nidingen och Malö, Bivråk 1
hona sträckte österut över ön under kvällen, Pilgrimsfalk 1 (2K) gjorde lovar i fiskmåskolonin
nedanför Hönshuset under ca 10 minuter och drog sedan ut över havet för att avsluta med att
dra in över Ostudden och försöka slå en silltrut. Aningen klumpig eller?..., Småtärna 2 ex.
besökte ön en kort stund under kvällen.
RINGMÄRKNING
13 ex. av 8 arter.
Skärsnäppa 1, Kärrsnäppa 1, Rödbena 2, Roskarl 1, Ärtsångare 3, Trädgårdssångare 1,
Gransångare 1 och Lövsångare 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 822 ex och i år 6760 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Inga alls. 3 pers. på ön idag också.
ÖVRIGT
Ja, jo, vädret var ju bättre idag (något annat var otänkbart), men fåglarna uteblev tyvärr.
Lågtrycken snurrar runt oss och är uppenbarligen lika oförutsägbara som fågeltillgången.
Intressant är att väderprognoserna från såväl fosterlandet som våra grannländer även de är
lika oförutsägbara. I morgon kommer vi att gå upp vid fyratiden utan att egentligen ha en

aning om hur det blir med väder och fågeltillgång. Välkommen till en ö mitt ute i Kattegatt...
Dagens limerick tillägnas en av de vadare som trots allt kunde nymärkas under dagen.
En roskarl som kom från Taymyr,
i skallen blev ganska så yr,
han förstod ingenting,
när han fick sig en ring,
på en ö med en blinkande fyr.
VID DATORN
Dr Hook

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 16 MAJ 2012
VÄDER
Måttlig vind omkring ost under morgonen, uppehåll och god sikt. Vid middagstid kom ett gäng
regnskurar söderifrån. Därefter vred vinden till syd och avtog. Gött väder under kvällen.
Lugnet före stormen?... (västkuling utlovas under morgondagen).
04:00: OSO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +10,3 grader, vattenstånd +10 cm.
09:00: OSO 6 m/s, byvindar 9 m/s, +10,8 grader, vattenstånd +8 cm.
14:00: S 4 m/s, byvindar 6 m/s, +9,8 grader, vattenstånd +7 cm.
19:00: SSO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +9,7 grader, vattenstånd +16 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:52 och ned 21:27.
PERSONAL
Mikael Hake, Evamaria Ferm och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
24 nät 04:30‐10:30. 27 burar 04:30‐11:30, samt 14:00‐21:30, varav 20 i Kausan och 7 vid Stora
bryggan.
OBSERVATIONER
Toppskarv 1 ex. (2K) på Klockdojjan, BRUNGLADA 1 ex. upptäcktes av Evamaria norr om ön,
och kunde sedan följas på dess färd söderut. Ny art för Nidingen!, Lärkfalk 1ex. jagade över ön
under morgonen, Engelsk sädesärla 1 utfärgad hanne upptäcktes på gräsmattan nära östra
gamla fyren. När jag sprang och hämtade kameran, sprang den iväg längs stigen mot
jordkällaren. Den försvann genom grindhålet där och sågs sedan inte igen tyvärr, Stenskvätta
1 kraftig hona troligen tillhörande rasen leucorhoa fångades under kvällen (vinglängd 99 mm,
vikt 30 g.), Svartkråka 1 ex. kom tillsammans med en gråkråka och gjorde en sväng över ön.
Kråkparet som är här gick upp och markerade sin närvaro..., GULHÄMPLING 1 hanne rastade
på ön under en tidig morgontimma. Vid 06‐tiden sade Per Arne att han tyckte sig ha hört en
gulhämpling. Rätt som det var kom den och satte sig i Grindoxeln och kunde beskådas
kanonfint i tubkikaren. Den höll sedan till på ön i en timme och kunde ses och höras fint vid
ett flertal tillfällen.
RINGMÄRKNING
19 ex. av 11 arter.
Skärsnäppa 2, Sädesärla 1, Gärdsmyg 1, Rödstjärt 2, Stenskvätta 1, Ärtsångare 2, Törnsångare
1, Gransångare 2, Lövsångare 5, Grönfink 1 och Gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 841 ex och i år 6779 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Inga alls. 3 pers. på ön idag också.

ÖVRIGT
Ja, jag säger då det – sicken dag... Undrar när undertecknad fick två nya nidingenarter på
samma dag senast? Det var så länge sedan att jag inte har en aning. Dessutom ett nytt
”raskryss”. Mig veterligen finns det bara ett tidigare fynd av engelsk sädesärla här på ön. Lägg
därtill att vi såg en svartkråka och märkte en trolig grönländsk stenskvätta, så förstår ni kanske
att det var en märklig och unik dag i fågelstationens historia. Annars var det ganska tomt med
fåglar i nät och burar, men vad gör det en sådan här dag? Dagens limerick tillägnas
gulhämplingen, det faktum att det har varit ganska dåligt ”drag” i näten idag igen, samt att
vederbörande hade oförskämdheten att inte flyga tillräckligt lågt...
En gulhämpling kom ifrån Lomma,
och såg näten stå ganska tomma,
och han tänkte såhär
att ingen är där,
så jag tror att jag också skall bomma.
VID DATORN
Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 17 MAJ 2012
VÄDER
Frisk eller hård vind omkring väst hela dagen. Under eftermiddagen och kvällen blåste det
som tusan. Någon enstaka regnskur, annars god sikt.
06:00: V 8 m/s, byvindar 10 m/s, +7,7 grader, vattenstånd +25 cm.
14:00: V 13 m/s, byvindar 17 m/s, +9,0 grader, vattenstånd +16 cm.
21:00: V 14 m/s, byvindar 21 m/s, +8,0 grader, vattenstånd +27 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:50 och ned 21:29.
PERSONAL
Mikael Hake, Evamaria Ferm och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
10 nät 04:30‐09:30. 27 burar 05:30‐21:30, varav 20 i Kausan och 7 vid Stora bryggan.
OBSERVATIONER
Vitkindad gås ca 200 ex. sträckte mot NO under morgonen, Havssula 2 ex. (subad.) mot S.,
Gök 1 ex. höll till på ön under ett par morgontimmar.
RINGMÄRKNING
1 ex. av 1 art.
Trädgårdssångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 842 ex och i år 6780 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Nej, vem skulle komma hit i detta väder?... Fortfarande 3 pers. på ön alltså.
ÖVRIGT
Fy fagerlund sicket väder, man skulle kunna tro att detta är en höstvecka... Naturligtvis kunde
vi inte sätta upp många nät, och de som sattes upp bågnade i den hårda vinden. Trots den
friska västvinden sträckte det knappt en fågel över havet. Nu får faktiskt lågtrycken ta och ge
sig. Vad man inte blåst innan så är man det nu... Dagens limerick tillägnas dagens begivenhet,
nämligen den gök som höll till på ön under morgonen, samt det faktum att denna långflyttare
följer en farlig väg över ett område som skördar många offer.
En gök som korsat Sahara,
sade trött: ”öknen är en stor fara”,
man blir less ibland,
på all denna sand,
så på Nidingen vill jag nog vara,

VID DATORN
Hook

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 18 MAJ 2012
VÄDER
Morgonen bjöd på frisk västvind och mulet väder. Under dagen avtog vinden och vred mot S‐
SO och det klarnade upp allt mer.
04:00: VSV 10 m/s, byvindar 15 m/s, +7,5 grader, vattenstånd +16 cm.
10:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +8,2 grader, vattenstånd +12 cm.
17:00: S 7 m/s, byvindar 8 m/s, +9,8 grader, vattenstånd ‐6 cm.
21:00: SO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +9,9 grader, vattenstånd ‐7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:49 och ned 21:30.
PERSONAL
Mikael Hake, Evamaria Ferm och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
10 nät 04:30‐10:00, 24 nät 10:00‐18:30. 27 burar 04:30‐21:30, varav 20 i Kausan och 7 vid
Stora bryggan.
OBSERVATIONER
Stormfågel ca 10 ex. mot S. och ca 30 ex. mot N. under dagen, Havssula 2 ex. mot S. och 2 ex.
mot N., Toppskarv minst 5 ex.
RINGMÄRKNING
25 ex. av 9 arter.
Skärsnäppa 1, Drillsnäppa 4, Roskarl 1, Skärpiplärka 1, Gulärla 1, Buskskvätta 1, Törnsångare 1,
Trädgårdssångare 1, Lövsångare 10.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 867 ex och i år 6805 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Stefan kom ut med tre personer som skall stanna över natten. Dessutom fyra privata
besökare. 11 personer här på ön idag alltså.
ÖVRIGT
En blåsig morgon som under dagen övergick i något lugnare väder. Det känns som om något
är på gång. Kanske blir det gött häng i näten i morgon – vi får se. Dagens limerick tillägnas
buskskvättehannen som märktes under dagen och skickar samtidigt en hälsning till en person
som vi hoppas kommer tillbaks till Nidingen snart...
En skvätta från Extremadura,
ville ringmärkarna gärna lura,
men det gick som det gick,

istället han fick,
sitta i labbet och tjura.
VID DATORN
Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 19 MAJ 2012
VÄDER
Måttlig sydlig vind, molnigt men god sikt, duggade från och till under e.m.
04:00: S 6 m/s, byvindar 7 m/s, +10 grader, vattenstånd ‐9 cm.
11:00: S 4 m/s, byvindar 7 m/s, +12 grader, vattenstånd +1 cm.
17:00: S 7 m/s, byvindar 7 m/s, +12 grader, vattenstånd ‐4 cm.
21:00: S 4 m/s, byvindar 9 m/s, +12 grader, vattenstånd ‐3 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:47 och ned 21:32.
PERSONAL
Mikael Hake, Evamaria Ferm och Per Arne Lindgren. Byte kl 12:00 då Mikael Käll, Styrbörn Käll
och Pelle Flodin tog över.
VERKSAMHET
24 nät 04:30‐12:00. 27 burar 04:30‐20:30, varav 20 i Kausan och 7 vid Stora bryggan.
OBSERVATIONER
Svartkråka 1 ex.
RINGMÄRKNING
10 ex. av 5 arter.
Gransångare 3, Ärtsångare 1, Lövsångare 4, Gråsiska 1, Rosenfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 877 ex och i år 6815 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Stefan kom ut med ca 8 pers personer som skall stanna över natten och han körde tillbaks de
tre från gårdagen. Gunnar från Nidingens Vänner kom ut och fixade med potatislandet under
e.m. Ca 18 personer här på ön idag alltså.
ÖVRIGT
Förutom årets första rosenfink tämligen stendött med rastande och sträckande fågel, men nu
skall ju värmen komma så snart släpper det!
VID DATORN
Mikael Käll

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 20 MAJ 2012
VÄDER
Svag SO vind, halvklart.
04:00: SE 3.6 m/s, byvindar 5.8 m/s, +10.4 grader, vattenstånd 0 cm.
11:00: ENE 2.7 m/s, byvindar 3.6 m/s, +15.2 grader, vattenstånd ‐4 cm.
17:00: NNV 4.9 m/s, byvindar 6.7 m/s, +17.4 grader, vattenstånd ‐3 cm.
21:00: NNV 3.6 m/s, byvindar 4.9 m/s, +16.3 grader, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:45 och ned 21:34.
PERSONAL
Mikael Käll, Styrbörn Käll och Pelle Flodin tog över.
VERKSAMHET
24 nät 04:30‐11:30. 27 burar 04:30‐19:30, varav 27 i Kausan.
OBSERVATIONER
Roskarl 3, kärrsnäppa 3.
RINGMÄRKNING
15 ex. av 6 arter.
Större strandpipare 1, gulärla 1, gransångare 2, lövsångare 5, gråsiska 5, hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 892 ex och i år 6830 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Stefans gäng från gårdagen (ca 10 pers) blev hemkörda efter lunch. Pga. det fina vädret kom
ca 5 småbåtar med ca 20 pers totalt på besök.
ÖVRIGT
Trots svag vind väldigt dåligt med rastande fågel. Några tumlare och en bålgeting var det mest
spektakulära under dagen!
VID DATORN
Mikael Käll

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 21 MAJ 2012
VÄDER
Måttlig ostvind vind, halvklart och bra sikt under morgonen. Under dagen uppklarnande och
stekhett!
04:00: NE 4.9 m/s, byvindar 5.8 m/s, +13.6 grader, vattenstånd +7 cm.
11:00: NE 5.8 m/s, byvindar 7.2 m/s, +19.8 grader, vattenstånd +1 cm.
17:00: NNV 4.5 m/s, byvindar 6.3 m/s, +17.4 grader, vattenstånd ‐3 cm.
20:00: ENE 6.3 m/s, byvindar 10.7 m/s, +19.4 grader, vattenstånd ‐7 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:45 och ned 21:34.
PERSONAL
Mikael Käll, Styrbörn Käll och Pelle Flodin.
VERKSAMHET
24 nät 04:30‐13:30. 27 burar i Kausan 04:30‐19:30 samt 6 burar vid Playan 10:00‐16:00.
OBSERVATIONER
Alfågel 1, turkduva 1, tornseglare >50 mot O.
RINGMÄRKNING
28 ex av 12 arter.
Roskarl 1, skärsnäppa 1, skärpiplärka 1, ladusvala 2, gransångare 1, lövsångare 14, ärtsångare
1, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, rörsångare 2, gråsiska 2, sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 920 ex och i år 6858 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Stefan körde ut ca 10 pers under e.m., i övrigt var vi helt allena.
ÖVRIGT
Trots frisk vind och klar sikt hyfsat med fågel – känns hett inför morgondagen... Under e.m var
det definitivt hett, så hett att vi badade alla tre!
VID DATORN
Mikael Käll

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 22 MAJ 2012
VÄDER
Måttlig ostvind vind, halvklart och bra sikt hela dagen.
04:00: NE 6.7 m/s, byvindar 8.5 m/s, +15.3 grader, vattenstånd ‐3 cm.
11:00: NNE 5.8 m/s, byvindar 8.9 m/s, +19.6 grader, vattenstånd +2 cm.
17:00: NE 5.8 m/s, byvindar 7.2 m/s, +22.7 grader, vattenstånd ‐7 cm.
20:00: NE 6.3 m/s, byvindar 7.6 m/s, +19.8 grader, vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:45 och ned 21:34.
PERSONAL
Mikael Käll, Styrbörn Käll och Pelle Flodin. Vid 18‐tiden kompletterades personalen med Olle
Hydén och Håkan Nilsson.
VERKSAMHET
24 nät 04:30‐12:30. 27 burar i Kausan 04:30‐19:30 samt 6 burar vid Playan 10:00‐16:00.
OBSERVATIONER
En flock kajor snurrade runt fyrarna under morgonen och en törnskatehanne rastade under
förmiddagen. Dessutom gjorde en adult pilgrimsfalk ett besök alldeles i gryningen och en
jorduggla passerade i skymningen.
RINGMÄRKNING
44 ex av 14 arter.
Mindre flugsnappare 1, grå flugsnappare 1, gransångare 1, lövsångare 13, ärtsångare 15,
törnsångare 1, svarthätta 2, härmsångare 3, rörsångare 2, rödhake 1, buskskvätta 1, rödstjärt
1, stenskvätta 1, rosenfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 964 ex och i år 6902 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning 1 timma.
BESÖKARE
Inga besökare under dagen.
ÖVRIGT
Frisk ostvind men klart godkänt med fågel, med mindre flug och rosenfink i topp!
VID DATORN
Mikael Käll

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 23 MAJ 2012
VÄDER
Måttlig ostvind vind, halvklart och bra sikt hela dagen.
04:00: NE 5.4 m/s, byvindar 6.7 m/s, +15.3 grader, vattenstånd ‐12 cm.
11:00: NE 3.6 m/s, byvindar 7.2 m/s, +21.6 grader, vattenstånd ‐5 cm.
17:00: NW 5.4 m/s, byvindar 6.7 m/s, +19.3 grader, vattenstånd ‐11 cm.
20:00: NNW 4.5 m/s, byvindar 5.4 m/s, +20.4 grader, vattenstånd ‐10 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:40 och ned 21:40.
PERSONAL
Mikael Käll, Styrbörn Käll, Pelle Flodin, Olle Hydén och Håkan Nilsson. Styrbjörn, Pelle och Olle
lämnade ön efter lunch.
VERKSAMHET
24 nät 04:00‐12:00. 27 burar i Kausan 04:30‐19:30.
OBSERVATIONER
Roligaste obsen var en flock på 140 kärrsnäppor som sträckte in från väster vid niotiden på
morgonen och rastade på Klockfotsrevet under resten av dagen.
RINGMÄRKNING
45 ex av 13 arter.
sädesärla 1, grå flugsnappare 3, gransångare 1, lövsångare 14, grönsångare 1, ärtsångare 4,
törnsångare 4, svarthätta 2, härmsångare 5, rörsångare 5, rödstjärt 2, stenskvätta 1, rosenfink
1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1009 ex och i år 6947 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning 2 timmar.
BESÖKARE
En besökare under dagen.
ÖVRIGT
Frisk ostvind men klart godkänt med fågel, med rosenfink i topp!
VID DATORN
Mikael Käll

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 24 MAJ 2012
VÄDER
Svag västvind, klart, varmt och god sikt.
04:00: SSE 3.6 m/s, byvindar 4.5 m/s, +14.8 grader, vattenstånd ‐12 cm.
11:00: SSW 3.1 m/s, byvindar 4.5 m/s, +15.9 grader, vattenstånd ‐5 cm.
17:00: NW 5.8 m/s, byvindar 6.7 m/s, +17.8 grader, vattenstånd ‐11 cm.
20:00: NNW 6.7 m/s, byvindar 8.0 m/s, +15.8 grader, vattenstånd ‐10 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:38 och ned 21:41.
PERSONAL
Mikael Käll och Håkan Nilsson.
VERKSAMHET
24 nät 04:00‐11:00. 27 burar i Kausan 04:30‐19:30.
OBSERVATIONER
Två par tordmule höll till i strandkanten norr om ön under morgonen, i övrigt extremt magert.
RINGMÄRKNING
5 ex av 3arter.
Ladusvala 3, törnsångare 1, rosenfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1014 ex och i år 6952 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
Tre ribbåtar med totalt ca 25 pers under e.m/kväll.
ÖVRIGT
Totalkoma! Hur kan det finnas så här lite fågel en fin dag i maj?
VID DATORN
Mikael Käll

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 25 MAJ 2012
VÄDER
Svag sydvind, lite disigt på morgonen men snabbt uppklarnande, varmt och gott!
04:00: NNW 1.3 m/s, byvindar 2.2 m/s, +14.3 grader, vattenstånd ‐17 cm.
11:00: SSE 5.8 m/s, byvindar 6.7 m/s, +14.8 grader, vattenstånd ‐8 cm.
17:00: S 0.9 m/s, byvindar ‐16 m/s, +16.6 grader, vattenstånd ‐16 cm.
20:00: S 1.8 m/s, byvindar 2.7 m/s, +16.4 grader, vattenstånd ‐17 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:37 och ned 21:43.
PERSONAL
Mikael Käll och Håkan Nilsson.
VERKSAMHET
24 nät 04:00‐11:00. 27 burar i Kausan 04:30‐19:30.
OBSERVATIONER
Tre flockar med kustpipare på totalt 330 ex drog mot ost; ca 150 kärrsnäppor rastade under
dagen men drog mot öster i kvällningen; 55 prutgäss mot syd under morgonen samt
ytterligare 34 ex rastande under e.m..
RINGMÄRKNING
17 ex av 8arter.
Hussvala 1, gransångare 1, lövsångare 9, kärrsångare 2, rörsångare 1, svarthätta 1,
trädgårdssångare 1, törnsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1031 ex och i år 6969 ex.
UPPDRAGSARBETE.
‐
BESÖKARE
2 besökare med egen båt samt ca 10 pers med Stefan under e.m/kväll.
ÖVRIGT
En grå flugsnappare ringmärkt på Helgoland kontrollerades under morgonen!
VID DATORN
Mikael Käll

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 26 MAJ 2012
VÄDER
En riktig sommardag. Svag sydvind och periodvis bleke. Lite disigt, huvudsakligen klart men
lite moln i omgångar.
02:00: S 2 m/s, byvindar 3 m/s, +15,1 grader, vattenstånd ‐13 cm.
08:00: S 2 m/s, byvindar 3 m/s, +15,8 grader, vattenstånd ‐20 cm.
14:00: S 3 m/s, byvindar 4 m/s, +18,6 grader, vattenstånd ‐10 cm.
20:00: SO 2 m/s, byvindar 7 m/s, +17,9 grader, vattenstånd ‐18 cm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:35 och ned 21:45.
PERSONAL
Mikael Käll och Håkan Nilsson avlöstes av Dennis Kraft. Transporten sköttes av Tommy Järås
och med vid bytet var också Uno Unger. Bytet skedde mellan 11:33 och 14:05
VERKSAMHET
24 nät 04:00‐17:15. 27 burar i Kausan 04:30‐17:45.
OBSERVATIONER
Bivråk 1 och tornfalk 1 blev dagens rovfåglar. En nattskärra som stöttes upp och gav ifrån sig
lite spelläten gladde observatörerna. Minst 60 skärsnäppor idag. Två rosenfinkar, den ena var
märkt den 22/5. Inventering av tretåg mås gav 38 aktiva bonmen ännu är inga ungar kläckta.
Två tumlare sågs också.
RINGMÄRKNING
30 ex av 12arter.
Ladusvala 3, rödhake 1, rödstjärt 1, buskskvätta 1, rörsångare 3, ärtsångare 2, svarthätta 2,
gransångare 2, lövsångare 11, kungsfågel 1, grå flugsnappare 2 och rosenfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1061 ex och i år 6969 ex.
UPPDRAGSARBETE.
Inget denna dag.
BESÖKARE
Stefans sällskap om 10 personer lämnade på förmiddagen. Sex båtar och en vattenskoter med
sammanlagt 28 besökare, däribland Olle Hydén med sex målande damer och Patrik med 8
besökare som var uppe i nya fyren. Med personalen vid fågelstationen var det totalt 43
personer på ön under dagen.
ÖVRIGT
Skönt att åter trampa Nidingens mark och nu blir jag ensam härute i två veckor. Vilket väder
Nidingen har bjudit på idag. Det var annat än förra besöket. Nu får vi hoppas på ett lagom
tillflöde av fåglar också.

Per Petersson kom ner till Skallahamn med två nytillverkade burar. Dessa testas i morgon.
Heder åt Per för förtjänstfullt arbete.
Dagens återblick: Den 26 maj 1981 var jag här tillsammans med Ingela och David samt Urban
Olsson, Lars Gerre och Erik Hirschfeld. En blåhake som satt och sjöng på en gärdsgård
infångades och ringmärktes. En bivråk sträckte över ön. Erik Stenström från Domänverket var
på besök och inspekterade huset inför planerad återbemanning av fyrplatsen. Peter Lindberg
kom också hit och stannade till nästa dag. Han ägnad sig åt att mäta och väga fiskmåsägg. Fyra
helikopterlandningar under dagen med personal från sjöfartsverket och televerket.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 27 MAJ 2012
VÄDER
Ännu en sommardag. Klart och soligt. Lite dis in mot land på morgonen, i övrigt god sikt.
02:00: SO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +16,2 grader, vattenstånd ‐11 cm.
08:00: S 3 m/s, byvindar 4 m/s, +15,5 grader, vattenstånd ‐20 cm.
14:00: SV 5 m/s, byvindar 5 m/s, +17,5 grader, vattenstånd ‐6 cm.
20:00: VSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +17,6 grader, vattenstånd ‐13 cm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:34 och ned 21:46.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
24 nät 04:15‐11:15. 29 burar i Kausan 04:30‐12:00. Tittat över kvalitén på våra nät – en hel del
behöver åtgärdas eller kasseras inför hösten.
OBSERVATIONER
Vitkindad gås, 2 kom inflygande från väster och gick ner på Ostudden.
Kärrsångare, ytterligare två ringmärktes idag.
Gulsparv, en vacker hane höll till på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
8 ex av 5arter.
Kärrsångare 2, rörsångare 1, härmsångare 1, ärtsångare 2, och gransångare 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1 069 och i år 7 007.
UPPDRAGSARBETE.
Inget denna dag.
BESÖKARE
Stefan och Annika kom ut med två grupper om 8 respektive 6 personer. Två kajakpaddlare och
fyra båtar med totalt 19 personer. Med undertecknad har det varit totalt 38 personer på ön
under dagen.
ÖVRIGT
Strålande väder men måttligt med fåglar. En hel del besökare gjorde att visst yttre arbete fick
skjutas på framtiden.
Dagens återblick: Den 27 maj 1983 var jag här tillsammans med Ingela, David, Kajsa Olson och
Conny Askenmo. En regnig och dimmig morgon med mistlur! Ett timlång uppehåll på fm och
konstant uppehåll från 14. Näten uppe när det gick vilket resulterade i 107 märkta fåglar.
Lövsångare (24), trädgårdssångare (20), grå flugsnappare (15) och ladusvala (11) dominerade.
I övrigt bland annat 2 backsvalor. 2 kärrsångare och 2 grönsiskor. Kajsa har klippt

gräsmattorna runt stationshuset vilket uppskattas av öns skärpiplärkor. Vi fick några krabbor
av Kerstin och Karl‐Erik men avnjutandet av dessa får anstå till morgondagen.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 28 MAJ 2012
VÄDER
Varmt även idag men mer blåst från V och växlande molnighet, helmulet en stund på kvällen.
Lite dis in mot land på morgonen men i övrigt god sikt.
02:00: SSV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +16,3 grader, vattenstånd ‐2 cm.
08:00: V 6 m/s, byvindar 8 m/s, +15,4 grader, vattenstånd ‐9 cm.
14:00: VNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +17,9 grader, vattenstånd ‐6 cm.
20:00: V 4 m/s, byvindar 6 m/s, +17,4 grader, vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:33 och ned 21:48.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
24 nät 04:45‐11:30. 9 burar i Kausan 05:00‐20:00. Kontrollerat tretåiga måsar på fyrarna med
avseende på kläckning. Påbörjat registrering av årets egna kontroller i fagel2.
OBSERVATIONER
Gravand; ett par med cirka sju ungar simmade ut ur Kausan och rundade Västudden.
Förmodligen för att lämna Nidingen för i år. Ytterligare två par och en ensam fågel finns på ön.
Toppskarv, två på Ostudden.
Kustsnäppa, en rastande i Kausan på kvällen.
Kärrsnäppa, en rastande i Kausan på kvällen.
Gluttsnäppa, en rastade i Kausan under em. Den drog vidare mot SO på kvällen.
Tretåig mås, ännu inga ungar kläckta.
Rosenfink, en fågel sågs kortvarigt på morgonen.
RINGMÄRKNING
2 ex av 2arter.
Hussvala 1 och gulärla 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1 071 och i år 7 009.
UPPDRAGSARBETE.
Tömt och städat gästtoaletten, eldat skräp 0,5 tim. Klippt gräsmattor 3,5 tim.
BESÖKARE
Idag har jag varit ensam på ön.
ÖVRIGT
Ön kryllar av kålfjärilar. Drygt 20 av dem har jag räddat till livet då de förgäves försökt ta sig ut
ur stora förrådet och Pramskjulet.
I dag var det lugnare på ön med besökare vilket gjort att utearbetet har kunnat bedrivas
ostört. Detta har resulterat i seghet i ben och rygg. Hoppas det går över med lite sömn.

Dagens återblick: Den 28 maj 2004 var jag här tillsammans med Joakim Bång, Miriam Eliasson
och Måns Andersson. En mulen dag med vind från SV. Tre toppskarvar satt på Klockfotsrevet
och 60 skärsnäppor var kvar på ön. 62 fåglar fördelade på 19 arter ringmärktes, bl. a. 1
kärrsnäppa, 4 rödhakar, 2 blåhakar, 3 rödstjärtar, 15 törnsångare och 1 törnskata. Det
noterades att Bernt hade kört upp sina maskiner och parkerat dem på gårdsplanen. Vidare att
våra närmaste omgivningar var prydligare än på länge efter all röjning och gräsklippning.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 29 MAJ 2012
VÄDER
Betydligt kallare idag. På morgonen helmulet och hårda vindar från omkring ost som ökade till
kuling med byvindar över 20 m/s. Strax före fem började det också regna. Vindarna avtog mitt
på dagen och en stund var det nästa lugnt medan vinden vred över mot väst. Med detta följde
också klarare och soligare väder.
02:00: NO 6 m/s, byvindar 11 m/s, +11,2 grader, vattenstånd +7 cm.
05:00: O 12 m/s, byvindar 19 m/s, +10,0 grader, vattenstånd +/‐ 0 cm.
08:00: NO 12 m/s, byvindar 16 m/s, +8,7 grader, vattenstånd ‐22 cm.
14:00: NO 2 m/s, byvindar 5 m/s, +16,4 grader, vattenstånd +/‐ 0 cm.
20:00: VNV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +12,0 grader, vattenstånd ‐4 cm.
Nederbörd 1 mm på morgonen.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:31 och ned 21:50.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
7 nät 04:15‐04:45, 20 nät 13:30 – 15:45 och 11 nät 15:45 – 17:00. 9 burar i Kausan 04:30‐
20:00. Fortsatt registrering av årets egna kontroller i fagel2.
OBSERVATIONER
Gräsand, en hona har setts äta i Kausan två kvällar i rad. Förhoppningsvis ligger hon på ägg
övrig tid.
Kärrsnäppa 2 rastande i Kausan.
Drillsnäppa, 2 rastande.
RINGMÄRKNING
17 ex av 8arter.
Kärrsnäppa 1, drillsnäppa 2, rörsångare 1, härmsångare 3, ärtsångare 2, svarthätta 1,
lövsångare 6 och grå flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1 088 och i år 7 026.
UPPDRAGSARBETE.
Klippt gräsmattor 1,5 tim.
BESÖKARE
Även idag har jag varit ensam på ön.
ÖVRIGT
Den kraftiga vinden på morgonen fick Stefans partytält att lyfta. Jag samlade ihop det nere vid
radiofyren. Även hans gummikajaker hade åkt omkring. Ytterligare en etapp gräsklippning idag
gör att det börjar se bra ut i centrala fyrområdet. Om tid gives blir det lite till i morgon.

Dagens återblick: Den 29 maj 1982 var jag här tillsammans med Ingela och David samt Urban
Olsson. Den senare lämnade oss dock på morgonen liftandes iland med Bernt. Det blåste
västlig vind omkring 12 m/s men var klart och vacker. 19 fåglar ringmärktes vilket innefattade
11 ejderungar som trängt in sig i samma vadarbur och årets två första gråtrutsungar. Först
denna dag hade hussvalorna börjat intressera sig för sina boplatser. Inför hemfärden följande
dag noterades i dagboken ”Som vanligt har man inte hunnit med hälften av vad man hade
tänkt sig”. Det är ett påstående som är rätt generellt för min del.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 30 MAJ 2012
VÄDER
Mulen morgon och fm och in mot land var himlen väldigt mörk. På em blev det klarare och
solen värmde gott.
02:00: VSV 47 m/s, byvindar 6 m/s, +12,2 grader, vattenstånd +4 cm.
08:00: NV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +12,7 grader, vattenstånd ‐7 cm.
14:00: VSV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +16,4 grader, vattenstånd ‐ 9 cm.
20:00: V 2 m/s, byvindar 3 m/s, +13,5 grader, vattenstånd ‐8 cm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:30 och ned 21:51.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
17 nät 04:20‐09:20. 9 burar i Kausan 04:30‐09:40. Fortsatt registrering av årets egna kontroller
i fagel2. Kontrollerat de tretåiga måsarnas kläckning liksom svanarnas och kontrollerat tärnor.
Fångat och märkt kanadagåsungar. Klippt nätgator.
OBSERVATIONER
Knölsvan, boet på SO‐udden kontrollerades. Det var tomt men äggen verkade kläckta.
Svanarna var också borta så de kan ha lämnat ön med en kull ungar. Boet vi fyren har också
kläckt. Minst tre ungar syntes under honan som låg kvar på boet.
Skrattmås, åtta bon noterades vid en hastig översyn.
Tretåig mås, de första ungarna har noterats idag. Det finns ungar i tre bon i samma fönster på
västra fyren och i ett bo på sjömärket.
Kentsk tärna, fåglar har setts regelbundet under en tid men vid dagens besök på tänkta
häckplatser fanns inga bon eller varnande fåglar.
Småtärna, Inget bo på Västudden men däremot hittades ett bo på SO‐udden.
Kärrsnäppa 2 rastande i Kausan.
RINGMÄRKNING
7 ex av 5arter.
Kanadagås 3 pulli, kärrsnäppa 1, ärtsångare 1trädgårdssångare 1 och grå flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1 095 och i år 7 033.
UPPDRAGSARBETE.
Klippt gräsmattor 2 tim (samt en timma klippning av nätgator.
BESÖKARE
Stefan och Annika var här med en grupp på 8 personer på kvällen. Annika bor kvar till i
morgon. På sena kvällen kom en båt med två personer. Totalt 13 på ön idag.
ÖVRIGT

Efter tre dagars gräsklippande är nu alla gräsmattor, gångar och nätgator klippta. I morgon ska
vi se om det går att få igång trimmern.
Dagens återblick: Den 30 maj 1985 var jag här tillsammans med Otto och Majlis Sielfelt. Under
dagen fick vi förstärkning av piplärksassistenten Uno Unger. Morgonen var en av mina
dimmigaste på Nidingen och mistluren gick hela natten och morgonen. Inventerandet av
måsar är ett riktigt skitgöra. Man blir täckt av guano från topp till tå. Tretåmåsarna hade 25
aktiva bon.
Samma datum 1986 bestod personalen av mig, David, Martin Broberg, Kajsa Olsson och
Raimo Nergaard. Inventeringsarbete även denna gång samt skottande av sten på lilla bryggan.
De tretåiga hade samma antal bon ‐ 25. För fiskmåsarna hade antalet minskat ytterligare, från
415 till 370, vilket är 200 färre än 1980. Gårdagens ringmärkta turturduva var kvar, en svart
rödstjärt och en mindre flugsnappare ringmärktes och en rosenfink med dansk ring
kontrollerades.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 31 MAJ 2012
VÄDER
Mulen morgon och fm med friska vindar. Det kändes som om regnet skulle börja när som
helst. Bara kortare stunder med sol mitt på dagen och under sen eftermiddag.
02:00: VSV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +11,3 grader, vattenstånd ‐1 cm.
08:00: V 6 m/s, byvindar 9 m/s, +10,1 grader, vattenstånd ‐6 cm.
14:00: VSV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +12,6 grader, vattenstånd ‐9 cm.
20:00: VSV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +12,0 grader, vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:29 och ned 21:53.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
16 nät 04:40‐14:15. 9 burar i Kausan 04:50‐12:35. Fortsatt registrering av årets egna kontroller
i fagel2. Fixat en del inne.
OBSERVATIONER
Knölsvan, fyra ungar sågs i boet och minst ett okläckt ägg. Honan hade gått av boet och hanen
stog och inspekterade avkomman.
Skärsnäppa, de fåglar som är kvar är utspridda i smågrupper. Borde dock vara åtminstone 20.
Rödbena, paret utanför fyrnäten varnar på långt håll. Förmodligen har de nu ungar.
Ladusvala, två fåglar kom inflygande på labbet när jag hade dörren öppen. Den ena flög ut
innan jag hann stänga dörren men den andra kunde jag omhänderta för hand och ringmärka.
Hussvala, förutom en nymärkt fågel fångades fyra redan märkta svalor. Tre av dem märkta
förra året och en tidigare i år. Kylan och vinden håller väl svalfödan närmare marken och då
går svalorna lättare i näten.
Kärrsångare, en fångades och ringmärktes.
RINGMÄRKNING
20 ex av 8arter.
Hussvala 1, ladusvala 2, kärrsångare 1, rörsångare 1, trädgårdssångare 2, svarthätta 1,
gransångare 2 och lövsångare 10.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1 115 och i år 7 053.
UPPDRAGSARBETE.
Städat fyren (1 tim), guidat en grupp (½ timma).
BESÖKARE
Annika kvar sedan igår. Stefan kom ut med en assistent och två grupper om 9 respektive 8
personer. Den förra gruppen och Annika stannar tills i morgon. Totalt 21 på ön idag.
ÖVRIGT

Har idag hunnit med en grovstädning av fyren. Det känns inte alls bra att så mycket puts faller
från väggarna. Det är också fuktskador och på både murar och trävirke järndetaljerna rostar
och teglet i trapporna vittrar sönder.
Den ena av Stefans grupper guidades om ringmärkning med en lövsångare som assistent.
Efter tre dagars gräsklippande är nu alla gräsmattor, gångar och nätgator klippta. I morgon ska
vi se om det går att få igång trimmern.
Idag har jag också börjat med lite justering av möblemanget i vårt kontor / vardagsrum.
Dagens återblick: Den 31 maj 1984 var jag här tillsammans med Ingela, David, Eva Olofsson,
Thomas Carlén och pryon Rickard Andersson. Det var lugnt väder på morgonen, vindstilla och
disigt och ortsatte så större delen av dagen men på kvällen kom en häftig regnskur. Detta
bäddade för en bra ringmärkning. Totalt märktes 119 ex av 20 arter. Vanligast var lövsångare
med 40, trädgårdssångare 16 och ärtsångare 11. Bland de mindre vanliga arterna fans 1
bofink, 1 törnskata och 2 mindre flugsnappare. Men det vi minns bäst var dagens första fågel,
en rödstrupig sångare. Om detta skrev Thomas såhär i dagboken ” Dagens kallaste nisse blev
Rickard som lät rödstrupen hänga kvar i nätet under tiden som han hissade upp resten. Dock
tyckte han ”ärtsångaren” hade märkligt röda ögon vilket han påtalade för stationschefen som
beordrade: ” stå still och släpp den inte, det är en rödstrupig sångare!!” Rickard utbrast då
glatt: ”Jag har plockat ut en rödstrupig sångare”. Undertecknad (Thomas alltså) blev förevisad
fågeln på sängkanten, men eftersom den inte var röd så kunde det ju lika gärna kvitta. HÄPP!”
Thomas skaldade sedan:
En rödstrupig sångare från Alcante
flög hit och dit som en vante
å till Nidingen den hitta
men det kunde ju kvitta
ty det var ju en brunér en fjanté
Tilläggas kan att detta var Nidingens fjärde rödstrupiga sångare av vilka jag ringmärkt två och
kontrollerat en tredje.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 1 JUNI 2012
VÄDER
Mulen morgon med svaga till måttliga vindar från syd. Från fm tidvis solsken. Några regnstänk
vid 09:30 då vinden också vridit till nordsektorn. Vinden ökade sedan och det var kulingstyrka i
byarna på em. Huvudsakligen mulet och kallare. Mot kvällen avtog vinden igen men en åskby
med regn och hagel drog förbi och med den friskade vinden åter i.
02:00: SSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +10,3 grader, vattenstånd ‐3 cm.
08:00: NNO 3 m/s, byvindar 6 m/s, +12,0 grader, vattenstånd +6 cm.
14:00: N 11 m/s, byvindar 14 m/s, +11,0 grader, vattenstånd +/‐0 cm.
20:00: NNO 2 m/s, byvindar 8 m/s, +10,2 grader, vattenstånd ‐2 cm.
Nederbörd under dagen, 2 mm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:28 och ned 21:54.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
17 nät 04:35‐09:30 och 13 nät 09:30‐12:45 Inga burar idag. Kontrollerat häckningsförloppet
hos de tretåiga måsarna på fyrarna. Fortsatt registrering av årets egna kontroller i fagel2. Fixat
en del både ute och inne.
OBSERVATIONER
Knölsvan; Det kvarvarande paret hade idag fem ungar som de vallade i inre delen av Kausan.
De återvände senare till boet där de skyddades av modern.
Skärsnäppa; Endast enstaka fåglar sedda idag.
Tretåig mås; I fyra av 21 bon på fyrarna fanns idag åtta ungar.
Rödstjärt; Man slutar aldrig att förundras över skönheten hos en rödstjärtshane. En hane och
en hona på ön idag.
RINGMÄRKNING
34 ex av 9arter.
Ladusvala 1, rödhake 1, rödstjärt 2, rörsångare 3, härmsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1,
gransångare 2 och lövsångare 22.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 34 och i år 7 087.
UPPDRAGSARBETE.
Kort guidning (0,2 tim). Gångjärnsbehandlat.
BESÖKARE
Annika och Stefan med elva gäster kvar sedan igår. De lämnade ön på em. Totalt 14 personer
på ön idag.
ÖVRIGT

Idag har det blivit lite pyssel både inne och ute. Några lås och gångjärn som kärvade har fått
lite besprutning med rostlösare. Våra T‐tröjor har sorterats, räknats och lagts in i
försäljningshyllan. Lite saker har burits upp på vinden för utrymmets och trivselns skull.
Dagens återblick: Den 1 juni 2010 var jag här tillsammans med Eva Mattsson, Stina Thelander,
Johan Frölinghaus, David Andersson samt Mattheus Andersson (4år). Detta var en lugn dag på
skådarfronten. De senaste dagarna hade Nidingen översvämmats av kryssarsugna skådare.
Orsaken var den sångsparv som fångades på Nidingen den 28:e maj. Den hade varit svårsedd
första dagen så då var det inte så många som fick se den då. När vi kom ut den 29:e maj hade
den dock återlokaliserats så denna och efterföljande dag blev många skådare glada. Men den
31/5 verkade den vara borta. Ingen hade säker sett den då. Men på morgonen den 1:a
hittades den igen och några få skådare som var här fick se den. Den 2/6 var den åter borta och
nu för gott så de många skådare som kom ut den dagen blev besvikna.
Sångsparven var den tredje arten som lagts till den svenska listan av Nidingens Fågelstation.
De övriga var den alpseglare som sågs 5/8 1980 och en brun törnskata som sågs och
ringmärktes den 2‐3/10 1984. Av dessa tre är det bara sångsparven som har varit dragbar.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 2 JUNI 2012
VÄDER
En blåsig och kylig dag med huvudsakligen klart väder och solsken.
02:00: V 8 m/s, byvindar 12 m/s, +8,7 grader, vattenstånd ‐5 cm.
08:00: NV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +10,8 grader, vattenstånd +/‐0 cm.
14:00: NV 12 m/s, byvindar 16 m/s, +11,1 grader, vattenstånd ‐8 cm.
20:00: VNV 11 m/s, byvindar 16 m/s, +11,6 grader, vattenstånd +/‐0 cm.
Nederbörd under natten, 0,3 mm.
Väderdata från SMHI eller position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:26 och ned 21:55.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
14 nät 04:10‐09:40. Inga burar. Trimmat nätplats 12 och runt stolparna på 1 och 11. Läst av
två skärsnäppor. Fortsatt registrering av årets egna kontroller i fagel2. Fixat en del.
OBSERVATIONER
Knölsvan Paret med fem små dunungar är kvar och alternerar mellan utflykter till Kausan och
boet som fortfarande används.
Skärsnäppa Mycket utspridda. Fyra höll till i Kausan och minst 11 på stranden mellan lilla
bryggan och SO‐udden.
Lövsångare Två fåglar som ringmärktes var de enda främmande fåglar som noterades idag.
RINGMÄRKNING
2 ex av 1 art.
Lövsångare 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 36 och i år 7 089.
UPPDRAGSARBETE.
Trimmat gräset kring några av öns byggnader och gärdesgårdar, 1 timma. Röjt undan lite i vår
fyr.
BESÖKARE
Stefan kom ut med en grupp på tolv personer som stannade några timmar mitt på dagen och
åt lunch. Totalt 14 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Stefan bidrog med 5 liter bensin. Även idag har det blivit lite småpyssel. Det tog lite tid att
först försöka få igång den trimmer som stog i vår fyr och när det misslyckades leta efter
trimmerhuvudet till vår röjsåg. För var dag blir det lite snyggare. Har bl.a. rensat undan ett
antal pärmar och arkiverat dessa på vinden. I morgon väntas fortsatt vind. Vi får se vad det
kan föra med sig.

Dagens återblick: Det blir lite annorlunda idag. Jag återvänder till 1980, året då vi startade
fågelstationen. Kl 10:30 söndagen den 13 april landsteg Tommy Järås och Peter Strandvik vid
hamnen i Kausan. Jens Furulund var skeppare och Thomas Carlén var också med på färden.
Tommy och Peter liksom Thomas var tre av entusiasterna bakom stationens tillblivelse och de
ingick också i Nidingenkommittén från starten. I dagboken skrevs: ”Installerade oss bland
gråsuggorna i biträdande fyrmästarebostaden. Gott om rödhake så vi kunde inte hålla oss. Kl.
11:00 var första nätet uppe i trädgårdsfållan. Resten av dagen varvades med ringmärkning,
städning och sporadisk matlagning. Ända till klockan 21:30 höll vi på innan vi kunde pusta ut.”
Det blev 175 märkta fåglar denna första halvdag, vilket bidrog till att intresset för
verksamheten direkt fick sig en skjuts.
Många blev intresserade vilket gjorde att vi redan första året kunde hålla permanent
bemanning fram till den 16 november. I verksamheten deltog under de första månaderna
bland annat; Thomas Carlén, Urban Olsson, Rolf Ryberg, Christian Öster, Jan Mogren, Anders
Roos, Stig Jacobsson, Mats Forsberg, Mikael Käll, Bengt Olsson, Per Klaesson, Evelyn Olsen, Jag
själv, Ingela och David (då 10 mån.), Stig Fredriksson och Barbro Larsson, Per Alström, Lars och
Birgitta Larsson, Jonas Lind Karin Cederqvist, Lars Carlsson, Louise Fäldt, Curt Jonsson, Eva
Cullman, Uno och Anette Unger med barnen Magnus och Malin (3 och 1 år), Anders och Ulla
Lindegren och Knut Karlsson. Med denna rätt långa uppräkning har vi bara kommit till början
av juli. Ett par till vill jag nämna i detta inledande sammanhang; Lennart Sjöstrand som höll i
och samordnade våra transporter och själv körde så ofta han kunde. Han stannade också över
i samband med en del personalbyten. Vidare Gunnar Pettersson som var ute på flera
dagsbesök under perioden och som har målat de motiv vi har och har haft på tavlor och
vykort. Båda dessa ingick också från början i Nidingenkommittén. Känner ni igen namnen?
flera av dessa är fortfarande aktiva, 32 år senare.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 3 JUNI 2012
VÄDER
Ytterligare en blåsig dag med friska till hårda vindar från väst. Klart och soligt från morgonen
men fram på dagen en del stackmoln. På kvällen mulnade det ytterligare runt ön.
02:00: V 10 m/s, byvindar 13 m/s, +10,7 grader, vattenstånd ‐3 cm.
05:00: V 10 m/s, byvindar 13 m/s, +10,4 grader, vattenstånd +2 cm.
08:00: VNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +11,6 grader, vattenstånd +1 cm.
11:00: V 9 m/s, byvindar 12 m/s, +12,2 grader, vattenstånd ‐4 cm.
14:00: V 9 m/s, byvindar 11 m/s, +12,9 grader, vattenstånd ‐4 cm.
17:00: V 7 m/s, byvindar 9 m/s, +12,9 grader, vattenstånd ‐3 cm.
20:00: VNV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +11,7 grader, vattenstånd +3 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:25 och ned 21:57.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
14 nät 05:35‐10:00. Inga burar idag. Kontrollerat häckningen för tretåig mås. Trimmat kring
stolpfötter och annat vid nätplats 6, 13 och 14. Läst av två skärsnäppor. Fortsatt registrering
av årets egna kontroller i fagel2. Fixat en del både ute och inne.
OBSERVATIONER
Knölsvan; Paret med de fem dunungarna sågs på morgonen då de lämnade boet och gick ner i
Kausan. Kl. 13:30 syntes inte svanarna till. Trots spaning åt alla håll gick de inte att hitta.
Uppenbarligen har de redan lämnat ön för att ta sig in till land.
Skärsnäppa; Drygt tio har setts idag men det finns säkert fler kvar.
Tretåig mås; Fortfarande är det 21 aktiva bon på fyrarna och 17 på sjömärket. Nio bon på
fyrarna har nu ungar och ett har ägg som håller på att kläckas. På sjömärket finns ungar i
minst två bon.
Härmsångare; En fågel som ringmärktes den 29/5 är kvar på ön och kontrollerades idag.
Lövsångare; En fågel ringmärktes även idag.
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art.
Lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 37 och i år 7 090.
UPPDRAGSARBETE.
Trimmat gräs kring några av öns byggnader och gärdesgårdar, 0,5 timma och begränsande
trimning kring slånbuskage, 1 timma.
BESÖKARE
Idag har lugnet varit återställt, jag är ensam på ön.

ÖVRIGT
En lugn dag igen när man är ensam på ön. Det har givit tid till en del pyssel inne och ute.
Dagens återblick: Den 3 juni 1983 bestod personalen av Thomas Carlén, Lena Wikström,
Monica Augustsson och Lars Sebelius. Efter en lugn morgon tilltog vinden från väster och
näten fick dras ihop kl. 13. En gök observerades på Västudden och en skärsnäppa var kvar på
ön. Morgonens ringmärkning blev dock bra. Hela 133 fåglar av 17 arter kunde märkas.
Dominerande arter denna dag var trädgårdssångare med 34 och rörsångare med 31. Nio
kärrsångare är anmärkningsvärt och det är fortfarande vår högsta dagssiffra för den arten. 14
härmsångare, en sävsångare och två törnskator förtjänar också att omnämnas.
Ja så var det 1983, något att jämföra med dagens lövsångare! Detta är en del av spänningen
med Nidingen – man vet aldrig vad dagen har att bjuda.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 4 JUNI 2012
VÄDER
Svaga vindar på morgonen, måttliga under dagen. Mulet större delen av dagen och diigt in
mot land på morgonen. Några regnstänk vid ett par tillfällen men inget riktigt regn. Något mer
sol under em och kväll.
02:00: V 5 m/s, byvindar 8 m/s, +9,9 grader, vattenstånd ‐2 cm.
08:00: SV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +10,4 grader, vattenstånd +19 cm.
14:00: SV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +12,4 grader, vattenstånd +9 cm.
20:00: VNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +13,0 grader, vattenstånd +20cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:24 och ned 21:58.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
14 nät: 04:40‐12:25. Inga burar idag. Trimmat kring stolpfötter och annat vid nätplats 5. Läst
av en skärsnäppa. Fortsatt registrering av årets egna kontroller i fagel2. Fixat en del både ute
och inne.
OBSERVATIONER
Knölsvan; Så var då svanarna borta. Detta blev första dagen utan svanar i protokollet sedan
den 21 mars. Vi hoppas på återseende nästa år.
Skärsnäppa; Åtminstone sju ex har setts under dagen men de far omkring så det är säkert fler.
Hornuggla; En stöttes i grindoxeln. Den flög mot öster, mobbades av trutar, tog höjd och
verkade dra in mot land.
Hussvala; Två svalor kontrollerade och tre nymärktes.
RINGMÄRKNING
22 ex av 8 arter.
Hussvala 3, rödstjärt 1, kärrsångare 1, rörsångare 3, trädgårdssångare 2, svarthätta 2,
gransångare 1 och lövsångare 9.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 59 och i år 7 112.
UPPDRAGSARBETE.
Trimmat gräs kring några av öns byggnader och gärdesgårdar, 0,5 timma och begränsande
trimning kring slånbuskage, 0,5 timma.
BESÖKARE
Även denna dag är jag ensam på ön.
ÖVRIGT
I alla fall några fåglar i näten idag vilket muntrar upp. I morgon var det planerat att
ordföranden skulle komma på inspektion men det blir inställt på grund av varning för friskare
vindar under morgondagen. Ser därför ut som om jag får vara för mig själv även i morgon.

Dagens återblick: Nidingen är inte bara fåglar. Ett exempel på detta hämtar jag från den 4 juni
1983 då bl.a. Uno Unger var här. I dagboken noteras då under övrigt: ”En ny art för ön
noterades, nämligen paddfot (Asperugo procumbens). För de botaniskt obevandrade kanske
det bör nämnas att det rör sig om en växt närstående förgätmigej och växten ifråga kan
beskådas tre meter NV‐N om Bernts för tillfället upplagda träeka.”
Tack och lov är Bernt eka sedan länge borta men paddfoten finns kvar och blommar även i år.
Ett annat exempel tar jag ur dagboken från den 4 juni 1986Även denna gång var Uno Unger på
plats tillsammans med Kurt Wester och Martin Broberg. Under Övrigt noteras: ”Uno hjälpte
Kurre med att dra upp garn vid S Bredaberg och sedan kunde vi njuta av kokt krabba, stekt
småtorsk, berggylta och inte minst sjökock, den senare av det randiga slaget.”
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 5 JUNI 2012
VÄDER
Helmulet på morgonen och mest moln även under resten av dagen Tidvis lite disigt in mot
land. Inget regn men det syntes att det regnade på avstånd. Rätt blåsig dag och vinden ökade
successivt under dagen.
02:00: V 6 m/s, byvindar 8 m/s, +9,9 grader, vattenstånd +/‐0 cm.
05:00: SV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +10,2 grader, vattenstånd +9 cm.
08:00: VSV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +10,6 grader, vattenstånd +21 cm.
14:00: VSV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +12,3 grader, vattenstånd +7 cm.
21:00: V 10 m/s, byvindar 13 m/s, +10,8 grader, vattenstånd +15cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:24 och ned 21:59.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
17 nät: 05:00‐05:15 och 19 nät 05:15‐09:20. Inga burar idag. Kontrollerat häckningsförloppet
för de tretåiga måsarna på fyrarna. Läst av skärsnäppor och några andra arter. Fortsatt
registrering av årets egna kontroller i fagel2. Fixat en del både inne.
OBSERVATIONER
Tretåig mås: I bona på fyrarna finns det nu ungar i elva och ägg under kläckning i ett. I övriga
nio bon finns fortfarande bara ägg.
Skärsnäppa: Cirka tio ex var kvar i Kausan idag.
Kärrsångare: En fågel sjöng från det blandade buskaget inom nätplats 13. Tyvärr ville den inte
flyga i näten där.
RINGMÄRKNING
11 ex av 6 arter.
Rödstjärt 1, rörsångare 2, törnsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 1 och lövsångare 59.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 70 och i år 7 123.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Även denna dag är jag ensam på ön.
ÖVRIGT
Lite seg dag idag. Blåsten har varit lite tröttsam så jag har mest ägnat mig åt inomhusarbete
idag. Vid inläggning av årets egna kontroller har jag noterat att vi har kontrollerat flera av våra
häckfåglar. En knölsvan ringmärkt 2004, en tobisgrissla från 1999, två större strandpipare från
2011 och två från 2009 – alla fyra adulta vid märkningen och två sädesärlor som märktes som
1K respektive 2K+ den 13/10 2010.

De ska blåsa i natt och i morgon bitti också men sedan skall det avta. Förhoppningsvis blir det
läge för lite utearbete i morgon så att jag blir klar med lite mer innan Uno och Anette kommer
på söndag.
Dagens återblick: På Nidingen blir det ibland mer spännande än vad man tänkt sig. Ett
exempel på detta hämtar jag från den 5 juni 1981. Då skrev jag såhär i dagboken: ”Dagens
stora händelse blev den något dramatiska hemtransporten av Göran Olsson och Erik
Hirschfeld. I regn och 14 sekundmeters VSV kuling skulle de båda transporteras ut till
kustbevakningsbåten som med Evert vid rodret skulle föra dem till Gottskär. Dramatiken
började redan då lillbåten skulle sjösättas från slipen. Undertecknad gick på bryggan och drog i
en tamp för att få slipvagnen ut i vattnet. När vagnen kärvar och ytterligare Kraft erfordras
visar det sig att bryggan är våt. Åskådarna tyckte det hela var en vacker baklängesvolt medan
jag själv kunde påpeka att vattnet inte var så kallt som väntat. Båten kom i alla fall i och efter
att ha bytt kläder var det dags att ta sig ut till kustbevakningen som låg och väntade strax
utanför Jeppestenen. Dyningarna var betydligt värre än väntat och vi blev rätt blöta. Vid ett
par tillfällen var båten nära att kantra. Väl ute vid kustbevakningens båt vidtog besvärlig
omlastning. Båtarna slog mot varandra och lillbåtens motor stannade. Sjösjukan var nära att
drabba undertecknad men motorn måste igång igen. Eftersom startsnöret var avdraget måste
man halvt plocka isär motorn för att få igång den igen. Detta lyckades och jag kunde med
racerfart föra båten iland och upp på slipen. Inkomna till land upptäckte jag att Göran hade
glömt en väska i lillbåten innehållande pengar, bil och lägenhetsnycklar. Efter en stund ringer
Evert från Gottskär och säger att de kommer ut och hämtar väskan på fritiden. De kommer till
sydsidan och sätter i sin egen gummibåt. In till bryggan går det bra men när de ska ut igen så
stannar deras motor. Killen i gummibåten blir tvungen att ro. Evert kör nästan upp på land för
att komma till mötes men även detta lyckas. Endast undertecknads krossade fingrar minner
om dagens äventyr.”
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 6 JUNI 2012
VÄDER
Halvklart på morgonen men i öster skymdes solen och venuspassagen av moln. Blåsigt. Vinden
avtog på fm och det blev allt klarare och soligare. Lätt dis in mot land.
03:00: V 9 m/s, byvindar 13 m/s, +9,5 grader, vattenstånd ‐5 cm.
05:00: V 9 m/s, byvindar 12 m/s, +9,6 grader, vattenstånd +/‐0 cm.
08:00: V 5 m/s, byvindar 10 m/s, +11,0 grader, vattenstånd +7 cm.
14:00: SSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +12,4 grader, vattenstånd ‐3 cm.
20:00: S 3 m/s, byvindar 4 m/s, +12,3 grader, vattenstånd +/‐0 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:23 och ned 22:00.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
10 nät: 04:30‐10:30 och 17 nät 10:30‐13:45. Inga burar idag. Läst av skärsnäppor. Fortsatt
registrering av årets egna kontroller i fagel2. Trimmat de sista nätgatorna och stolpfötterna.
OBSERVATIONER
Ejder: Cirka 500, nästan uteslutande hanar, ligger söder om ön vid sjömärket.
Sjöorre: Sju ex hittades bland ejdrarna söder om ön.
Skärsnäppa: Cirka fem ex var kvar i Kausan.
Kärrsångare: En fågel ringmärktes och troligen samma fågel sjöng från biträdande
fyrmästarens trädgård.
Törnskata: En vacker hane upptäcktes på fm. Trots strategisk nätuppsättning lyckades det inte
att fånga fågeln. Istället utnyttjade den näten och framför allt nätstropparna till sittplatser för
att spana efter lämpliga byten.
Hämpling: En hane fångades medan en hona lyckades smita iväg från nätet. Detta par har
sedan setts vid flera tillfällen under dagen.
RINGMÄRKNING
12 ex av 7 arter.
Hussvala 3, kärrsångare 1, rörsångare 2, härmsångare 2, ärtsångare 1, lövsångare 2 ochb
hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 82 och i år 7 135.
UPPDRAGSARBETE.
Guidat besökare (0,5 tim). Trimmat intill murar och husgrunder samt i trädgårdsfållan (1,5
tim) och klippt gräsmattor (1,5 tim).
BESÖKARE
En båt med sju personer kom iland och åt lunch. Totalt sju på ön idag.
ÖVRIGT

Morgonens moln gjorde att jag trodde mig blåst på Venuspasagen. Men strax efter sex
lyckades solen bryta igenom en stund och med handkikarens hjälp projicerade jag passagen
på väggen. Den syntes riktigt bra vilket var tur då solen strax åter försvann bakom molnen.
Trimmern har fått jobba idag både vid gärdesgårdar och husgrunder, nätgator, stolpfästen och
kring buskage så nu börjar det bli riktigt snyggt i fyrområdet.
Dagens återblick: Det blev ju lite äventyr igår och då fick jag ändå inte med allt jag hade tänkt
så jag fortsätter idag. Den 5 juni 2009 skrev jag såhär i dagboken: ”Personalbytet blev ungefär
en timma försenat till följd av en sjöräddningsinsats. När vi var på väg ut med båten från
Skallahamn upptäckte vi strax innanför malön något som flöt i vattnet. Det visade sig vara en
segelbåt som kapsejsat i en åskby tidigare på dagen. Båten låg med fören rätt ner i vattnet och
aktern pekande uppåt. På den uppstickande aktern satt en man och en annan man låg i
vattnet och försökte simmande ta sig mot en ö. Han använde en fender att flyta på. Han hade
legat i vattnet i en dryg timma och var rätt nedkyld. Vi plockade upp de båda gubbarna och
några av deras kringflytande tillhörigheter. Sedan körde vi dem till Skallahamn. På vägen
kontaktade vi den enes fru som skulle möta upp och ta hand om gubbarna. Vi ringde också
sjöräddningen för att meddela att det låg en halvsjunken båt och drev och att vi hade tagit
hand om besättningen. Vi fick rådet att skicka de blöta männen till sjukhuset för översyn då
det kunde bli efterverkningar om de varit nedkylda. Vi överlämnade gubbarna i hustruns vård.
Hon skulle köra dem till sjukstugan. Efteråt fick vi veta att mannen som legat i vattnet hade
haft en kroppstemperatur på 34 grader vid ankomsten. Han hade fått stanna på sjukhuset ett
par timmar men hade sedan repat sig. Det var nog tur att vi passerade när vi gjorde, det var
inte många andra båtar ute på havet idag.”
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 7 JUNI 2012
VÄDER
Morgonen nästan helt lugn, helmulen och lite disig. Efterhand mer moln, lite regnstänk och
mer dis. På em klarnade det upp med sol och nästan lugnt för att fram på sena kvällen åter
mulna på .
03:00: OSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +11,4 grader, vattenstånd ‐6 cm.
05:00: SSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +11,6 grader, vattenstånd ‐5 cm.
08:00: SO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +11,2 grader, vattenstånd +9 cm.
14:00: SSO 4 m/s, byvindar 7 m/s, +11,9 grader, vattenstånd +2 cm.
20:00: NNV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +13,3 grader, vattenstånd ‐3 cm.
Väderdata från SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:22 och ned 22:02.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
17nät: 03:50‐09:40 och 4 nät 04:00‐06:00. Inga burar. Kontrollerat häckningsförloppet för de
tretåiga på fyrarna. Spanat lite från fyren. Fortsatt registrering av årets egna kontroller i
fagel2, allt från mars är nu klart. Klippt och ansat ett par nätplatser.
OBSERVATIONER
Tofsvipa: En flög över Kausan på morgonen.
Skärsnäppa: Åtminstone fyra ex var kvar i Kausan idag.
Småspov: En rastande fågel sågs på Playan på kvällen.
Tretåig mås; Av 21 bon på fyrarna har nu 13 ungar medan 8 har ägg. Såhär långt har bara ett
ägg gått förlorat i de 21 bona.
Kentsk tärna: Det blir häckning även i år. Efter att ha sett ett tiotal tärnor hålla till i området
mellan västra sjömärket och västra rännan kunde jag idag se två fåglar som verkar ruva.
Ringduva: En fågel höll till vid Grindoxeln under större delen av dagen. Den var kvar på ön i
skymningen.
Trädpiplärka: En fågel vara nära att fångas men kom loss ur nöt 5D.
Hämpling: Efter gårdagen hane fångades idag två honor. Den ena hade ruvfläck. En tredje
fågel var orolog.
RINGMÄRKNING
6 ex av 4 arter.
Svarthätta 2, lövsångare 1, grå flugsnappare 1 och hämpling 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 88 och i år 7 141.
UPPDRAGSARBETE.
Guidat besökare (0,5 tim). Klippt gräsmattor (vår trädgård Stefans mm) och räfsat och kört
bort gräs efter trimmern (3 tim).
BESÖKARE

Gunnar Börjesson från Nidingens vänner var här och skötte om sitt potatisland. Han blev
guidad och bjuden på kaffe. På kvällen kom Stefan och Annika och ytterligare en ribbåt med
två mans besättning. De hade med sig ett sällskap på 13 personer som ska äta mat här. Totalt
19 på ön idag.
ÖVRIGT
Fick pratat med Gunnar Börjesson en god stund. Han är numera Intendent i Nidingens Vänner.
Han berättade att det var på gång med en ny kvast på jeppestenen, iordningställning av
flaggstången, badstege vid lilla bryggan och frälsarkransar vid båda bryggorna. Vi får se när
det blir så.
Omväxlande väder idag. Under morgonen var jag helt övertygad om att det skulle bli regn när
som helst. Sen försvann molnen, solen gassade och knappt en fläkt kändes. Annars tyckte jag
vädret var idealiskt för fågelfångst. Näten hängde lugnt, svaga vindar från S‐O, mulet och lite
disigt in mot land. Men så blev det inte bara sex fåglar.
Dagens återblick: Annat var det den 7 juni 1984. Då slutade dagssumman på 136 ex. Det var
trädgårdssångare som dominerade med 102 ex. Fyra törnskator var väl annars det roligaste
den dagen. Detta visar att det visst går att få bra med fågel även en vecka in i juni. Annars
känns sysslorna igen. Så här var verksamheten enligt Uno Unger: ”Förutom nätfångst klipptes
gräset framför fågelstationen. Dessutom påbörjades projekt Sandstrand vid lilla bryggan, alltså
bortplockning av sten, Det varma, gassiga vädret i kombination med svettig gräsklippning
inbjöd till bad (årets första).”
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 8 JUNI 2012
VÄDER
Ostliga vindar hela dagen. Klar morgon, växlande molnighet under fm och från middagstid i
stort sett helmulet. Kl 15 började det också regna.
02:00: O 3 m/s, byvindar 5 m/s, +12,0 grader, vattenstånd ‐6 cm.
05:00: O 5 m/s, byvindar 6 m/s, +10,6 grader, vattenstånd ‐14 cm.
08:00: O 6 m/s, byvindar 8 m/s, +12,4 grader, vattenstånd +11 cm.
14:00: OSO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +15,0 grader, vattenstånd +2 cm.
20:00: VSV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +13,1 grader, vattenstånd +/‐0 cm.
Nederbörd under dagen 7,6 mm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:21 och ned 22:02.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
17nät: 04:00‐04:30 och 21 nät 04:30‐12:35. Inga burar. Fortsatt registrering av årets egna
kontroller i fagel2. Ordnat lite här och där.
OBSERVATIONER
Kanadagås: Förutom de båda paren med 3 respektive 8 ungar har det idag varit minst 27
andra gäss på ön.
Toppskarv: En stog med några storskarvar på Ostudden.
Skärsnäppa: Åtminstone fem ex kvar, de sågs samtidigt på V‐udden.
Skärpiplärka: De första ungarna har idag setts. Två fastnade i näten och ringmärktes på plats.
Hämpling: Ett par ses vid i stort sett varje nätrunda. Honan sågs idag med bomaterial. Av de
senaste dagarnas märkning att döma så kan det vara ytterligare ett par på ön.
Gråsiska: En fågel ringmärktes och ytterligare en eller två fåglar var på ön idag.
RINGMÄRKNING
20 ex av 10 arter.
Skärpiplärka 2 pulli, sädesärla 1, kärrsångare 2, härmsångare 2, ärtsångare 4, svarthätta 1,
gransångare 1, lövsångare 5, hämpling 1 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 108 och i år 7 161.
UPPDRAGSARBETE.
Tömt och städat gästtoaletten och eldat skräp (1 tim).
BESÖKARE
Vid 15‐tiden kom Stefan ut med åtta damer som ska vara kvar till imorgon. Totalt blir vi då tio
personer på ön under dagen.
ÖVRIGT

Första regnet under denna period kom idag på eftermiddagen. Skönt att kunna stanna inne
med gott samvete.
Dagens återblick: Den 8 juni 2009 var jag också ensam personal härute och hade ön för mig
själv hela dagen. Denna dag fick jag se något som jag gärna delar med mig av till andra. Liksom
i år häckade våra svanar på Västudden och de hade fått två ungar. Paret och ungarna hade
hållit till på ön en knapp vecka men idag var det dags att flytta. Såhär skrev jag i dagboken:
Paret med två ungar sågs i kausan på morgonen. Vid åttatiden såg jag de två gamla fåglarna
utanför nordstranden, simmande mot öster. De två ungarna visade sig lifta på moderns rygg.
Ungefär halvvägs över till Malön sågs ungarna simma själva en stund. Klockan 11 såg jag
svanarna för sista gången . De var då rätt nära Malön. En tuff simtur på cirka fyra timmar i
motvind på 7‐8 m/s.
Svanar ligger mig definitivt varmt om hjärtat!

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 9 JUNI 2012
Preliminär version
VÄDER
På morgonen svaga vindar och mulet och några regnstänk. På förmiddagen klarnade det upp
och den sydliga vinden tilltog.
02:00: VSV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +12,5 grader, vattenstånd +/‐0 cm.
05:00: SO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +12,8 grader, vattenstånd ‐5 cm.
08:00: SSV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +13,5 grader, vattenstånd ‐3 cm.
14:00: S 9 m/s, byvindar 11 m/s, +13,9 grader, vattenstånd ‐1 cm.
20:00: SSV 9 m/s, byvindar 10 m/s, +13,0 grader, vattenstånd +/‐0 cm.
Nederbörd under dagen 0,1 mm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:20 och ned 22:04.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
21nät: 05:10‐10:30. Inga burar. Kontroll av häckningsförloppet för de tretåiga måsarna på
fyrarna. Registrerat klart årets främmande kontroller i Fagel2. Fortsatt registrering av årets
egna kontroller i Fagel2. Ordnat lite här och där.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa: Bara en individ sedd idag. Kan vara den sista av vinterns fåglar.
Kärrsångare: Ett ex ringmärktes även idag men nu börjar det lida mot slutet för vårens fåglar.
Tretåig mås: Nu är det ungar i de flesta bona så nu är det sommar. 36 ungar och 7 ägg på
fyrarna.
Stare: De första stararna kom idag. De är de första av höstens fåglar – höststräcket har börjat.
Hämpling: Ett ringmärkt par ses varje gång man är ute. Hanen sjunger ibland men släpper inte
honan lång ifrån sig. De håller ofta till på våra gräsmattor. Ytterligare en hona ringmärktes
idag.
RINGMÄRKNING
5 ex av 5 arter.
Trädpiplärka 1, kärrsångare 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 1 och hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 113 och i år 7 166.
UPPDRAGSARBETE.
Räfsat gräs och kört undan och kört med gräsklipparen på de partier där det röjts (3 tim).
BESÖKARE
Vid 12‐tiden kom Stefan ut och hämtade de åtta damer som har övernattat sedan igår. Med
sig hade han 7 herrar för en kort dagsvisit. Efter knappa två timmar hämtade han den andra
gruppen och senare på em återkom han med en tredje grupp med sek herrar som skall stanna
tills i morgon vilket också Stefan gör. Totalt blir vi då 23 personer på ön under dagen.

ÖVRIGT
Idag har alla årstiderna varit representerade på Nidingen. Fortfarande finns det skärsnäppor
kvar på sin övervintringsplats samtidigt som de sista vårfåglarna passerar på väg till sina
häckningsplatser. För Nidingens egna häckfåglar är det full sommar och häckningstid med fullt
av ungar. Och så har då höststräcket inletts på vanligt sätt med de första stararna.
Idag har jag ägna några timmar åt att räfsa ihop och köra undan gräset efter trimmern och
sedan kört lite med gräsklipparen. Nu börjar det se bra ut innanför murarna. I morgon ska det
fortsätta att blåsa och så Uno får vänta till på måndag med att komma ut och jag får bli kvar
en dag till. Det firades med en välgörande dusch.
Dagens återblick:
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 10 JUNI 2012
Preliminär version
VÄDER
Friska till hårda sydliga vindar hela dagen. Helmulet och från förmiddagen dimmigt och blött.
02:00: S 11 m/s, byvindar 15 m/s, +12,4 grader, vattenstånd +4 cm.
05:00: SSO 9 m/s, byvindar 13 m/s, +13,0 grader, vattenstånd ‐1 cm.
08:00: S 10 m/s, byvindar 13 m/s, +13,0 grader, vattenstånd +1 cm.
14:00: S 10 m/s, byvindar 13 m/s, +12,8 grader, vattenstånd +11 cm.
20:00: S 9 m/s, byvindar 12 m/s, +12,8 grader, vattenstånd +10 cm.
Nederbörd under dagen 0,5 mm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:20 och ned 22:05.
PERSONAL
Dennis Kraft.
VERKSAMHET
5nät: 04:15‐08:15. Inga burar. Registrerat egna kontroller och ringmärkning i Fagel2. April helt
klart. Tagit hand om och rehabiliterat en nerramlad måsunge. Lite inomhusarbete.
OBSERVATIONER
Skärsnäppa: Åtminstone en fågel kvar idag också.
Tretåig mås: En av besökarna hittade en nedfallen måsunge vid västra fyren. När jag kom dit
var den väldigt nedkyld och orkade knappt röra huvudet. Jag tog med den in och la den i en
handduk på ett element i köket. När den började återfå värmen försökte jag mata den med
vad som fanns. Ägg var inte så populärt, inlagd sill var något bättre och bäst gick det med rå
lax. Fram på em var den pigg och med lite mat i magen och fungerande avföring satte jag
tillbaka den i boet. Förhoppningsvis klarar den sig. En annan unge som också ramlat ner idag
klarade sig sämre. Den dog nog direkt vid kontakten med fyrtrappan.
Kärrsångare: En fågel satt och sjöng i fyrträdgården men flög sedan som dagens enda fågel in i
ett av de fem nät som var uppe på morgonen.
RINGMÄRKNING
2 ex av 2 arter.
Tretåig mås 1 pullus och kärrsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 115 och i år 7 168.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan och hans sex gäster lämnade vid 11‐tiden. Sedan var jag ensam härute igen. Totalt 8
personer på ön under dagen.
ÖVRIGT

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 11 JUNI 2012
VÄDER
En del regn strax efter midnatt. Morgonen började med svaga till måttliga vindar från väst,
helmulet och begränsad sikt. I övrigt mestadels uppehåll, dock en del duggregn tidvis under
eftermiddagen.
02:00: VSV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +12,7 grader, vattenstånd +13 cm.
05:00: VSV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +12,3 grader, vattenstånd +11 cm.
08:00: VSV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +12,2 grader, vattenstånd +3 cm.
14:00: V 4 m/s, byvindar 6 m/s, +12,6 grader, vattenstånd +11 cm.
17:00: VNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +12,7 grader, vattenstånd +7 cm.
20:00: V 2 m/s, byvindar 3 m/s, +12,2 grader, vattenstånd +1 cm.
23:00: VNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +12,2 grader, vattenstånd 0 cm.
Nederbörd under dygnet 0,5 mm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:19 och ned 22:05.
PERSONAL
Dennis Kraft avlöstes mitt på dagen av Klara Abrahamsson, Anette Unger och Uno Unger.
Mikael Hake skötte personaltransporten med stationsbåten.
VERKSAMHET
14 nät: 04:10‐08:20. Inga burar.
OBSERVATIONER
KANADAGÅS: Ett omärkt par har bo på samma plats där det ordinarie paret med ringmärkt
hane häckade tidigare i våras. Sistnämnda par har nu 8 stora ungar medan honan i det nya
paret ruvade på 6 ägg. I övrigt en hel del oräknade fåglar på ön.
GRAVAND: En hona ruvade på 7 egna ägg och ett tobisgrissleägg i tobisgrissleholk nr 16. I
övrigt sågs ytterligare åtminstone en gravand på ön.
KUSTSNÄPPA: 1 outfärgad 2K rastade i Kausan under eftermiddagen.
SPOVSNÄPPA: 1 outfärgad 2K rastade tillfälligt på Playan i samband med personalbytet vid 13‐
tiden och sågs dessutom under kvällen i Kausan.
SKÄRSNÄPPA: Tre tidigare på ön ringmärkta fåglar kvar i Kausan.
KÄRRSNÄPPA: En utfärgad ad av rasen alpina rastade i Kausan under em.
KENTSK TÄRNA: En mindre koloni på 5 par i anslutning till de häckande skrattmåsarna V om
Västra rännan. 4 bon med 2 ägg och 1 bo med 1 ägg.
SMÅTÄRNA: Ett par häckar i år på SO‐udden. En av fåglarna fiskar ofta i Kausan och den som
sågs där idag var ringmärkt.
TOBISGRISSLA: De västligaste 51 tobisgrissleholkarna kontrollerades och i samtliga hade
äggläggning ägt rum. Idag innehöll flertalet av holkarna relativt nyligen födda ungar. En holk
med 1 ägg hade övertagits av en gravand som nu ruvade på 7 egna ägg förutom
tobisgrisslans ägg.
KÄRRSÅNGARE: En ny fågel sedan igår ringmärktes och troligen var det den som senare under
dagen satt och sjöng i fyrområdet NO om östra gamla fyren.
ROSENFINK: En honfärgad fågel rastade i fyrområdet mitt på dagen.

RINGMÄRKNING
10 ex av 7 arter.
Gravand 1, tobisgrissla 2 pull, kärrsångare 1, rörsångare 3, ärtsångare 1, trädgårdssångare 1
och svartvit flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 125 och i år 7 178.

UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Idag fanns på ön endast personer anslutna till fågelstationen, alltså totalt 5 personer.
ÖVRIGT
Ja, nu är man här igen efter en månads vistelse på fastlandet. Gräs‐ och örtvegetationen växer
för tillfället så det knakar. Det var intressant att se att öns blomraritet framför alla andra, den
lilla paddfoten, har haft en bra blomning på sin vanliga kvadratmeter nära informationsskylten
vid Stora bryggan. God fruktsättning av de paddfotlika frukterna kunde noteras och några få
vackert blålila blommor kunde ännu ses i gräsvegetationen intill några plantor av strandbeta.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 12 JUNI 2012
VÄDER
I gryningen lite klar himmel i SV men snart helmulet, dock högt i tak och god sikt. Efter 08:00
kikade solen fram emellanåt men åter mulnande vid 11‐tiden. Tidvis en aning duggregn. Från
15‐tiden åter uppklarnande och därefter nästan molnfritt resten av dagen och dessutom bleke
på havet under ett par timmar.
02:00: VNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +12,0 grader, vattenstånd +11 cm.
05:00: VNV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +11,2 grader, vattenstånd +7 cm.
08:00: VNV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +11,6 grader, vattenstånd ‐4 cm.
11:00: V 2 m/s, byvindar 4 m/s, +12,7 grader, vattenstånd ‐8 cm.
14:00: S V 1 m/s, byvindar 2 m/s, +11,9 grader, vattenstånd +1 cm.
17:00: NV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +13,3 grader, vattenstånd +2 cm.
20:00: NNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +13,0 grader, vattenstånd ‐6 cm.
23:00: NNV 4 m/s, byvindar 6 m/s, +12,4 grader, vattenstånd ‐9 cm.
Ingen mätbar nederbörd idag.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:19 och ned 22:06.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 04:10‐12:10. Inga burar. Efter gårdagens påbörjade inventering av de häckande
tobisgrisslorna har Klara och Uno fortsatt den verksamheten idag.
OBSERVATIONER
KRICKA: 1 hane rastade i Kausan vid 09‐tiden.
SJÖORRE: Ca 40 ex i en flock sträckte mot S öster om Nidingen 15:25.
FISKGJUSE: 1 ex kom sträckande från NO 12:07. När den befann sig rakt över ön fick den hjälp
av termiken och kretsade upp på högre höjd innan den fortsatte mot SV.
SPOVSNÄPPA: Den outfärgade 2K‐fågeln från igår var kvar i Kausan även idag.
SKÄRSNÄPPA: Tre tidigare på ön ringmärkta fåglar kvar i Kausan.
KÄRRSNÄPPA: En utfärgad ad av rasen alpina rastade i Kausan även idag.
GLUTTSNÄPPA: Ett ex hördes (även ett par spelstrofer) på sträck mot NO 04:55.
SMÅTÄRNA: Det häckande paret på SO‐udden ruvar fortfarande på 2 ägg.
TOBISGRISSLA: Efter genomgång av samtliga 60 holkar på ön igår och idag kunde vi
konstatera häckning i 58. Endast de 2 holkarna på Ostudden var tomma.
TÖRNSKATA: 1 hona kvar från igår och idag lyckades vi fånga den. Det blev den första
ringmärkta av arten i år.
RINGMÄRKNING
14 ex av 8 arter.
Tobisgrissla 1, hussvala 1, rörsångare 2, ärtsångare 2, törnsångare 2, svarthätta 2, törnskata 1
och stare 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 139 och i år 7 192.

UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Idag besöktes ön av två båtar med 4 + 2 personer. Dessutom hade Stefan och Annika med sig
8 gäster över dagen. Med fågelstationens personal alltså totalt 19 personer.
ÖVRIGT
Anette har grovrensat och kupat båda våra potatisland och dessutom bjudit på nybakade
bullar till eftermiddagskaffet. Bra initiativ!
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 13 JUNI 2012
VÄDER
I grynigen i stort sett molnfritt över Nidingen och på fastlandet innanför men en molnbank i
väster. Därefter successivt mulnande och helmulet från 08:30. Solen bröt igenom en del från
10:30 och därefter växlande molnighet och från sena eftermiddagen åter molnfritt.
02:00: N 2 m/s, byvindar 4 m/s, +10,9 grader, vattenstånd +4 cm.
05:00: ONO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +11,2 grader, vattenstånd +3 cm.
08:00: O 5 m/s, byvindar 6 m/s, +12,1 grader, vattenstånd +6 cm.
11:00: OSO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +13,5 grader, vattenstånd ‐11 cm.
14:00: SV 3 m/s, byvindar 6 m/s, +14,7 grader, vattenstånd ‐2 cm.
17:00: SV 3 m/s, byvindar 6 m/s, +14,5 grader, vattenstånd +4 cm.
20:00: SV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +13,7 grader, vattenstånd 0 cm.
23:00: VSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +13,3 grader, vattenstånd 0 cm.
Ingen mätbar nederbörd idag.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:19 och ned 22:07.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 04:30‐07:30 och 22 nät 07:30‐24:00. Inga burar. Fortsatta tobisgrisslestudier.
OBSERVATIONER
KRICKA: 1 hane kvar i Kausan även idag.
SPOVSNÄPPA: Den outfärgade 2K‐fågeln fortfarande kvar i Kausan.
SKÄRSNÄPPA: Två tidigare på ön ringmärkta fåglar kvar på Playan.
KÄRRSNÄPPA: Den utfärgade fågeln av rasen alpina sågs idag på Playan.
BRUSHANE: 2 hanar flög mot O över fyrområdet 16:02.
SVARTSNÄPPA: Ett ex anlände vid 12:40‐tiden och rastade i Kausan under eftermiddagen.
SILLGRISSLA: 1 ex i sommardräkt flög österut längs nordstranden 07:00.
RINGMÄRKNING
11 ex av 6 arter.
Tobisgrissla 1, hussvala 1, rödhake 1, kärrsångare 2, rörsångare 1 och stare 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 149 och i år 7 202.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal idag, alltså 3 personer idag.

ÖVRIGT
Anette har rensat fram två av trädgårdsfållans bärbuskar som var totalt överväxta med gräs,
så nu kan man åtminstone se en buske röda vinbär och en dito krusbär. Bladen på den
sistnämnda var nästan helt uppätna av krusbärsstekelns larver.
Man trodde ju att fågelstationens fångstnät var avsedda för fågelfångst. Men det händer
ibland att vi även får fisk i näten fastän de står på torra land. Idag hade en tejstefisk fastnat i
näst översta våden på ett av näten vid Kruthuset. Man kan bara spekulera över hur detta kan
komma sig. Förmodligen är det väl någon fisktransporterande tobisgrissla som har
kleptoparasiterats av någon måsfågel och därvid släppt fisken som då råkat ramla rätt ner i
nätet innan den parasiterande måsfågeln lyckats få tag i bytet.
Morgonens mest frustrerande händelse på fågelfronten var den sångare som satt och sjöng i
6:ans stora slånbuskage V om Fotogenboden men som inte ville visa sig eller flyga i näten på
platsen. Sången var ett lågmält och snabbt framfört Sylvia‐pladder, som förde tankarna till
sammetshätta i synnerhet när några skramlande toner vävdes in i strofen några gånger. Men
vad göra? Det blir till att ha näten uppe tidigt innan det gryr och hoppas på att den är kvar och
villigt fastnar i ett av näten runt aktuellt buskage.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 14 JUNI 2012
VÄDER
En mulen efternatt och morgon men ganska god sikt. Man kunde skymta byggnaderna i
Varberg. Vid 07‐tiden började molntäcket spricka upp och därefter var det huvudsakligen
solsken förutom en del låga sommarmoln fram till middagstid. Under eftermiddag växlande
molnighet och tidvis helmulet.
02:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +12,2 grader, vattenstånd +8 cm.
05:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +11,8 grader, vattenstånd +18 cm.
08:00: VSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +11,6 grader, vattenstånd +12 cm.
11:00: VSV 6 m/s, byvindar 12 m/s, +12,7 grader, vattenstånd +4 cm.
14:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +12,4 grader, vattenstånd +6 cm.
17:00: SV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +12,5 grader, vattenstånd +15 cm.
20:00: SV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +12,3 grader, vattenstånd +10 cm.
23:00: VSV 6 m/s, byvindar 10 m/s, +11,2 grader, vattenstånd +1 cm.
Ingen mätbar nederbörd idag.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:18 och ned 22:08.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
22 nät 00:00‐08:00 och 17 nät 08:00‐09:00. Inga burar. Fortsatta tobisgrisslestudier med bl.a.
fångst av vuxna individer.
OBSERVATIONER
KRICKA: 1 hane kvar i Kausan även idag.
SPOVSNÄPPA: Den outfärgade 2K‐fågeln sågs under morgonen i Kausan.
KÄRRSNÄPPA: Den utfärgade fågeln av rasen alpina fick idag sällskap av en rasfrände.
SVARTSNÄPPA: Gårdagens ex var kvar i Kausan under morgonen, men fick fram på dagen
sällskap av ytterligare en fågel.
RINGMÄRKNING
19 ex av 4 arter.
Tobisgrissla 14, kärrsångare 2, härmsångare 2 och svarthätta 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 169 och i år 7 222.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning (0,5 tim).
BESÖKARE
Förutom fågelstationens personal kom Stefan och Annika med 10 gäster, som blir kvar tills
imorgon. Totalt alltså 15 personer.

ÖVRIGT
Av allt att döma var den mystiska sångaren som jag skrev om igår ändå en törnsångare med
en avvikande sång.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 15 JUNI 2012
VÄDER
Växlande molnighet och god sikt från gryningen och framåt. Under förmiddagen var det
huvudsakligen mulet men från middagstid dominerade blå himmel fram till 18‐tiden då en
molnfront närmade sig från S och vid 22‐tiden började det regna.
05:00: VSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +10,1 grader, vattenstånd +9 cm.
08:00: VSV 5 m/s, byvindar 9 m/s, +10,7 grader, vattenstånd +3 cm.
11:00: SSV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +11,3 grader, vattenstånd ‐10 cm.
14:00: S 4 m/s, byvindar 7 m/s, +12,4 grader, vattenstånd ‐17 cm.
17:00: S0 4 m/s, byvindar 5 m/s, +12,8 grader, vattenstånd ‐6 cm.
20:00: SSO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +14,6 grader, vattenstånd ‐8 cm.
23:00: OSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +14,0 grader, vattenstånd ‐13 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:18 och ned 22:08.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 04:00‐09:00. Inga burar. Fortsatta tobisgrisslestudier med bl.a. fångst av vuxna
individer och ringmärkning av boungar.
OBSERVATIONER
KRICKA: 1 hane kvar i Kausan även idag.
SPOVSNÄPPA: Den outfärgade 2K‐fågeln kvar hela dagen i Kausan.
KÄRRSNÄPPA: En utfärgad fågel av rasen alpina höll till i Kausan.
STORSPOV: 1 ex passerade mot SV utanför Västudden 05:35.
SVARTSNÄPPA: 2 adulta fåglar var kvar i Kausan på morgonen, men de lockades med av 2
förbipasserande ex och samtliga sträckte mot S 07:25. Ett femte ex dök upp i Kausan vid 17‐
tiden.
KENTSK TÄRNA: Vid inventering idag noterades att kolonin ökat till 10 häckande par (åtta 1‐
äggsbon och två 2‐äggsbon)
TORDMULE: 1 ex flög nära nordstranden och rundade Västudden 05:30.
RINGMÄRKNING
33 ex av 3 arter.
Tobisgrissla 31 (28 pulli), rörsångare 1 och svarthätta 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 202 och i år 7 253.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan och Annika åkte iland med sina 10 övernattande gäster vid 13:30‐tiden. Med
fågelstationens personal alltså totalt 15 personer.

ÖVRIGT
En av trädgårdsstolarna som saknade en sittbräda har förtjänstfullt lagats av Anette.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 16 JUNI 2012
VÄDER
Växlande molnighet under dagen och ganska god sikt. En åskby drev in över Nidingen från V
och vi fick en rejäl skur under tiden 18:30‐19:30.
05:00: SSV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +13,7 grader, vattenstånd +2 cm.
08:00: SSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +13,9 grader, vattenstånd +6 cm.
11:00: S 7 m/s, byvindar 9 m/s, +14,2 grader, vattenstånd 0 cm.
14:00: S 6 m/s, byvindar 8 m/s, +14,9 grader, vattenstånd ‐9 cm.
17:00: SS0 6 m/s, byvindar 8 m/s, +15,1 grader, vattenstånd 0 cm.
20:00: S 2 m/s, byvindar 9 m/s, +14,7 grader, vattenstånd +3 cm.
23:00: SSO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +14,0 grader, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:18 och ned 22:09.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Anette Unger och Uno Unger fram till 13:00 då vår skeppare Tommy Järås
anlände med förstärkning i egenskap av Lotta Berg, Hanna Berg, Cecilia Lundström och Bosse
Lundström.
VERKSAMHET
19 nät 06:45‐09:45. Inga burar. Fortsatta tobisgrisslestudier med bl.a. fångst av vuxna
individer och ringmärkning av boungar. Hela gräsytan mellan 5:ans och 6:ans nätplatser
trimmades fram och krattades.
OBSERVATIONER
KRICKA: 1 hane kvar i Kausan även idag.
HAVSSULA: En 4K+ sträckte mot N utanför Västudden 06:58.
SPOVSNÄPPA: Den höll till i Kausan för sjätte dagen i rad.
SKÄRSNÄPPA: 2 ex stod på en sten ute på Klockfotsrevet under morgonen.
KÄRRSNÄPPA: Den höll till i Kausan för sjätte dagen i rad.
STORSPOV: 14 ex passerade mot SV över Ostudden 18:47.
RINGMÄRKNING
7 ex av 5 arter.
Tobisgrissla 3 (2 pulli), härmsångare 1, törnsångare 1, svarthätta 1 och stare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 209 och i år 7 262.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning och dito trimning (7 tim).
BESÖKARE
Stefan kom ut vid middagstid med ett sällskap på 8 personer vilka skall stanna över natten.
Med folk knutna till fågelstationen besöktes alltså Nidingen idag av totalt 17 personer.

ÖVRIGT
Nu ser vi fram emot en fin vecka med full personalstyrka. Den idag nyanlända personalen
koncentrerar sig på nät‐ och burfångst och den kvarvarande styrkan från den gångna veckan
fortsätter med kontroller av vuxna tobisgrisslor samt boungemärkning av desamma. Även
ringmärkning av samtliga tretåiga måsungar ingår i den kommande veckans verksamhet.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 17 JUNI 2012
VÄDER
Mestadels mulet under morgon och förmiddag, dock en del solsken mitt på dagen. Sikten
ganska god men något disigare under eftermiddagen. Under eftermiddagen åter i huvudsak
mulet och det kom t.o.m. några regnstänk ett tag.
05:00: VSV 6 m/s, byvindar 10 m/s, +13,2 grader, vattenstånd +14 cm.
08:00: SV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +14,5grader, vattenstånd +20 cm.
11:00: SSV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +14,2 grader, vattenstånd +13 cm.
14:00: SSV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +13,9 grader, vattenstånd +7 cm.
17:00: SS0 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,6 grader, vattenstånd +7 cm.
20:00: SV 7 m/s, byvindar 12 m/s, +13,7 grader, vattenstånd +7 cm.
23:00: SV 9 m/s, byvindar 13 m/s, +14,0 grader, vattenstånd 0 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:18 och ned 22:09, samma som igår. Vi börjar närma oss sommarsolståndet.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Lotta Berg, Hanna Berg, Cecilia Lundström, Bosse Lundström, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 04:00‐12:00. 28 burar i Kausan 04:15‐14:15. Fortsatta tobisgrisslestudier med bl.a.
fångst av vuxna individer och ringmärkning av boungar. Anette har lagat nät under en timma.
OBSERVATIONER
KRICKA: 1 hane kvar i Kausan för sjätte dagen i rad.
SPOVSNÄPPA: Den höll till i Kausan tidigt under morgonen för sjunde dagen i rad men sågs ej
senare.
RINGMÄRKNING
31 ex av 5 arter.
Tobisgrissla 23, hussvala 2, skärpiplärka 4, kärrsångare 1 och stare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 240 och i år 7 293.
UPPDRAGSARBETE.
V tog nu själva initiativet och ersatte den tjärpapp som blåst av 1/3 av brandskjulet redan
under förra året innan taket ruttnar sönder helt (2 tim). Gräsklippning i fyrområdet och
trimning av gräsytorna runt Fotogenboden (3 tim).
BESÖKARE
Stefan hämtade sina 8 övernattande gäster vid middagstid. Med fågelstationens personal
besöktes alltså Nidingen idag av totalt 16 personer.
ÖVRIGT
Undertecknad fyllde år idag och blev tillsammans med övrig personal bjuden på en utsökt
blåbärspaj tillagad av Anette.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 18 JUNI 2012
VÄDER
Dagen började med helmulen himmel och god sikt. Vid 11‐tiden lättade molnen och solen
sken från en klar himmel. Vid 16‐tiden kom en molnbank in från SV och det började regna,
vilket fortsatte långt in på kvällen.
02:00: SV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +13,6 grader, vattenstånd ‐1 cm.
05:00: SV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +13,1 grader, vattenstånd +3 cm.
08:00: SV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +12,8 grader, vattenstånd +9 cm.
11:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +13,4 grader, vattenstånd +3 cm.
14:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +15,0 grader, vattenstånd ‐3 cm.
17:00: NV 2 m/s, byvindar 5 m/s, +13,8 grader, vattenstånd ‐2 cm.
20:00: NNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +13,0 grader, vattenstånd +5 cm.
23:00: NV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +12,2 grader, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:18 och ned 22:10, en minut längre dag än igår. Endast tre dagar kvar till
sommarsolståndet.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Lotta Berg, Hanna Berg, Cecilia Lundström, Bosse Lundström, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
17 nät 04:00‐ 13:00. 29 burar i Kausan 04:15‐16:00. Fortsatta tobisgrisslestudier. Inventering
och ringmärkning av tretåig mås på de gamla fyrarna.
OBSERVATIONER
KRICKA: 1 hane kvar i Kausan för sjunde dagen i rad.
GRÅHÄGER: 3 ex sträckte tillsammans mitt på dagen mot NO efter att ha tagit ett varv över
Ostudden.
SILLGRISSLA: 1 ex flög ett par varv utanför nordstranden och över Kausan sent på
eftermiddagen.
TORDMULE: 1 ex flög ett par varv utanför nordstranden 13:27‐13:32 och försvann österut
efter att kort ha satt sig på en större sten tillsammans med ett par tobisgrisslor.
RINGMÄRKNING
50 ex av 9 arter.
Större strandpipare 1 pullus, tretåig mås 36 (1 ad + 35 pulli), fisktärna 1 pullus, tobisgrissla 1,
hussvala 1, skärpiplärka 3 pulli, törnsångare 1, svarthätta 1 och stare 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 290 och i år 7 343.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning i fyrområdet (3 tim).
BESÖKARE
Idag fågelstationens 7 personer samt besök av Potatis‐Gunnar från Nidingens Vänner.

ÖVRIGT
Gunnar Börjesson hade med sig två livbojar skänkta av Nidingens Vänner varav en sattes upp
på informationsskylten vid Stora bryggan.
Automatiken på avsaltningsanläggningen strejkar igen, så vi var nästan utan vatten i morse.
Nu får vi sätta igång pumpen manuellt flera gånger om dagen för att vara säkra på att vattnet
inte sinar.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 19 JUNI 2012
VÄDER
Växlande molnighet och god sikt från morgonen och framåt. Under dagen alltmer solsken och
eftermiddag‐kväll var i princip molnfri.
02:00: V 12 m/s, byvindar 14 m/s, +12,0 grader, vattenstånd +12 cm.
05:00: V 11 m/s, byvindar 14 m/s, +11,7 grader, vattenstånd +16 cm.
08:00: V 10 m/s, byvindar 12 m/s, +12,8 grader, vattenstånd +19 cm.
11:00: VSV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +14,3 grader, vattenstånd +12 cm.
14:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +15,3 grader, vattenstånd ‐1 cm.
17:00: VSV 4 m/s, byvindar 7 m/s, +15,8 grader, vattenstånd ‐6 cm.
20:00: SSV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +14,5 grader, vattenstånd 0 cm.
23:00: V 4 m/s, byvindar 5 m/s, +13,7 grader, vattenstånd ‐3 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:18 och ned 22:10. Endast två dagar kvar till sommarsolståndet.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Lotta Berg, Hanna Berg, Cecilia Lundström, Bosse Lundström, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
12 nät 06:00‐15:00. 29 burar i Kausan 06:15‐18:00. Fortsatta tobisgrisslestudier och
ringmärkning av tobisgrissleungar. Inventering och märkning av ungar av tretåiga mås på
Rissastenens sjömärke. I princip kontinuerlig havsfågelspaning mellan kl 06 och 10.
OBSERVATIONER
SJÖORRE: 38 ex sträckande mot S fördelade på 5 flockar under morgon‐förmiddag.
STORMFÅGEL: 1 ex sträckande mot N väster om ön 07:04.
MINDRE LIRA: 1 ex sträckte söderut strax utanför Klockfotsbojen 07:52, vilket var 55 minuter
efter att troligen samma ex passerat vid Kråkudden.
HAVSSULA: 3 ex sträckande mot S var för sig, väster om ön, under ett par morgontimmar. De
två första såg adulta ut medan den tredje var subadult (4K?).
TOFSVIPA: 2 ex rastade på Västudden.
SKÄRSNÄPPA: 4 ex förbiflygande på nära håll över Kausan 07:25.
KÄRRSNÄPPA: 3 ex rastade i Kausan hela dagen.
TRETÅIG MÅS: Igår och idag har samtliga ungar på Nidingen ringmärkts. På de två gamla
fyrarna fanns 35 ungar medan endast 9 ungar var kvar på Rissastenen där en av ungarna
delade bo med ett ägg under kläckning. 38 (21 + 17) bon har innehållit ägg i år, men nu i
samband med ringmärkningen var endast 28 (19 + 9) bon aktiva.
SILLGRISSLA: 2 ex (1 + 1) passerade mot S väster om ön under morgonen.
TORDMULE: 4 ex (1 + 3) passerade mot S väster om ön under morgonen.
RINGMÄRKNING
66 ex av 6 arter.
Skrattmås 1 pull, tretåig mås 9, silvertärna 3 pull, tobisgrissla 39, skärpiplärka 2 och stare 12.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 356 och i år 7 409.

UPPDRAGSARBETE.
Trimning och klippning av gräsytor i fyrområdet (5 tim).
BESÖKARE
Idag endast fågelstationens personal, alltså 7 personer.
ÖVRIGT
Med vindar på 10‐12 (12‐14 i byarna) m/s under natten och morgonen fann vi det lämpligt att
ägna oss åt lite havsfågelskådning under början av dagen. Detta gav viss utdelning, i form av
en mindre lira, några havssulor, en stormfågel och en del sillgrisslor och tordmular. Nu hoppas
vi på fortsatt solsken och lite lugnare vindar under kommande dagar.
Automatiken på avsaltningsanläggningen strejkar fortfarande. Nu får vi sätta igång pumpen
manuellt stup i kvarten för att vara säkra på att vattnet inte sinar.
Den andra livbojen som Nidingens Vänner skänkte igår sattes upp på informationstavlan vid
Lilla bryggan.
Problemet med läckaget vid takfönstret över vår vindstrappa löstes efter det att vi sett exakt
var det droppade in vid gårdagens myckna regnande. Det visade sig att kittmaterialet som höll
fast de fyra små glasrutorna inte längre höll tätt. Därför tog vi ner hela takfönstret och kittade
om det med den tätningsmassa som vi hade i vårt verktygsskåp. Nu väntar vi på nästa
regnväder för att se om vi lyckats täta fönstret ordentligt.

VID DATORN
Lotta Berg och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 20 JUNI 2012
VÄDER
I stor sett molnfri himmel från gryningen och hela dagen. Mycket god sikt.
02:00: V 6 m/s, byvindar 7 m/s, +12,3 grader, vattenstånd ‐7 cm.
05:00: V 4 m/s, byvindar 5 m/s, +11,7 grader, vattenstånd ‐8 cm.
08:00: V 4 m/s, byvindar 6 m/s, +13,8 grader, vattenstånd ‐3 cm.
11:00: V 4 m/s, byvindar 5 m/s, +15,2 grader, vattenstånd ‐3 cm.
14:00: NV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +15,8 grader, vattenstånd ‐11 cm.
17:00: NNV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +15,7 grader, vattenstånd ‐12 cm.
20:00: NNV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +15,6 grader, vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:18 och ned 22:10. Endast en dag kvar till sommarsolståndet.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Lotta Berg, Hanna Berg, Cecilia Lundström, Bosse Lundström, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
24 nät 04:00‐15:00. 29 burar i Kausan 04:15‐18:15. Fortsatta tobisgrisslestudier.
OBSERVATIONER
SVARTSNÄPPA: 4 ex, varav 3 ex kort rastande i Kausan under morgonen och 1 ex hördes under
sen eftermiddag.
KÄRRSNÄPPA: 1 ex drog norrut över Kausan på kvällen.
SILLGRISSLA: 2 ex höll till vid nordstranden vid 06‐tiden. Den ena låg på vattnet medan den
andra struttade omkring bland tobisgrisslor på ett av de stora stenblocken.
RINGMÄRKNING
22 ex av 4 arter.
Hussvala 1, skärpiplärka 5, stare 15 och grönfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 378 och i år 7 431.
UPPDRAGSARBETE.
Trimning och klippning av gräsytor i fyrområdet (3 tim). Tömning av gästtoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Stefan och Annika kom ut med 4 gäster som stannar över natten. Stefan hade även med
rörmokare Per Bengtsson över dagen för service på avsaltningsanläggningen. På kvällen hade
Vågbrytarna (2) med sig 12 personer för en picknick. Med fågelstationens personal var alltså
totalt 28 personer på ön idag.

ÖVRIGT
Automatiken på avsaltningsanläggningen fick sig en genomgång av rörmokaren, och ska nu
förhoppningsvis fungera igen.
Delar av fågelstationspersonalen har badat i havet, medan andra nu kunnat ta en kort men
välbehövlig dusch.
Idag har stationspersonalen passat på att njuta av det soliga vädret genom att inta samtliga
måltider utomhus. Anette tog vara på delar av öns rabarberbestånd genom att baka en delikat
rabarberpaj, vilket verkligen uppskattades av stationspersonalen.
VID DATORN
Lotta Berg och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 21 JUNI 2012
VÄDER
Helt molnfri himmel från gryningen och fram till 11‐tiden, då vackertvädersmoln började
uppträda för att under eftermiddag‐kväll åter bli molnfritt. God sikt.
02:00: NO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +13,0 grader, vattenstånd ‐8 cm.
05:00: NO 4 m/s, byvindar 4 m/s, +12,4 grader, vattenstånd ‐11 cm.
08:00: NNO 4 m/s, byvindar 5 m/s, +14,3 grader, vattenstånd ‐8 cm.
11:00: NNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +16,1 grader, vattenstånd ‐3 cm.
14:00: NNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +17,1 grader, vattenstånd ‐8 cm.
17:00: NNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +17,8 grader, vattenstånd ‐12 cm.
20:00: N 5 m/s, byvindar 7 m/s, +17,4 grader, vattenstånd ‐10 cm.
23:00: O 7 m/s, byvindar 8 m/s, +17,2 grader, vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:18 och ned 22:10. Enligt den astronomiska kalendern inträffade
sommarsolståndet på Nidingen idag (inatt) 01:06. Så nu går vi mot mörkare tider igen.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Lotta Berg, Hanna Berg, Cecilia Lundström, Bosse Lundström, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
24 nät 04:00‐14:00. 29 burar i Kausan 04:15‐18:15. Fortsatta tobisgrisslestudier med märkning
av ungar.
OBSERVATIONER
TOFSVIPA: 1 ex sågs flyga över Västudden 06:35.
KÄRRSNÄPPA: 1 ex hördes i Kausan på morgonen.
RINGMÄRKNING
107 ex av 4 arter.
Silvertärna 2, tobisgrissla 54, skärpiplärka 4 och stare 47.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 485 och i år 7 538.
UPPDRAGSARBETE.
Trimning och klippning av gräsytor i fyrområdet (1,5 tim).
BESÖKARE
Stefan och Annika med 4 gäster åkte iland mitt på dagen. Dessutom 7 flytetyg av varierande
slag, med sammanlagt 17 personer. Med fågelstationens personal var alltså totalt 30 personer
på ön idag.

ÖVRIGT
Nu har ”proppen gått ur” vad gäller stararna. Ett antal stora flockar har rastat på ön under
dagen, och totalt har 47 ungfåglar infångats (de flesta i näten, några i vadarburarna) och
ringmärkts under dagen.
På kvällen fick vi för första gången i år uppleva en myrsvärmning över ön orsakad av det
varma vädret. Fiskmåsar och silltrutar var inte sena att utnyttja denna flygande födoresurs och
vi såg några 10‐tal ex av dessa arter snappa åt sig av de svärmande myrorna.
En stor händelse i fågelstationens historia var att vi för första gången med säkerhet lyckats
konstatera häckning av hämpling på Nidingen. Både hanen och honan är ringmärkta sedan
tidigare. Boet, som låg i ett lågt slånbuskage ca 15 m N om nät 5C, innehöll 5 ägg. Vid ett
tillfälle sågs hanen mata den ruvande honan på boet, och emellanåt tog hon paus från
ruvandet och flög omkring i fyrområdet.

VID DATORN
Lotta Berg och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 22 JUNI 2012
VÄDER
Himlen delvis beslöjad av höga cirrusmoln i gryningen. God sikt. Successivt mulnande under
förmiddagen och från 12:30 ett kontinuerligt regn. Vid 21‐tiden började det slutligen klarna
upp från sydväst.
02:00: O 8 m/s, byvindar 9 m/s, +15,6 grader, vattenstånd ‐11 cm.
05:00: O 9 m/s, byvindar 11 m/s, +14,2 grader, vattenstånd ‐19 cm.
08:00: OSO 7 m/s, byvindar 11 m/s, +15,5 grader, vattenstånd ‐16 cm.
11:00: OSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +17,7 grader, vattenstånd ‐4 cm.
14:00: S 5 m/s, byvindar 8 m/s, +15,1 grader, vattenstånd ‐2 cm.
17:00: SSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +14,8 grader, vattenstånd ‐4 cm.
20:00: VSV 3 m/s, byvindar 10 m/s, +12,6 grader, vattenstånd ‐3 cm.
23:00: SO 6 m/s, byvindar 9 m/s, +14,2 grader, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:18 och ned 22:11.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Lotta Berg, Hanna Berg, Cecilia Lundström, Bosse Lundström, Anette
Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
16 nät 05:30‐12:30. 29 burar i Kausan 06:15‐12:45. Ansning av nätgatan vid 5D/E. Fortsatt
fångst av häckande tobisgrisslor.
OBSERVATIONER
SMÅSKRAKE: Egen kontroll av en hona vid nätplats 5. Hon ringmärktes som vuxen 2002 och
hade nu en kull på 8 nykläckta ungar, den första kullen av arten som setts på Nidingen i år.
ÄGRETTHÄGER: Den kom inflygande S om Hamnudden 21:28, fortsatte längs Playan och
tvärade över Svacken och försvann mot NO någon minut senare.
TOFSVIPA: 5 ex flög österut längs nordstranden 09:00.
KÄRRSNÄPPA: Minst 10 ex. I regnet under eftermiddagen rastade 6 alpina kärrsnäppor i
Kausan och ev. ytterligare 2 ex vid Lilla bryggan. Vid 21:30‐tiden hade 10 ex samlats i Kausan.
SKÄRSNÄPPA: 1 ex, tidigare ringmärkt på Nidingen, rastade i Kausan under förmiddagen.
SVARTSNÄPPA: 1 ex rastade kort i Kausan under förmiddagen, men drog sedan iväg.
BRUSHANE: 4 hanar sträckte mot S 06:04. Dessutom en rastande hane i Kausan vid 06‐tiden.
SVART RÖDSTJÄRT: En 1K‐fågel, helt i juvenil dräkt, ringmärktes efter fångst i nät 5E.
RINGMÄRKNING
50 ex av 3 arter.
Svart rödstjärt 1, lövsångare 1 och stare 48.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 535 och i år 7 589.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag – det är ju faktiskt midsommarafton!

BESÖKARE
Patrik Stenberg med familj och bekanta (totalt 8 personer) anlände vid middagstid till ön och
åtminstone en del av dem skall stanna till söndag. Med fågelstationens personal var alltså
totalt 15 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Liksom igår var det gott om rastande starar på ön, och 45 årsungar och 3 äldre fåglar fångades
i näten innan dessa fick tas ned vid lunchtid, då det började regna.
Troligen var det det annalkande regnvädret som fick ett antal olika vadare att gå ner och
rasta på ön idag – ingen av dessa behagade dock låta sig infångas i våra vadarburar. Bl.a.
återsågs vår färgringmärkta skärsnäppa AMN i Kausan, som senast sågs under första hälften
av juni. Därtill noterades brushanar, kärrsnäppor, svartsnäppor och tofsvipor. Regnandet
innebar också en ordentlig test av det nykittade takfönstret, som till allmän belåtenhet visade
sig hålla tätt.
För första gången på närmare två veckor sågs idag en kråka på ön. Den så här års nästan
obligatoriska juvenila svarta rödstjärten dök upp under dagens första nätrunda.
För övrigt ledde det regniga vädret till att stationspersonalen fick möjlighet att i lugn och ro
gemensamt intaga en god midsommarlunch, med sill och färskpotatis följt av Hannas
nybakade citronkaka. Stationens två yngsta medarbetare tog sig sedan ett midsommardopp!
Till kvällsfikat hade Anette bakat mycket gott bröd.
Vilken sensation på själva midsommaraftonens kväll! Uno tog en kort promenad till
ringmärkarlabbet sent på kvällen och kom precis lägligt till att en ägretthäger snabbt
passerade förbi i medvinden längs öns sydsida. Tyvärr fick Uno inte kontakt med övriga
tillräckligt snabbt för att de skulle hinna se denna celebra gäst, som bara setts en gång tidigare
på Nidingen.
VID DATORN
Lotta Berg och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 23 JUNI 2012
VÄDER
En nästan molnfri himmel i gryningen och god sikt. Vid 07‐tiden mulnade det från SV och
sikten försämrades något i samband med ett par lätta regnskurar vid 08‐09‐tiden. Därefter
uppehåll men mulet. Under eftermiddagen sprack molntäcket upp en aning och solen sken
tidvis.
02:00: S 5 m/s, byvindar 7 m/s, +14,3 grader, vattenstånd ‐5 cm.
05:00: SSO 2 m/s, byvindar 6 m/s, +14,5 grader, vattenstånd ‐13 cm.
08:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +14,8 grader, vattenstånd ‐9 cm.
11:00: SSV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +15,0 grader, vattenstånd 0 cm.
14:00: S 8 m/s, byvindar 9 m/s, +15,9 grader, vattenstånd ‐5 cm.
17:00: SV 11 m/s, byvindar 12 m/s, +15,4 grader, vattenstånd ‐5 cm.
20:00: SSV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +15,4 grader, vattenstånd ‐4 cm.
23:00: SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +15,0 grader, vattenstånd 0 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:19 och ned 22:11.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Lotta Berg, Hanna Berg, Cecilia Lundström, Bosse Lundström, Anette
Unger och Uno Unger fram till middagstid då Lotta, Hanna, Cecilia och Bosse for iland och
avlöstes av Ulrika Tollgren och Veronica Tollgren. Klara, Anette och Uno blir kvar från förra
veckan. Lasse Hellberg skötte transporten av personal med stationsbåten Stuff.
VERKSAMHET
19 nät 04:00‐13:00. 30 burar i Kausan 04:00‐13:00. Fortsatt ringmärkning av tobisgrissleungar.
Kontrolläsning av april månads inlagda ringmärkningsdata i Fagel2.
OBSERVATIONER
GRAVAND: Förutom det par som fortfarande har ägg i tobisgrissleholk 16 sågs samtidigt 2 par i
Kausan med 7 resp. 8 ganska små ungar. Vid senaste observationen hade 6 av ungarna i 7‐
kullen anslutit sig till 8‐kullen och paret med dessa 14 ungar simmade ut till Klockfotsrevet
medan det andra paret blev kvar med en unge i Kausan.
TOPPSKARV: 1 3K+ stod bland storskarvarna på Ostudden vid 08‐tiden.
KÄRRSNÄPPA: 9 adulta ex av rasen alpina höll till i Kausan under morgonen och några var kvar
även senare på dagen.
SKÄRSNÄPPA: 1 ex, samma som igår, höll till i Kausan under förmiddagen.
GLUTTSNÄPPA: 1 ex rastade kort i Kausan under morgonen, men drog sedan iväg.
TAMDUVA: 2 omärkta tamduvor (stadsduvor) rastade en stund på Garaget vid 06:20‐tiden och
därefter vilade sig en ringmärkt brevduva på fyrhuset vid 07:50‐tiden.
SVART RÖDSTJÄRT: 1 ex höll till i fyrområdet under förmiddagen, troligen samma ex som
ringmärktes igår.
RINGMÄRKNING
44 ex av 3 arter.
Tobisgrissla 19, skärpiplärka 9 och stare 16.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 579 och i år 7 633.

UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Patrik Stenberg körde iland sina bekanta men han och hans familj är kvar till i morgon. Med
personer knutna till fågelstationen var totalt 18 personer på ön idag.
ÖVRIGT
I fågelväg hade vi idag en mycket ovanlig händelse. Nästan samtidigt rastade 2 vilda tamduvor
och en äkta brevduva på ön. De flesta tamduvor som rastar på ön är brevduvor som trötta på
sin tävlingsflykt hemåt vilar sig på ön. Dessa är alltid försedda med individuella ringar.
Däremot har vi väldigt få fynd av helt omärkta tamduvor (stadsduvor).
I elfte timmen lyckades undertecknad hitta en toppskarv bland storskarvarna på ön, så att
den avgående personalen fick sitt efterlängtade årskryss på arten innan de åkte iland.
För tredje dagen i rad gästas ön av ett par amiraler, alltså fjärilsarten med det namnet. I
övrigt flyger kålfjärilen rikligt omkring över ön.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 24 JUNI 2012
VÄDER
En helmulen morgon med ganska god sikt. Solen skymtades något under förmiddagen men i
huvudsak mulet resten av dagen och mer eller mindre regnigt från 13‐tiden. Totalt föll 12 mm
regn från middagstid till midnatt.
02:00: SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,1 grader, vattenstånd ‐3 cm.
05:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +14,3 grader, vattenstånd ‐1 cm.
08:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +14,5 grader, vattenstånd +3 cm.
11:00: S 11 m/s, byvindar 14 m/s, +15,0 grader, vattenstånd +13 cm.
14:00: S 12 m/s, byvindar 14 m/s, +13,4 grader, vattenstånd +12 cm.
17:00: SSO 7 m/s, byvindar 10 m/s, +12,6 grader, vattenstånd +5 cm.
20:00: OSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +12,3 grader, vattenstånd +2 cm.
23:00: O 4 m/s, byvindar 7 m/s, +12,2 grader, vattenstånd +12 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:19 och ned 22:11, fast det kunde man minsann inte se denna regniga dag.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
16 nät 04:20‐11:20. 30 burar i Kausan 04:20‐13:50. Fortsatta tobisgrisslestudier omfattade
genomgång av naturbon, ringmärkning av pulli och fångst av adulter. Kontrolläsning av april
månads inlagda ringmärkningsdata i Fagel2.
OBSERVATIONER
SJÖORRE: Ca 50 ex sträckande mot S fördelade på två flockar under morgonen.
TOPPSKARV: 1 3K+ stod bland storskarvarna på Klockfotsrevet under tidig eftermiddag.
KÄRRSNÄPPA: Som mest 11 adulta ex av rasen alpina höll till i Kausan under morgonen.
KUSTLABB: En adult av mörk morf sågs födosökande långt utanför Västudden vid 11:45‐tiden.
RINGMÄRKNING
12 ex av 4 arter.
Fiskmås 3, tobisgrissla 6, skärpiplärka 2 och svarthätta 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 591 och i år 7 645.
UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Patrik Stenberg körde iland med sin familj (4 personer). Med fågelstationens personal alltså
totalt 9 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Efter lunchtid har vi pga. det myckna regnandet hållit oss inomhus där vi utfört diverse slappa
aktiviteter som kortspelande, Facebookande, TV‐tittande, bokläsande och middagssovande.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 25 JUNI 2012
VÄDER
Det slutade regna vid midnatt men mulet från gryningen och en kort regnskur vid 05‐tiden.
Från 07‐tiden åter regnskurar som snart övergick ett kontinuerligt lätt regn fram till 18:00.
Fortsatt huvudsakligen mulet fram till skymningen. Totalt föll 3 mm regn under dagen.
02:00: NNO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +12,1 grader, vattenstånd +15 cm.
05:00: NV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +12,7 grader, vattenstånd +18 cm.
08:00: NV 5 m/s, byvindar 9 m/s, +11,9 grader, vattenstånd +19 cm.
11:00: NV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +12,6 grader, vattenstånd +23 cm.
14:00: NV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +13,0 grader, vattenstånd +19 cm.
17:00: NV 14 m/s, byvindar 18 m/s, +13,1 grader, vattenstånd +9 cm.
20:00: NV 15 m/s, byvindar 18 m/s, +14,1 grader, vattenstånd +5 cm.
23:00: NV 12 m/s, byvindar 18 m/s, +14,5 grader, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:20 och ned 22:11.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, Anette Unger och Uno Unger.
VERKSAMHET
10 nät 04:45‐07:15. 30 burar i Kausan 05:15‐07:30. Kontrolläsning av april månads inlagda
ringmärkningsdata i Fagel2.
OBSERVATIONER
GRAVAND: Paret med boet i en tobisgrissleholk sågs med 5 nykläckta ungar i Kausan under
eftermiddagen. Dessutom sågs 1 par utan ungar i Kausan och 1 ex på Playan.
TOFSVIPA: 1 juvenil fågel rastade på Playan vid 11‐tiden.
SANDLÖPARE: 1 ad i sommardräkt rastade i Kausan vid 10:20‐tiden och sågs igen närmare
Stora bryggan vid 16‐tiden.
SKÄRSNÄPPA: 1 ex höll till på sydsidan av Västudden vid 10:30‐tiden, men det gick ej att
avgöra om den var ringmärkt.
KÄRRSNÄPPA: 5 adulta ex av rasen alpina höll till i Kausan under morgonen.
STORSPOV: 16 ex sträckte mot S på lite höjd 07:15. De hade sällskap med ca 10 oidentifierade
mindre vadare.
GLUTTSNÄPPA: 2 ex sträckte mot S 04:57. Under eftermiddagen rastade 1 + 1 ex kort i Kausan
innan de drog vidare söderut.
KENTSK TÄRNA: Förutom öns häckande fåglar sågs idag för första gången i år en adult fågel
med en flygg årsunge i släptåg. Troligen hade de kommit från någon av kolonierna närmare
kusten alteernativt från Danmark.
RINGMÄRKNING
5 ex av 4 arter.
Tobisgrissla 2, rödhake 1, gransångare 1 och stare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 596 och i år 7 650.

UPPDRAGSARBETE.
Inget idag.
BESÖKARE
Idag endast fågelstationens 5 personer.
ÖVRIGT
Även idag var vädret sådant att det bäst lämpade sig för inomhusaktiviteter. Bl.a. har Anette
och undertecknad kämpat med kontrolläsning av ringmärkningsdata och efter några timmar
lyckades vi slutföra läsningen av alla ringar med storlekarna 0,5 och 1.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 26 JUNI 2012
VÄDER
I gryningen en molnbank inåt land men molnfritt ut över havet i väster. Det klarnade upp
successivt och från 08‐tiden var det i stort sett molnfritt resten av dagen. Inne över land
tornade det dock bymoln upp sig under eftermiddagen.
02:00: NNV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +14,3 grader, vattenstånd +7 cm.
05:00: VNV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +14,2 grader, vattenstånd +2 cm.
08:00: VNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +14,2 grader, vattenstånd +1 cm.
11:00: VNV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +16,3 grader, vattenstånd +3 cm.
14:00: VNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +17,0 grader, vattenstånd +5 cm.
17:00: NV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +17,1 grader, vattenstånd +2 cm.
21:00: V 9 m/s, byvindar 11 m/s, +15,2 grader, vattenstånd +2 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:20 och ned 22:10.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, Anette Unger och Uno Unger fram till
19:00, då Anette och Uno åkte iland. Josefin Tollgren och Tommy Järås avlöste Ungrarna.
Lasse Hellberg skötte personalbytet med hjälp av vår båt.
VERKSAMHET
17 nät 04:00‐11:00. 30 burar i Kausan 05:00‐11:00. Fortsatt bokontroll och ringmärkning av
häckande tobisgrisslor.
OBSERVATIONER
GRAVAND: Idag sågs endast ett par i Kausan. Inga par med ungar sågs. Har samtliga kullar med
ungar simmat till fastlandet?
GRÅGÅS: 7 ex kom simmande (ruggande?) från NO vid 15‐tiden och gick troligen iland på
Ostudden.
KÄRRSNÄPPA: 2 adulta ex av rasen alpina rastade på Playan under dagen.
BRUSHANE: 2 adulta hanar med mörka kragar kom österifrån och landade på Västudden
17:50.
MYRSPOV: 1 ad hane i fin sommardräkt rastade på Playan under eftermiddagen.
GLUTTSNÄPPA: 1 ex rastade på Playan under dagen.
SKOGSSNÄPPA: 1 ex rastade på Playan under eftermiddagen.
DRILLSNÄPPA: 1 ex rastade på Playan under dagen.

RINGMÄRKNING
49 ex av 5 arter.
större strandpipare 1, tobisgrissla 5 (4 pulli), skärpiplärka 3, lövsångare 1 och stare 39.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 645 och i år 7 699.

UPPDRAGSARBETE.

Tömning av turisttoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Idag till en början fågelstationens 5 personer. Sent på eftermiddagen avlöstes Anette och Uno
Unger av Tommy Järås och Josefin Tollgren. Lasse Hellberg skötte transporten med vår båt.
Dessutom anlände Stefan och Annika med 12 konferensdeltagare som skall övernatta. Vidare
besök av en båt med 4 personer. Alltså totalt 26 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Oj, oj, oj , va gôtt att vara här igen.
VID DATORN
Uno Unger och Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 27 JUNI 2012
VÄDER
Lite mörka moln i väster på morgonen som försvann in över land senare. Mestadels sol under
dagen.
02:00: VNV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +13,5 grader, vattenstånd +13 cm.
05:00: VNV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +13,1 grader, vattenstånd +8 cm.
08:00: VNV 6 m/s, byvindar 10 m/s, +13,9 grader, vattenstånd ‐ 5 cm.
11:00: SV 5 m/s, byvindar 9 m/s, +14,8 grader, vattenstånd ‐ 9 cm.
14:00: VSV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +15,4 grader, vattenstånd ‐5 cm.
17:00: NV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +15,3 grader, vattenstånd ‐ 8 cm.
20:00: NV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +15,6 grader, vattenstånd ‐12 cm.
23:00: NV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +14,8 grader, vattenstånd cm
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:21 och ned 22:10.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, Josefin Tollgren och Tommy Järås
VERKSAMHET
11 nät 08:00‐09:30, 20 nät 09:30‐14:00. 25 burar i Kausan 05:00‐16:00 och 11 burar på playan
samma tid. Fortsatt bokontroll och ringmärkning av häckande tobisgrisslor. Genomgång av
alla husvaleholkar.
OBSERVATIONER
ÄNGSHÖK: En adult hane försökte sträcka ut över västudden men vände och försvann mot
nordost över ön kl. 5:10
STRANDSKATA: Många av paren har faktiskt stora ungar i år. Ej riktigt summerat än.
TRETÅIG MÅS: Den engelska måsen som häckat sedan 2005 sågs idag igen på ett bo med två
ungar.
GLUTTNÄPPA: 1 ex rastade på Playan under dagen.

RINGMÄRKNING
44 ex av 6 arter.
Strandskata 1 pull, tretåig mås 1 ad, fiskmås 9 pulli, skärpiplärka 5, hussvala 6 pull och stare
22.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 689 och i år 7 743.
UPPDRAGSARBETE.
‐ ‐
BESÖKARE
De 10 konferensdeltagare lämnade ön på eftermiddagen ihop med Stefan o Annika. Inga
andra besökare på ön förutom vi fem på stationen. Alltså totalt 17 personer på ön idag.
ÖVRIGT

Vi gjorde i dag en test att fånga en adult tretåig mås med tanke på att vi kanske skall försöka
fånga 10 ex för att sätta på ljusloggrar så småningom. Det tog en minut att fånga dagens ex.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 28 JUNI 2012
VÄDER
Igenmulet vid gryning som snabbt lättade efter solens uppgång. Därefter en mycket fin och
härlig sommardag.
02:00: NV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +13,6 grader, vattenstånd ‐ 1 cm.
05:00: VNV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +13 grader, vattenstånd +3 cm.
08:00: VNV 1 m/s, byvindar 4 m/s, +13,9 grader, vattenstånd ‐ 2 cm.
11:00: VSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +14,2 grader, vattenstånd ‐ 6 cm.
19:00: S 2 m/s, byvindar 4 m/s, +14,6 grader, vattenstånd +2 cm.
22:00: SSO 6 m/s, byvindar 6 m/s, +14,4 grader, vattenstånd
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:21 och ned 22:10.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, Josefin Tollgren och Tommy Järås
VERKSAMHET
24 nät 04:15‐12:45. 25 burar i Kausan 04:30‐13:00 och 11 burar på playan 04:30‐ 13:00.
Fortsatt bokontroll och ringmärkning av häckande tobisgrisslor. Färgringmärkning av
silltrutungar. Avläsning av tretåiga måsar och rödbenor.
OBSERVATIONER
Havssula: 1 ex 2K flög norr om ön mot öster och vek av mot norr närmare land.
Sjöorre: 30 ex mot syd samt 7 rastande söder om Lilleland.
Grönbena: 3 ex flög några varv över ön och landade i inre Kausan. Ena spelade en stund i
flykten.
Gluttsnäppa: 1 ex rastande
Skogssnäppa: 1 ex rastande längst in i Kausan.
Mindre Flugsnappare: 1 ex 2k hane ringmärktes
RINGMÄRKNING
57 ex av 7 arter.
Gråtrut 1 pulli, silltrut 31 pulli, fiskmås 8 pulli, tobisgrissla 2 pulli, skärpiplärka 6, mindre
flugsnappare 1 och stare 8.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 746 och i år 7 800.
UPPDRAGSARBETE.
‐ ‐
BESÖKARE
Två båtar var på besök varav potatisgunnar satt i den ena. Totalt 8 personer på ön idag.
ÖVRIGT
En härlig sommardag där delar av personalen t.o.m. har badat. Undertecknad tillhör inte den
delen.

Har idag avläst några småroliga individer som t.ex. en minst 12 årig rödbena, en rödbena som
märktes som häckare i Båtafjorden 2008 och nu häckar här och häckade här även förra året,
en sjuårig silltrut som är född på ön samt några nya tretåiga måsar som inte har setts sedan de
lämnade sina bon 2009.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 29 JUNI 2012
VÄDER
Igenmulet stor del av dagen. Lätt regn från 10:30 och en kort stund framöver. Från 18:30 kom
nya regn som höll på hela kvällen och stundtals var riktigt kraftigt.
04:00: SO 9 m/s, byvindar 10 m/s, +14,7 grader, vattenstånd normalt.
06:00: SO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +14,5 grader, vattenstånd ‐ 4 cm.
10:00: SO 13 m/s, byvindar 16 m/s, +16,4 grader, vattenstånd – 18 cm.
14:00: SSO 12 m/s, byvindar 18 m/s, +17 grader, vattenstånd ‐ 12 cm.
17:00: SSO 11 m/s, byvindar 14 m/s, +16,3 grader, vattenstånd ‐4 cm.
20:00: SSO 12 m/s, byvindar 14 m/s, +16,1 grader, vattenstånd ‐9 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:22 och ned 22:09.
PERSONAL
Klara Abrahamsson, Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, Josefin Tollgren och Tommy Järås .
VERKSAMHET
16 nät 04:30‐10:00. 25 burar i Kausan 04:30‐18:30 och 11 burar på playan 04:30‐ 10:00.
Datalagt och kontrolläst majmärkningar
OBSERVATIONER
Häger: 2 ungfåglar hängde i vinden över nordstranden vid 4:30
Havssula: 1 ex sträckte söderut precis väster om ön
Tordmule: 2 ex sågs tätt inpå stranden mellan dammen och rissastenen. Ev var det något
spelbeteende mellan fåglarna.
Grönbena: 1 ex rastade i Kausan
Skogssnäppa: 4 rastande i olika omgångar i Kausan. 1 ex 4:30, 1 ex 9:00 och 2 ex som kom
från norr 17:10 och gick ner i Kausan.
Småspov: 1 ex rastande
RINGMÄRKNING
19 ex av 3 arter.
Fiskmås 1 pulli, skärpiplärka 3 och stare 15.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 765 och i år 7 819.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning 2 timmar.
BESÖKARE
Idag har stationspersonalen varit helt allena, alltså endast fem personer.
ÖVRIGT
En vädermässigt rätt tråkig dag vilket har inneburit mycket innesittande vid datorn och
kortspelsbordet.
VID DATORN Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 30 JUNI 2012
VÄDER
Molnfri himmel vid 4:15. Timmarna innan hade det regnat 3 mm och under gårdagskvällen 5
mm. Resten av dagen solig.
02:00: SO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +14,2 grader, vattenstånd – 1 cm.
05:00: S 7 m/s, byvindar 8 m/s, +14,7 grader, vattenstånd + 10 cm.
08:00: S 7 m/s, byvindar 9 m/s, +15,4 grader, vattenstånd + 11 cm
11:00: SSV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +15,9 grader, vattenstånd + 3 cm.
14:00: S 9 m/s, byvindar 11 m/s, +16,8 grader, vattenstånd + 3 cm.
17:00: SV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +17,3 grader, vattenstånd + 11 cm.
20:00: SSV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +16,7 grader, vattenstånd + 3 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:23 och ned 22:09.
PERSONAL
Vid 12‐tiden anlände Jeanette Lundgren med stationsbåten och Lars Hellberg var skeppare.
Hem åkte Klara Abrahamsson och Josefin Tollgren. Kvar är Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren,
Tommy Järås samt då också Jeanette Lundgren .
VERKSAMHET
24 nät 04:30‐11:30, 17 nät 11:30‐15:00. 25 burar i Kausan 04:30‐15:00 och 11 burar på playan
04:30‐ 13:30.
Kontrolläst majmärkningar. Satt på färgringar på silltrutungar. Avläst tretåmåsar.
OBSERVATIONER
Skogssnäppa: minst 3 rastande i olika omgångar i Kausan.
Småspov: 4 ex rastande , 2 vardera i Kausan och på Playan
Silltrut: En adult med blå plastring stod på svacken på e.m. Tyvärr försvann den innan vi hann
läsa av den.
RINGMÄRKNING
28 ex av 7 arter.
Strandskata 1 pulli, Gråtrut 5 pulli, Silltrut 11 pulli, Tobisgrissla 2 pulli, ladusvala 1, skärpiplärka
7 och rörsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 793 och i år 7 847.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning 1 timmar.
BESÖKARE
Endast folk tillhörande stationen, 7 personer.
ÖVRIGT
Idag har ljusloggrarna till tretåmåsarna kommit. Nu skall instruktioner läsas och
kompletterande material göras iordning.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 01 JULI 2012
VÄDER
02:00: S 5 m/s, byvindar 7 m/s, +16,1 grader, vattenstånd – 3 cm.
05:00: SO 6 m/s, byvindar 9 m/s, +15,8 grader, vattenstånd + 8cm.
08:00: SO 9 m/s, byvindar 13 m/s, +16,4 grader, vattenstånd + 8 cm
11:00: SO 8 m/s, byvindar 11 m/s, +14,5 grader, vattenstånd.
14:00: VSV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +16,6 grader, vattenstånd.
17:00: S 7 m/s, byvindar 9 m/s, +16,3 grader, vattenstånd + 11 cm.
20:00: VSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +16,7 grader, vattenstånd + 17 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:24 och ned 22:08.
PERSONAL
Sedan igår består personalen av fyra. De ”fyras” gäng är Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren,
Jeanette Lundgren samt Tommy Järås.
VERKSAMHET
17 nät 04:15‐09:30. 17 nät 04:15‐09:30. 25 burar i Kausan 04:30‐12:00 och 11 burar på Playan
04:30‐09:30. Nu är april och majmärkningar färdiga och inskickade till RC. Fångat tretåmåsar
för påsättning av ljusloggrar. Klippt buskkanter vid näten.
OBSERVATIONER
Småspov: Minst 1 rastande, troligen fler.
Sillgrissla: 2 ex låg ihop utanför västra sjömärket.
Rödhake: 1 ex, sommarindivider av arten är inte så vanliga.
RINGMÄRKNING
4 ex av 4 arter.
Tretåig mås 1 ad, rödhake 1, skärpiplärka 1och törnsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 4 och i år 7 852.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning 1 timma.
BESÖKARE
Tre båtar på besök. En var en sjöskoter. Patrik Grönvall var och hämtade sin trimmer. Sex
personer förutom vi fem på station, summa 11 personer.
ÖVRIGT
Låg aktivitet idag då vädret var tråkigt hela förmiddagen. På eftermiddagen tog vi oss i kragen
och började med tretåprojektet. På ett par timmar fångade vi 10 tretåiga måsar och satte på
ljusloggrar på deras ringar. Det fungerade mycket bra och hoppas nu att ljusloggrarna sitter
kvar till nästa år. Måsarna verkade nästan helt opåverkade av det hela. När de släpptes flygg
de flesta direkt upp till sina bon igen. Endast ett par flög först ut till vattnet för att bada. Några
intressanta måsar var: öns troligen äldsta‐19 år, den engelskmärkta‐12 år, en åttaåring som
inte är sedd sedan 2004 och en omärkt. De övriga var pullmärkta mellan 2003 och 2006.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 02 JULI 2012
VÄDER
Tjock tunga moln drog in från SV under morgonen. Avtagande vindar och uppklarnande på
eftermiddagen. Fin kväll.
02:00: SV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +14,2 grader, vattenstånd + 6 cm.
05:00: SSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +14 grader, vattenstånd + 14 cm.
08:00: SSV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +14,6 grader, vattenstånd + 15 cm
18:00: SSV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +16,5 grader, vattenstånd + 7 cm.
21:00: SSV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +16,1 grader, vattenstånd + 4 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:25 och ned 22:08.
PERSONAL
Stationspersonal är Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, Jeanette Lundgren samt Tommy Järås.
VERKSAMHET
13 nät 04:15‐12:00. 23 burar i Kausan 04:30‐15:00.
Fångat tretåmåsar. Färgringmärkt silltrutungar. Datalagt junimärkningar .
OBSERVATIONER
Småspov: Minst 3 rastande, troligen fler.
Myrspov: 2 ad rastande på Playan och SO‐udden.
Sillgrissla: 1 stod på en sten på nordstranden.
Småtärna: 1 flög ut mot västudden vid 21:30, den har inte setts på några dagar.
Svart rödstjärt: 1 ungfågel ringmärktes.
RINGMÄRKNING
28 ex av 6 arter.
Silltrut 19 pulli, gråtrut 2 pulli, tretåig mås 2 adulta, skärpiplärka 3, svart rödstjärt 1 och
gransångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 32 och i år 7 880.
UPPDRAGSARBETE.
‐‐
BESÖKARE
Endast stationens 4 personer.
ÖVRIGT
Eftersom det gick så bra med fångsten av tretåmåsar igår så passade vi på att ta två till idag
som var omärkta.
En treårig tretåmås som stått på taket o spanat gjorde idag en ljudlig flyguppvisning fram och
åter mellan fyrarna för att till slut landa i bo 11,5. Där fanns två ungar som treåringen ställde
sig jämte. De adulta i grannbona, 11 och 12, började kivas och näbbhuggas med inkräktaren,
men den lyckades få stå kvar. Det är nog detta som händer ibland när man tror att unga (3
åringar) måsar häckar. De ställer sig helt enkelt i ett bo när orginalföräldrarna är ute på fiske.

Efter dagens strapatser med tretåmåsar och silltrutungar som skitet och spytt ner en så fick
inte byxorna komma in i huset. Nu hänger de på tork efter en handtvätt i balja.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 03 JULI 2012
VÄDER
En härlig sommardag.
05:00: SSO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +15,2 grader, vattenstånd normalt.
11:00: S 4 m/s, byvindar 6 m/s, +16,5 grader, vattenstånd normalt
18:00: S 1 m/s, byvindar 2 m/s, +18,4 grader, vattenstånd ‐ 8 cm.
22:00: ONO 1 m/s, byvindar 1 m/s, +17,1 grader, vattenstånd ‐ 7 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:26och ned 22:07.
PERSONAL
Stationspersonal är Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, Jeanette Lundgren samt Tommy Järås.
VERKSAMHET
24 nät 04:15‐12:00,. 25 burar i Kausan 04:30‐12:00 och 11 burar på Playan 04:30‐12:00.
Räkning runt ön. Trutmärkning i östra kolonin.
OBSERVATIONER
Ejder: Minst 43 ungar från playan och till ostudden och 9 kring klockfotsrevet. Sannolikt
ytterligare några som är riktigt stora och svårbestämda på långt avstånd.
Sjöorre: Minst 6 rastande ibland ejdrarna öster om ön, dessutom 7 flygande ännu längre
österut.
Toppskarv: 1 ex på Ostudden.
Stenfalk: 1 ex svepte lågt över marken förbi turisttoan, ut över SV‐udden och rakt ut över
havet kl 8:30. Det är andra juli fyndet på Nidingen. Det förra fyndet var 17 juli 1983.
Småspov: Minst 1 rastande, troligen fler.
Kentsk tärna: 25 ad och 20 1K på västudden. Ungfåglarna var omärkta, flera adulter märkta.
Silltrut: Minst 125 adulta individer i den östra kolonin.
Tumlare: 1‐2 ex NO om ön.
RINGMÄRKNING
31 ex av 6 arter.
Silltrut 16 pulli, gråtrut 3 pulli, fiskmås 1 adult, rödbena 1pulli, skärpiplärka 3, och stare 7
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 63 och i år 7 911.
UPPDRAGSARBETE.
Tömning av turisttoan 0,5 tim. Gräsklippning 1 tim.
BESÖKARE
Försvarsmakten med en stridsbåt 90 och 12 personer. Fyra ytterligare båtar med nio
personer, däribland Jerker och skrot‐Per som servar avsaltningsanläggningen. Med stationens
fyra pers så blir det 25 personer.
ÖVRIGT

Öns koloni av kentsk tärna är utraderad sedan några dagar tillbaks. Vi trodde att ungarna hade
flyttat ut till västudden men när vi tittade närmare på fåglarna där så var det bara flygga
ungar, vilket skulle vara omöjligt för öns ungar, dessutom fler ungar än det varit ägg på ön.
Troligen är även samtliga skrattmåsungar borta. Gråtrutarna har varit hårda mot mås och
tärnungar den senaste tiden.
Glädjande är däremot alla ejderungar. Troligen det bästa året med ejderungar på länge. Den
värsta ungfågelperioden är nog över så de har god chans att klara sig.
Försvaret förbereder för nedmontering av all dess verksamhet och prylar. Gissningsvis sker
nedmonteringen i september och beräknas ta en vecka. Har vi tur så sparar de en
radioanläggning och då måste det finnas el kvar, annars har sjöfartsverket ingen anledning att
upprätthålla elen. Dessutom kanske telia drar in telefonen då försvaret har betalat den. Allt
enligt försvarsgänget.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 04 JULI 2012
VÄDER
Nästan igenmulet i gryningen men i en glugg lyste en fullmåne. Solen värmde bort molnen
efter några timmar och sedan blev det fin sommardag.
05:00: ONO 2 m/s, byvindar 3m/s, +16,2 grader, vattenstånd – 11 cm.
09:00: OSO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +18,2 grader, vattenstånd + 1 cm
16:00: NV 5 m/s, byvindar 6 m/s, + 19,2 grader, vattenstånd ‐ 10 cm.
21:00: VNV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +18 grader, vattenstånd ‐ 1 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:27 och ned 22:06.
PERSONAL
Stationspersonal är Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, Jeanette Lundgren samt Tommy Järås.
Från 11:00 förstärkt med Åsa Rydén.
VERKSAMHET
24 nät 04:15‐11:00,. 25 burar i Kausan 04:15‐17:00 och 11 burar på Playan 04:15‐17:00.
Trutmärkning, dataläggning av märkningar och tretåstudier.
OBSERVATIONER
Knölsvan: 1 flög österut utmed nordstranden
Grågås: 8 ex sågs simmande en bra bit söder om ön. Vet ej om de fortsatte söderut. Senare
kom 3 sträckande åt V norr om ön.
Häger: 1+1 sträckte över ön i SV‐lig riktning vid 6:15 och sedan kom två ihop kl 10:00 i samma
riktning.
Småspov: minst 1 rastande, troligen fler.
Kentsk tärna: 50 ex lyfte från västudden.
Säl: en sälkut låg på rälsen vid stora bryggan på kvällen. Den var helt orädd.
Tumlare: minst 1 långt i norr
RINGMÄRKNING
38 ex av 6 arter.
Silltrut 23 pulli, fiskmås 3 pulli, tretåig mås 2 adulta, skärpiplärka 8, sädesärla 1 och
gransångare 1. Antalet ringmärkta fåglar denna månad 101 och i år 7 949.
UPPDRAGSARBETE.
‐‐‐
BESÖKARE
Minst 8 båtar med minimum 23 personer samt Stefans verksamhet med 11 på konferens.
Stationens fem och det hela slutar på 40.
ÖVRIGT
En fin sommardag med tumlarväder gjorde att det kom ut en del båtar. Bl.a. ett gäng
pensionerade militärer som firade något 50 års jubileum.
Skeppare Hugo med fru och ett par vänner körde ut Åsa.

Vi gick en silltrutsväng även denna kväll och nu har vi kommit upp i 100 märkta ungar varav 70
även har fått en färgring.
Potatisgunnar gallrade i grönsakslandet och tog upp en del rädisor som mer liknade halvstora
morötter.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 05 JULI 2012
VÄDER
Klarblå himmel från gryning. Från tidig eftermiddag mulnade det på väster ifrån och resten av
dagen var det mulet men riktigt varmt.
02:00: OSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +17,4 grader, vattenstånd – 14 cm.
05:00: O 6 m/s, byvindar 8 m/s, +16,2 grader, vattenstånd – 13 cm.
08:00: O 3 m/s, byvindar 5 m/s, +18,3 grader, vattenstånd ‐ 7 cm
11:00: ONO 3 m/s, byvindar 6 m/s, + 20,3 grader, vattenstånd ‐ 4 cm.
14:00: O 2 m/s, byvindar 3 m/s, +24,8 grader, vattenstånd ‐ 10 cm.
17:00: NNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +19,6 grader, vattenstånd ‐ 13 cm
22:00: NO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +19,9 grader, vattenstånd ‐ 5 cm
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:28 och ned 22:06.
PERSONAL
Stationspersonal är Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, Jeanette Lundgren Åsa Rydén samt
Tommy Järås.
VERKSAMHET
24 nät 04:15‐11:00,. 25 burar i Kausan 04:15‐15:00 och 11 burar på Playan 04:15‐17:00.
Dataläggning av junimärkningar.
OBSERVATIONER
Toppskarv: 4 ex på ostudden, ev var där 5 ex.
Grågås: 7 ex förbisträckande åt SV
Häger: 3 sträckte åt SV 19:30.
Småspov: 7 kom i flock och gick ner på för rastning resten av dagen, innan fanns redan minst
ett ex.
Storspov: 2 ex kom på kvällen.
Roskarl: Säsongens första individ kom igår kväll och har varit kvar idag.
Kentsk tärna: minst 13 ad och 18 1K sågs stående bland stenarna på västudden mitt på dagen
och där fanns säkert fler. Många av adulterna var ringmärkta. En 1K hade en stor ring på
vänster ben. Var är den märkt tro?
Säl: ungen från igår kväll var inne på land söder om stora bryggan idag
RINGMÄRKNING
18 ex av 3 arter.
Hussvala 11 pulli, skärpiplärka 5 och stare 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 119 och i år 7 967.
UPPDRAGSARBETE.
Gräsklippning 2,5 tim
BESÖKARE
Ca 20 båtar med ungefär 60 personer samt Stefans verksamhet med 12 varav 8 övernattamde.
På stationen är vi fortfarande fem och totalt blir det 77.

ÖVRIGT
Idag kom nya fynd via ringmärkningscentralen. Bland annat en grönfink som kontrollerades på
Nidingen i höstas visade sig vara märkt ända uppe i Nordnorge vid Troms. Det blir t.o.m. norr
om Sverige! Sedan tidigare har vi kontrollerat en annan grönfink som också är märkt i samma
trakt och Tromsöborna har kontrollerat en som vi märkt på Nidingen. Övriga fynd kommer att
finns för läsning på hemsidan.
Per har grejat med vattenledning i havet många timmar idag.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 06 JULI 2012
VÄDER
I gryningen en helt gråmulen himmel. Vid 13‐tiden började kraftiga regnskurar som gav 10
mm fram till 20.00.
02:00: ONO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +19,1 grader, vattenstånd – 13 cm.
05:00: O 5 m/s, byvindar 8 m/s, +18,4 grader, vattenstånd – 15 cm.
08:00: ONO 8 m/s, byvindar 10 m/s, +18,9 grader, vattenstånd ‐ 10 cm
11:00: O 6 m/s, byvindar 10 m/s, + 19,2 grader, vattenstånd ‐ 3 cm.
14:00: ONO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +17,8 grader, vattenstånd ‐ 6 cm.
17:00: ONO 6 m/s, byvindar 9 m/s, +18,9 grader, vattenstånd ‐ 10 cm
20:00: ONO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +18,5 grader, vattenstånd ‐ 7 cm
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:29 och ned 22:05.
PERSONAL
Stationspersonal är Ulrika Tollgren, Veronica Tollgren, Jeanette Lundgren Åsa Rydén samt
Tommy Järås.
VERKSAMHET
24 nät 04:15‐11:00,. 25 burar i Kausan 04:15‐13:00 samt 16:00‐18:00 och 11 burar på Playan
04:15‐13:00. Dataläggning av junimärkningar och kontrolläsning.
OBSERVATIONER
Toppskarv: 3 ex på sydostudden,
Grågås: 16 ex förbisträckande åt SV 4:45
Svärta: 3 hanar sträckte åt öster 19:30.
Småspov: minst 4 ex.
Storspov: 1 ex
Roskarl: 1 ex
Småtärna: 3 ex flög omkring ljudligt över västudden i gryningen
RINGMÄRKNING
15 ex av 7 arter.
Kärrsnäppa 2, drillsnäppa 2, skärpiplärka 7, buskskvätta 1, stenskvätta 1, ärtsångare 1 och
stare 1 .
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 134 och i år 7 982.
UPPDRAGSARBETE
‐‐‐
BESÖKARE
Fyra båtar med ca 12 personer övernattade vid stora bryggan. Stefans åtta nattgäster åkte
hem i regnet och ersattes av 20 dagsbesökare. På stationen är vi fortfarande fem och totalt
blir det 45.
ÖVRIGT

Det kommande ovädret har tydligen rört om lite i grytan för idag kom flera oväntade arter
som buskskvätta, stenskvätta och ärtsångare. Dessutom de första höstfångade kärrsnäpporna
och drillsnäpporna.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 07 JULI 2012
VÄDER
Helmulet i gryningen men redan efter en timma hade molnen dragit iväg in över land. Mellan
6 och 7 vällde dimman och låg tjock till och från under hela f.m. Kl.19:30 vällde åter tjock
dimma in över Nidingen.
02:00: S 5 m/s, byvindar 8 m/s, +17,3 grader, vattenstånd ‐5 cm.
05:00: S 5 m/s, byvindar 8 m/s, +17,3 grader, vattenstånd ‐13 cm.
08:00: S 6 m/s, byvindar 9 m/s, +16,8 grader, vattenstånd ‐13 cm.
11:00: SSO 5 m/s, byvindar 8m/s, + 17,2 grader, vattenstånd ‐5 cm.
14:00: SSO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +17,5 grader, vattenstånd ‐7 cm.
17:00: SSV 5 m/s, byvindar 5 m/s, +17,5 grader, vattenstånd ‐13 cm.
20:00: SV 1 m/s, byvindar 3 m/s, +17,6 grader, vattenstånd ‐12 cm.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:30 och ned 22:04.
PERSONAL
Idag åkte Åsa Ryden, Jeanette Lundgren och Tommy Järås iland och kvar är Ulrika Tollgren och
Veronica Tollgren.
VERKSAMHET
20 nät 04:15‐10:00,. 25 burar i Kausan 04:15‐14:15 och 11 burar på Playan 04:15‐14:15.
OBSERVATIONER
Kärrsnäppa: Nu har de kommit, minst 100 ex
Småspov: minst 4 ex.
Storspov: 1 ex
Roskarl: 1 ex kontrollerades. Den är märkt på Nidingen den 9 maj 2003! Även minst en annan
individ.
Fiskmås: Årets första ungfågel uppe och flyger.
Tretåig mås: Även denna art hade årets första unge på vingarna
Svart rödstjärt: 1 ungfågel som inte börjat kroppsruggning
RINGMÄRKNING
41 ex av 7 arter.
Kärrsnäppa 16, silltrut 10, fiskmås 1, tobisgrissla 2, skärpiplärka 6, hussvala 5 och svart
rödstjärt 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 175 och i år 8 023.
UPPDRAGSARBETE
Tömning av turisttoan 0,5 tim och byte av stora dassrullen. Skräpplockning längs stranden
19.30‐20:30.
BESÖKARE
En båt har legat vid bryggan under natten. En båt med 4 besökare under dagen. På stationen
är vi nu endast två kvar och totalt har 14 personer varit på ön idag.

ÖVRIGT
I samband med bytet fick vi problem med stationsbåten, så den gick endast att framföra med
snigelfart pga. av fel på vattenpumpen och generatorn.
VID DATORN
Ulrika Tollgren

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 08 JULI 2012
VÄDER
Helmulet i gryningen. Klarnande under förmiddagen och därefter flödade solen från en nästan
helblå himmel resten av dagen. God sikt.
02:00: N 3 m/s, byvindar 6 m/s, +16,8 grader, vattenstånd ‐5 cm.
05:00: NNV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +16,3 grader, vattenstånd ‐11 cm.
08:00: NV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +16,7 grader, vattenstånd ‐11 cm.
11:00: VSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, + 18,2 grader, vattenstånd ‐3 cm.
14:00: VSV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +19,7 grader, vattenstånd ‐1 cm.
17:00: S 3 m/s, byvindar 4 m/s, +19,4 grader, vattenstånd ‐6 cm.
20:00: SSO 2 m/s, byvindar 6 m/s, +18,8 grader, vattenstånd ‐7 cm.
23:00: OSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +18,2 grader, vattenstånd 0 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:31 och ned 22:03.
PERSONAL
Ulrika Tollgren och Veronica Tollgren avlöstes vid 13:30‐tiden av Magnus och Camilla Unger
med flickorna Isabella (8 år) och Josefin (6 år), Alex Wingård och Malin Unger med bebisen
Charlie (9 mån) samt Anette och Uno Unger. Då stationsbåten var kaputt sköttes
personalbytet av Patrik Grönvall.
VERKSAMHET
25 burar i Kausan 14:15‐22:15 och 11 burar på Playan 16:15‐22:15.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV: 1 2K stod bland storskarvar på Ostudden.
KUSTSNÄPPA: 1 ad rastade under morgonen.
SPOVSNÄPPA: 1 ad rastade i i Kausan under eftermiddagen.
SMÅSPOV: 5 ex rastade på ön.
ROSKARL: 1 ad, troligen hane, rastade i Kausan under eftermiddagen.
RINGMÄRKNING
8 ex av 2 arter.
Större strandpipare 3 pulli och kärrsnäppa 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 183 och i år 8 031.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Ca 10 båtar med sammanlagt 35 personer. Med 11 personer knutna till fågelstationen blev
det totalt 46 personer på ön idag.

ÖVRIGT
Undertecknad har nog aldrig sett så hög och kraftig potatisblast i våra potatisland som i år. Till
den utsökta middagen i form av grillad kyckling använde vi för första gången i år färskpotatis
från vår egen odling på ön.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 09 JULI 2012
VÄDER
I gryningen i stort sett molnfritt men efterhand under morgon bildades en del sommarmoln
över havet och resten av dagen rådde växlande molnighet. Vid 20‐tiden började det regna
rejält och från att ha varit god sikt under dagen så såg man knappt till Lilleland under kvällens
regn.
02:00: SO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +18,5 grader, vattenstånd +5 cm.
05:00: S 6 m/s, byvindar 8 m/s, +18,1 grader, vattenstånd +1 cm.
08:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +17,8 grader, vattenstånd ‐1 cm.
11:00: S 8 m/s, byvindar 9 m/s, + 18,2 grader, vattenstånd +3 cm.
14:00: S 7 m/s, byvindar 9 m/s, +18,4 grader, vattenstånd +5 cm.
17:00: S 6 m/s, byvindar 8 m/s, +18,1 grader, vattenstånd +2 cm.
20:00: SSO 12 m/s, byvindar 16 m/s, +16,9 grader, vattenstånd +2 cm.
23:00: S 11 m/s, byvindar 16 m/s, +17,2 grader, vattenstånd +12 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:33 och ned 22:02.
PERSONAL
Magnus och Camilla Unger med flickorna Isabella (8 år) och Josefin (6 år), Alex Wingård och
Malin Unger med bebisen Charlie (9 mån) samt Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
16 nät 06:30‐13:30. 25 burar i Kausan 07:00‐20:00.
OBSERVATIONER
TOFSVIPA: 2 1K‐fåglar rastade på Hamnudden vid 07‐tiden.
SMÅSPOV: 3 ex rastade på ön.
STORSPOV: 1 ex passerade mot SV 06:36.
SKOGSSNÄPPA: 1 ex rastade i Kausan under dagen.
ROSKARL: 1 ad, troligen hane, rastade på Hamnudden under morgonen.
TRETÅIG MÅS: Minst 39 årsungar sågs samtidigt. 33 satt på bohyllorna på gamla fyrarna och 6
på Rissastenens sjömärke. Vid ett par tillfällen sågs 2 omkringflygande i fyrområdet. Av allt att
döma var detta fåglar utöver de 39 som satt på bohyllorna.
SVART RÖDSTJÄRT: En omärkt årsunge, helt i juvenil dräkt, höll till i fyrområdet under dagen.
RINGMÄRKNING
5 ex av 2 arter.
Skärpiplärka 4 och stare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 188 och i år 8 036.
Dessutom kontroll av en brittiskmärkt kärrsnäppa.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (0,5 tim).

BESÖKARE
2 båtar med sammanlagt 7 personer. Vidare har Per med son varit här för att ordna med
havsvattenintaget. Med 9 personer knutna till fågelstationen blev det alltså totalt 18 personer
på ön idag.
ÖVRIGT
Anette fyllde år idag, vilket firades med en utsökt hallontårta.
Temperaturen under natten till idag understeg inte +18 grader C och vinden var relativt
svag, så vi bestämde oss för ljusfångst av nattfjärilar. Vi hade lampor och lakan uppsatta vid
Tvättstugan och 1930 års hus under tiden 23:00‐02:00. Totalt noterades 67 arter varav en
ligustersvärmare och en större snabelsvärmare hörde till de mest spektakulära.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 10 JULI 2012
VÄDER
Mulet och god sikt i gryningen. Dock tunga regnmoln i SV och under tiden 08:00‐12:00 kom
det 5 mm. Från middagstid mestadels uppehåll men fortsatt mulet, dock ett par regnskurar
framåt kvällen.
02:00: SSO 7 m/s, byvindar 10 m/s, +16,4 grader, vattenstånd +15 cm.
05:00: N 3 m/s, byvindar 6 m/s, +16,0 grader, vattenstånd +13 cm.
08:00: VNV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +15,9 grader, vattenstånd +9 cm.
11:00: V 10 m/s, byvindar 14 m/s, + 16,0 grader, vattenstånd +13 cm.
14:00: VSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +15,7 grader, vattenstånd +18 cm.
17:00: VSV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +14,6 grader, vattenstånd +16 cm.
20:00: VSV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +15,1 grader, vattenstånd +12 cm.
23:00: VSV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +14,8 grader, vattenstånd +12 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:34 och ned 22:01.
PERSONAL
Magnus och Camilla Unger med flickorna Isabella (8 år) och Josefin (6 år), Alex Wingård och
Malin Unger med bebisen Charlie (9 mån) samt Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 04:30‐08:00. 36 burar 12:20‐21:20 varav 25 i Kausan och 11 på Playan.
OBSERVATIONER
SPOVSNÄPPA: 2 ad i sommardräkt tillsammans med minst 100 kärrsnäppor.
MYRSPOV: 1 ad sträckte mot SV över ön 06:18.
SMÅSPOV: 5 ex rastade på ön.
SVARTSNÄPPA: 1 ad anlände från NO 06:45 och landade i Kausan.
ROSKARL: 2 ad rastade i Kausan tidigt under morgonen.
SVART RÖDSTJÄRT: Den juvenila fågeln från igår kvar i fyrområdet även idag.
RINGMÄRKNING
64 ex av 5 arter.
Kärrsnäppa 56, rödbena 2, drillsnäppa 2, skärpiplärka 3 och hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 252 och i år 8 100.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Per och hans son kvar sedan igår men de åkte hem mitt på dagen. Med 9 personer knutna till
fågelstationen blev det alltså totalt 11 personer på ön idag.

ÖVRIGT
Devisen ”Dåligt väder är bra vadarväder” kunde bekräftas idag trots att det ännu är tidigt på
säsongen. Det rastade hyfsat med vadare, i alla fall kärrsnäppor, och det märktes även i
fångsten.
Under morgonen fastnade en brunsprötad skymningssvärmare i ett av våra fågelnät. Efter litet
plockande lyckades undertecknad frigöra den från nätmaskorna och den fick flyga vidare, dock
utan ring .
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 11 JULI 2012
VÄDER
Under morgonen växlande molnighet med bl.a. låga sommarmoln av typen
”vackertvädersmoln”. God sikt. Mitt på dagen nästan molnfritt och solskenet flödade. Framåt
sena eftermiddagen mulnade det åter och vi fick ett par smärre regnskurar innan
nederbörden föll mera kontinuerligt från 21:00‐tiden.
02:00: SV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +15,0 grader, vattenstånd +20 cm.
05:00: SV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +14,3 grader, vattenstånd +21 cm.
08:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +15,2 grader, vattenstånd +14 cm.
11:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, + 15,6 grader, vattenstånd +7 cm.
14:00: SSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +16,9 grader, vattenstånd +10 cm.
17:00: SSO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +17,0 grader, vattenstånd +8 cm.
20:00: SSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +16,7 grader, vattenstånd +2 cm.
23:00: SSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +15,7 grader, vattenstånd ‐2 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:36 och ned 22:00.
PERSONAL
Magnus och Camilla Unger med flickorna Isabella (8 år) och Josefin (6 år), Alex Wingård och
Malin Unger med bebisen Charlie (9 mån) samt Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
10 nät 07:00‐13:00. 36 burar 07:30‐21:00 varav 25 i Kausan och 11 på Playan.
OBSERVATIONER
SPOVSNÄPPA: 1 ad i sommardräkt i Kausan tillsammans med kärrsnäppor, burfångades och
ringmärktes.
MYRSPOV: 1 ad hona rastade i Kausan under dagen.
SMÅSPOV: 5 ex rastade på ön.
ROSKARL: 2 ad rastade på ön under dagen varav en ringmärktes.
SVART RÖDSTJÄRT: Den juvenila fågeln fortfarande kvar men nobbar våra fångstnät.
RINGMÄRKNING
81 ex av 7 arter.
Spovsnäppa 1, kärrsnäppa 74, rödbena 1, roskarl 1, hussvala 1, skärpiplärka 2 och
stenskvätta 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 333 och i år 8 181.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1 tim). Det kunde blivit mycket mer om inte gräsklipparen hade trilskats så
mycket. Den skulle behöva en rejäl översyn.
BESÖKARE
Stefan och Annika kom ut med 7 bekanta och stannar tills i morgon. Förutom fågelstationens
personal besöktes alltså Nidingen av totalt av 18 personer idag.

ÖVRIGT
Trots bättre väder rastade ändå ganska mycket vadare på ön idag. Antalet märkta kärrsnäppor
nådde det hittills högsta antalet i år och spovsnäppa var ny märkart för Nidingen i år.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 12 JULI 2012
VÄDER
Helmulet från gryningen med regnskurar över havet runt Nidingen. Molntäcket lättade något
från 09‐tiden men låga Cumulus‐moln fortsatte att blåsa in över kusten resten av dagen. God
sikt. Resten av dagen rikligt med bymoln både västerut över havet och in över land, men vi var
förskonade från regnskurar på Nidingen, och solen sken tidvis en hel del. Inne över Halland
torde stora regnmängder fallit ställvis.
02:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +15,6 grader, vattenstånd +9 cm.
05:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +14,9 grader, vattenstånd +14 cm.
08:00: SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,9 grader, vattenstånd +10 cm.
11:00: SV 7 m/s, byvindar 10 m/s, + 16,0 grader, vattenstånd +2 cm.
14:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +16,7 grader, vattenstånd +6 cm.
17:00: SSV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +17,0 grader, vattenstånd +10 cm.
20:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,3 grader, vattenstånd +7 cm.
23:00: V 6 m/s, byvindar 10 m/s, +14,3 grader, vattenstånd +4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:37 och ned 21:58.
PERSONAL
Magnus och Camilla Unger med flickorna Isabella (8 år) och Josefin (6 år), Alex Wingård och
Malin Unger med bebisen Charlie (9 mån) samt Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
36 burar 07:00‐20:00 varav 25 i Kausan och 11 på Playan.
OBSERVATIONER
KUSTPIPARE: 1 ad i sommardräkt lyfte från Ostudden 07:30 och drog söderut.
MYRSPOV: 1 ad hona rastade i Kausan även idag.
SMÅSPOV: Minst 5 ex utspridda över ön.
ROSKARL: 1 ad kvar idag också.
SMÅTÄRNA: Ett par på tillfälligt besök drog österut från Kausan och vidare bort mot
Ostudden.
RINGMÄRKNING
23 ex av 2 arter.
Kärrsnäppa 22 och skärpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 356 och i år 8 204.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (2,5 tim). Välkommet var Lasses leverans av ett nytt luftfilter och tändstift till
gräsklipparen. Hoppas klipparen kommer att fungera mindre nyckfullt än den gjort under
senare tid.

BESÖKARE
Stefan och Annika åkte iland med sina 7 bekanta mitt på dagen. Dessutom gjorde Lasse
Hellberg och Tommy Järås en provtur med vår båt efter utbytet av den trasiga vattenpumpen,
och de var iland på ön en stund på kvällen för en fikastund. Förutom fågelstationens personal
besöktes alltså Nidingen av totalt av 20 personer idag.
ÖVRIGT
En ca 2 m lång knubbsälhane låg uppsköljd i senaste driftranden på Ostudden. Den kan
knappast ha legat död mer än ett par dagar men huvudet och gapet var redan fullt med små
fluglarver.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 13 JULI 2012
VÄDER
Mulet från gryningen med enstaka blåa luckor i molntäcket. God sikt. Regn under endryg
timma från 09:00‐tiden, därefter växlande molnighet resten av dagen.
02:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +14,2 grader, vattenstånd +14 cm.
05:00: VSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +13,9 grader, vattenstånd +22 cm.
08:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +14,1 grader, vattenstånd +18 cm.
11:00: SV 11m/s, byvindar 14 m/s, + 14,9 grader, vattenstånd +11 cm.
14:00: SV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +16,2 grader, vattenstånd +11 cm.
17:00: SSV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +16,3 grader, vattenstånd +15 cm.
20:00: SSV 9 m/s, byvindar 10 m/s, +16,4 grader, vattenstånd +12 cm.
23:00: SSV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +16,3 grader, vattenstånd +8 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:38 och ned 21:57.
PERSONAL
Magnus och Camilla Unger med flickorna Isabella (8 år) och Josefin (6 år), Alex Wingård och
Malin Unger med bebisen Charlie (9 mån) samt Anette och Uno Unger.
VERKSAMHET
36 burar 07:30‐19:30 varav 25 i Kausan och 11 på Playan. Spaning efter sträckande havsfåglar
under tiden 10:00‐12:00 samt 13:50‐17:30.
OBSERVATIONER
SMÅLOM: 1 ad i sommardräkt sträckte mot S väster om ön 11:00.
GRÅHAKEDOPPING: 1 ex sträckte mot S väster om ön 13:50.
STORMFÅGEL: 1 ex mot S långt ut i väster 15:49.
MINDRE LIRA: Vardera 1 ex passerade mot S ca 500 m väster om Västudden 14:20 resp. 16:47.
HAVSSULA: 1 2K mot S 10:35 och 1 3K mot N vid 11‐tiden samt 2 yngre fåglar mot S under
eftermiddagen, samtliga långt ut i väster.
TOPPSKARV: 1 yngre ex förbiflygande utanför Västudden under eftermiddagen.
MOSNÄPPA: 1 ad rastade längst in i Kausan vid 07:30‐tiden, burfångades där 09:30 och
ringmärktes.
LJUNGPIPARE: 3 ad i en flock mot S under eftermiddagen.
GLUTTSNÄPPA: 4 ex i en flock mot S under eftermiddagen
MYRSPOV: 1 ad hona kvar i Kausan under morgonen.
SMÅSPOV: Minst 5 ex utspridda över ön.
SILLGRISSLA: 10 ex mot S och 3 ex mot N under spaning västerut under förmiddagen samt
ytterligare 9 ex mot S under eftermiddagspasset. Dessutom ca 10 sillmular mot S under
dagen.
SVART RÖDSTJÄRT: Samma juvenila ex som setts tidigare i veckan framhärdar fortfarande i
fyrområdet.

RINGMÄRKNING
23 ex av 7 arter.
Större strandpipare 1, mosnäppa 1, kärrsnäppa 14, rödbena 1, fiskmås 1, hussvala 4 och
skärpiplärka 1.
Dessutom en egen kontroll av en 3K+ kärrsnäppa märkt på Nidingen förra sommaren och en
adult rödbena märkt med en LISBOA‐ring.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 379 och i år 8 227.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1,5 tim).
BESÖKARE
Stefan kom ut med ett födelsedagsgäng på 9 personer som stannar tills i morgon. Förutom
fågelstationens personal besöktes alltså Nidingen av totalt av 19 personer idag.
ÖVRIGT
Åter problem med vattenförsörjningen. En pump fick startas om manuellt ett antal gånger för
att vi skulle få tillgång till vatten.
Det blåsiga och kyliga vädret denna vecka kulminerade idag. Det gav i alla fall lite utdelning i
havsfågelväg och ett par mindre liror, havssulor och någon stormfågel kunde läggas till
veckans artlista.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 14 JULI 2012
VÄDER
I gryningen hyfsat molnfritt men en del höga cirrusmoln täckte delar av himlen. God sikt.
02:00: S 8 m/s, byvindar 11 m/s, +16,0 grader, vattenstånd +13 cm.
05:00: SSO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +15,7 grader, vattenstånd +22 cm.
08:00: SO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +14,7 grader, vattenstånd +19 cm.
11:00: OSO 3 m/s, byvindar 5 m/s, + 15,7 grader, vattenstånd +10 cm.
21:00: NV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +16,5 grader, vattenstånd +12 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:40 och ned 21:56.
PERSONAL
Magnus och Camilla Unger med flickorna Isabella (8 år) och Josefin (6 år), Alex Wingård och
Malin Unger med bebisen Charlie (9 mån) samt Anette och Uno Unger. Dessa avlöstes vid 11‐
tiden av Kåre och Ia Ström, Calle Hagman och Karin Esaiasson. Lasse Hellberg skötte
personalbytet med hjälp av vår egen båt.
VERKSAMHET
10 nät 05:40‐09:40. 25 burar 08:00‐21:00 i Kausan.
OBSERVATIONER
MYRSPOV: 1 ad hona kvar i Kausan under morgonen.
SMÅSPOV: Minst 3 ex utspridda över ön.
RINGMÄRKNING
10 ex av 7 arter.
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 3, spovsnäppa 1, rödbena 2, skärpiplärka 1, stare 1 och
hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 389 och i år 8 237.
En ung död fiskmås påträffades ca 11.30 vid röken med nummer 7118810
UPPDRAGSARBETE
Tömning och rengöring av gästtoan (0,5 tim).
BESÖKARE
Stefan kom ut med 25 personer. Gårdagens och dagens gäster lämnade ön mot kvällningen.
ÖVRIGT
Åter problem med vattenförsörjningen. En pump fick startas om manuellt ett antal gånger för
att vi skulle få tillgång till vatten. Reparatören var här och reparerade ledningen igen.
Nidingens Vänner var här och ordnade med ny flagga och lagning av den trasiga
flaggstången samt fixade ny pinne på Jeppestenen.
En stilla fin dag, svag västlig vind, mulnande i väster, inget regn under dagen. Reparation av
utemöbler utfördes och badstege till bryggan i söder tillverkades.

VID DATORN
Uno Unger, Kåre Ström och Calle Hagman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG15 JULI 2012
VÄDER
Klart väder, soligt och starka vindar från nordväst
19:00: VNV 9 m/s, byvindar 12m/s, +16,5 grader, vattenstånd +25 cm.
20:00: V 14 m/s, byvindar 17 m/s, +15,4 grader, vattenstånd +26 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:4 och ned 21:54.
PERSONAL
Kåre och Ia Ström, Calle Hagman och Karin Esaiasson.
VERKSAMHET
36 burar 09:00‐21:00 i Kausan och på Playan.
OBSERVATIONER
MYRSPOV: 1 ad hona på Playan
SMÅSPOV: Minst 6 ex utspridda över ön.
GLUTTSNÄPPA: 1 ex på Playan
STENSKVÄTTA: 1 ex
HAVSSULA 1 EX
RINGMÄRKNING
15 ex av 5 arter.
Kärrsnäppa7, drillsnäppa 2, rödbena 2, småspov 1, skärpiplärka 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 404 och i år 8 252.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
ÖVRIGT
Död knubbsäl påträffat på ostudden. Havsfågelskådning från och till med magert resultat.
VID DATORN
Kåre Ström och Calle Hagman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 16 JULI 2012
VÄDER
Mest klart väder, soligt, enstaka regnskurar och starka vindar från nordväst
15:00: V 7 m/s, byvindar 11m/s, +17,3 grader
20:00:
VSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +15,5 grader, vattenstånd +15 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:43 och ned 21:53.
PERSONAL
Kåre och Ia Ström, Calle Hagman och Karin Esaiasson.
VERKSAMHET
36 burar 08:00‐21:00 i Kausan och på Playan. Havsfågelspaning under tre timmar.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 12 EX
SILLGRISSLA 2 EX
HAVSSULA 1 EX
SMÅSNÄPPA 1 EX
SKÄRSNÄPPA 1 EX
KUSTSNÄPPA 1 EX
ROSKARL 1 EX
MYRSPOV 3 EX
RINGMÄRKNING
27 ex av 6 arter.
Kärrsnäppa21, drillsnäppa 1, rödbena 2, småsnäppa 1,större strandpipare1 och roskarl 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 431och i år 8 279.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
ÖVRIGT
En ring och färgmärkt skärsnäppa påträffades på ostudden. Den var något medtagen och hade
följande ringkombination: vänster tars blå plastring ACJ, höger tars lila ring ovan ”knät” och
metallring under.
VID DATORN
Kåre Ström och Calle Hagman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG DEN 17 JULI 2012
VÄDER
Klart väder, soligt och starka vindar från nordväst. Avtagande vind mitt på dagen men ökande
igen vid 17.00‐tiden
22:00: VSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +14,8 grader, vattenstånd +20 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:45 och ned 21:51.
PERSONAL
Kåre och Ia Ström, Calle Hagman och Karin Esaiasson.
VERKSAMHET
36 burar 08:00‐20:00 i Kausan och på Playan. Havsfågelspaning under två timmar.
OBSERVATIONER
HAVSSULA 3 EX
SPOVSNÄPPA 4 EX
GLUTTNÄPPA 1 EX
ROSKARL 4 EX
MYRSPOV 2 EX
SKRATTMÅS 200 EX
RINGMÄRKNING
12 ex av 4 arter.
Kärrsnäppa 8, rödbena 2, spovsnäppa 1 och sädesärla 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 432 och i år 8291.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Stefan Pettersson besökte ön med 8 barn och två vuxna.
ÖVRIGT
VID DATORN
Kåre Ström och Calle Hagman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG DEN 18 JULI 2012
VÄDER
Klart väder, soligt och starka vindar från nordväst. Avtagande vind runt 15.30.
21:00: SSO 2 m/s, byvindar 2 m/s, +15 grader, vattenstånd +5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:46 och ned 21:52.
PERSONAL
Kåre och Ia Ström, Calle Hagman och Karin Esaiasson.
VERKSAMHET
36 burar 08:00‐20:00 i Kausan och på Playan. Havsfågelspaning under två timmar.
OBSERVATIONER
HAVSSULA 2 EX
SILLGRISSLA 1 EX
SJÖORRE 8 EX
SPOVSNÄPPA1 EX
ROSKARL 2 EX
MYRSPOV 2 EX
SKRATTMÅS 200 EX
RINGMÄRKNING
10 ex av 4 arter.
Kärrsnäppa 4, drillsnäppa 2, spovsnäppa 1 och skärpiplärka 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 453 och i år 8301.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Stefan Pettersson besökte ön med tre övernattande gäster.
ÖVRIGT
Två döda fåglar påträffade, en fiskmåsunge nr 7118834 vid kruthuset samt en skärpiplärka nr
CJ91622 (färgkombination höger tars svart/metallring och vänster tars ljusgrön/ljusgrön) vid
flaggstången.
VID DATORN
Kåre Ström och Calle Hagman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG DEN 19 JULI 2012
VÄDER
Mulet, regnskurar och sydostlig vind, uppklarnande, soligt och stilla från kl 15.00
14:00: SO 3 m/s, byvindar 6 m/s, +16,8 grader, vattenstånd +3 cm.
22.00:
NNV
4m/s,
byvindar
5m/s,
16,2
grader,
vattenstånd
+3
Väderdata

från

SMHI

Solen

upp

PERSONAL
Kåre
och

Ia

och/eller

Position

Nidingen.

04:48

Ström,

Calle

Vattenståndet

och

Hagman

ned

och

Karin

avser

Ringhals.

21:48.

Esaiasson.

VERKSAMHET
13 nät 9.30 11.30. 36 burar 09:30-20:30 i Kausan och på Playan.
Fångstförsök av stormsvala från föregående kväll till ca 02.30 då
verksamheten
avbröts
pga.
regn.
OBSERVATIONER
TOFSVIPA2
GRÖNBENA1
SKOGSSNÄPPA1
STORSPOV1
GLUTTSNÄPPA4
MYRSPOV2
TRÄDPIPLÄRKA1
RINGMÄRKNING
17
ex
av
7
arter.
Kärrsnäppa 8, drillsnäppa 2, sädesärla 1, trädpiplärka 1, myrspov 1,
rödbena
2
och
skärpiplärka
2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 470 och i år 8318.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning

vid

nätgatorna

BESÖKARE
Stefan Pettersson besökte ön med två övernattande gäster, tidigare
gäster åkte hem. Fem personer från vardera två båtar gästade ön några
timmar
på
eftermiddagen.
ÖVRIGT
Kontroll

av

en

VID
Kåre Ström och Calle Hagman

norskmärkt

kärrsnäppa
DATORN

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG DEN 20 JULI 2012
VÄDER
Mestadels klart med viss molnighet och västlig vind.
12:00: SV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +17 grader, vattenstånd +20 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 04:50 och ned 21:46.
PERSONAL
Kåre och Ia Ström, Calle Hagman och Karin Esaiasson.
VERKSAMHET
11 nät 8.30 – 12.30 25 burar 08:00‐21:00 i Kausan och 11 burar från 09.00 – 21.00 på Playan.
Fångstförsök av stormsvala från föregående kväll från 23.00 till ca 02.00 då verksamheten
avbröts p g a regn.
OBSERVATIONER
KUSTLABB 1
ROSKLARL 2
SKOGSSNÄPPA 1
GRÖNBENA 2
KUSTSNÄPPA 5
MYRSPOV 2
RINGMÄRKNING
7 ex av 4 arter.
sädesärla 1, skärpiplärka 1, spovsnäpp a 1 och drillsnäppa 4
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 477och i år 8325.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning vid nätgatorna
BESÖKARE
Stefan Pettersson besökte ön med åtta daggäster, tidigare gäster åkte med dem hem. Lena
Bergenwall guidade två personer på ön. Fyra havspaddlare från Kungsbacka
havspaddlingsklubb kom på kvällen.
ÖVRIGT
VID DATORN
Kåre Ström och Calle Hagman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN DEN 21 JULI 2012
VÄDER
Mestadels klart och soligt och nordvästlig vind på ca 8‐10 m/s ngt ökande mot em.
09.00: NO 3 m/s, byvindar 7m/s, +14,8 grader, vattenstånd +8 cm.
Kl 14:00:NV 9 m/s. Byvindar 10 m/s. 16.6 grader,vattenstånd +1 cm
Kl 19:00:NV 6 m/s. Byvindar 9 m/s. 17.0 grader,vattenstånd +1 cm
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:52 och ned 21:45.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familjer, 4 vuxna och 3 barn, avlöste av fam.Ström och Hagman.
VERKSAMHET
9 nät 6.30 – 21.00 ,25 burar 08:00‐21:00 i Kausan och 9 burar från 12:30 – 21.00 på Playan.
OBSERVATIONER
Småspov 7
Roskarl 2
Grönbena 2
Myrspov 1 ad hane
Tofsvipa 1 1K
Tornseglare 5 mot V
Kärrsnäppa 18
Drillsnäppa ca 20
Sjöorre ca 25
Kentsk tärna 10‐tal
Fisktärna 2
Mosnäppa 2
RINGMÄRKNING
13 ex av 8 arter.
sädesärla 2, skärpiplärka 4, rödbena 1,gransångare 2,större strandpipare 1,tobisgrissla1,
grönbena 1,drillsnäppa 1,
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 490 och i år 8338.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Fyra havspaddlare från Kungsbacka havspaddlingsklubb paddlade in till land vid 13‐tiden.Två
besökare från Nidingens vänner övernattade inklusive Potatis‐Gunnar.Stefan hade ett
övernattande par i det lilla huset invid Kausan.Två besökare ,fiskare,tog en paus vid bryggan
under eftermiddagen.
ÖVRIGT
VID DATORN

Patrik och Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN DEN 22 JULI 2012
VÄDER:
Klart ochsol med ringa molnstråk stundtals molnigare samt vindkantring mot SV mot kvällen.
07:00: V 8 m/s, byvindar 9 m/s, +15,2 grader, vattenstånd ‐5.
11:00: V 6 m/s, byvindar 7 m/s, +17,7 grader, vattenstånd normalt kl 10:00
18:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +17,6 grader, vattenstånd ‐1 kl 17:00
20:00: VSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +17,0 grader, vattenstånd +3
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:54och ned 21:43.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familjer.
VERKSAMHET
13 nät 5:00 – 20.00 ,25 burar 05:00‐21:00 i Kausan och 11 burar från 5:30 – 20.00 på Playan.
OBSERVATIONER
Småspov 7
Kustsnäppa 4 ad
Kärrsnäppa ca 15
Drillsnäppa ca 15
Sjöorre ca 15
Kentsk tärna 5‐7
Fisktärna 30 tal mot V
Mosnäppa 1
Myrspov 1 ad hane
Havssula 5 mot S under morgonen.
Gluttsnäppa 1 ex mot V utan att mellanlanda på Nidingen.
RINGMÄRKNING
6 ex av 4 arter.
Sädesärla 1,rödbena 1,tobisgrissla 3,skärpiplärka 1
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 496 och i år 8344.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Potatis Gunnar med kompis (Henrik Waldenström; sthlm –skådare) återvände till fastlandet
vid 14 tiden. Han kryssar inte bara fåglar utan även fyrar. Var mycket belåten över
dubblekrysset på Nidingen!
Paret i gula huset vid kausan kvar ytterligare några nätter.
I övrigt inga besökare.
ÖVRIGT

2 sedan länge döda knubbsälar vid Ostudden i stark förruttnelse.
VID DATORN
Patrik och Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN DEN 23 JULI 2012
VÄDER:
Frisk vind från SV hela fm mot senare delen av em kraftigt avtagande.Uppehåll med mestadels
sol under dagen någon enstaka molnbank .
09:00: SV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +15,2 grader, vattenstånd +14.
13:00: SSV 12 m/s, byvindar 14 m/s, +17,6 grader, vattenstånd +13
18:00: SSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +18,3 grader, vattenstånd +8
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:55och ned 21:41.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familjer.
VERKSAMHET
25 burar 07:00‐21:00 i Kausan och 11 burar från 7:00 – 13.00 på Playan.
OBSERVATIONER
Småspov 9
Kustsnäppa 2 ad
Kärrsnäppa 8
Drillsnäppa ca 10
Sjöorre ca 10
Kentsk tärna 10 tal
Mosnäppa 1
Myrspov 1 ad hane
Havssula ca 35 mot S under morgonen och förmiddagen.
Hämpling 2
Tordmule 2+1
Sillgrissla 1
RINGMÄRKNING
5 ex av 5 arter.
Kustsnäppa 1,strandskata 1,drillsnäppa 1,tobisgrissla 1,skärpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 501 och i år 8349.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Inga förutom paret i det gula huset.
ÖVRIGT
VID DATORN

Patrik och Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN DEN 24 JULI 2012
VÄDER:

08:00: SSV 8 m/s, byvindar 9 m/s, +17,3 grader, vattenstånd +9.
11:00: S 7 m/s, byvindar 8 m/s, +17,9 grader, vattenstånd +14
18:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +18,9 grader, vattenstånd +9
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:57och ned 21:39.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familjer.
VERKSAMHET
25 burar 06:00‐21:00 i Kausan och 8 burar från 7:00 – 13.00 på Playan.
16 nät från kl 6:00‐ 18:00
OBSERVATIONER
Småspov 9
Kustsnäppa 2 ad +ca 30 passerade ön snabbt mot SV kl10:30
Kärrsnäppa 8
Drillsnäppa ca 10
Roskarl 2
Kentsk tärna 10 tal
Småsnäppa 1 ad
Myrspov 1 ad hane
Kustlabb 2 2K ,7:30 samt 14:00 stadigt sträckande mot S
Hämpling 6
Ljungpipare 1 mot SV
Tornseglare 10 mot SV
RINGMÄRKNING
4 ex av 4 arter.
Småsnäppa 1,sädesärla 1,hussvala 1,gransångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 505 och i år 8353.
UPPDRAGSARBETE
Inget
BESÖKARE
Paret i det gula huset. Familjen Larsson med Jessica, Tony och Molly förstärkte stationen
under dagen. Samt på kvällen kom två båtar med 2 personer vardera och besökte ön.
ÖVRIGT

Gör ett försök i natt för fångst av stormsvala. Högtalare och iphone laddat med goa läten ska
förhoppningsvis locka en stormsvala till ön.
VID DATORN
Patrik och Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN DEN 25 JULI 2012
VÄDER:
10:00: SSO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +18,7 grader, vattenstånd +2.
12:00: S 4 m/s, byvindar 5 m/s, +19,4 grader, vattenstånd +8
17:00: SV 1 m/s, byvindar 3 m/s, +21,6 grader, vattenstånd +4
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 04:59 och ned 21:38.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familjer.
VERKSAMHET
25 burar 06:00‐21:00 i Kausan och 11 burar från 7:00 – 13.00 på Playan.
16 nät från kl 6:00‐ 18:00
OBSERVATIONER
Småspov 5
Kärrsnäppa 3
Kustsnäppa 2 rast +ca 10+8+7 passerade ön snabbt mot SV under fm
Drillsnäppa 5
Kentsk tärna 8
Myrspov 1
Hämpling 3
Tornseglare 20 mot SV
Gluttsnäppa 3 mot SV
Storspov 3 mot SV
RINGMÄRKNING
2 ex av 2 arter.
Drillsnäppa 1, skärpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 507 och i år 8355.
UPPDRAGSARBETE
Guidat intresserade turister i fågelskådning samt ringmärkning. Samt hjälp Stefan turister då
elen försvann i deras rum.
BESÖKARE
Uppskattningsvis ett 50 tal turister besökte ön. Några av Stefans gäster stnnar över natten på
ön.
ÖVRIGT
En fullkomligt magisk sommardag på Nidingen. Varmt i luften och svalkande i havet. Tyvärr lite
fågel, men det kompenserades med de 2 familjer av tumlare som jagade utanför Nidingen.
Med varsin kajak som vi lånade av Stefan åkte Jag (patrik) samt svågern med varsitt Barn
(Noah & Ella) ut för att möta tumlarna. Belöningen blev tumlare på mindre än 10 meter från

kajaken!! Vilket minne för livet! 4 fullvuxna djur och 2 små kalvar i ständig rörelse,
förmodligen i jakt på fisk. Upptäckte först trutar som koncentrerade sig över ett område. Det
visade sig att tumlarna jagade upp fisk till ytan. Snabbt paddlade vi dit. Och vi möttes av
frustade tumlare. Magiskt! Magiskt!
Vi gjorde även ett försök till stormsvalefångst under natten. Vädret var idealiskt med SO svag
vind. Men tyvärr uteblev fångsten. Vi gör ett försök igen inatt.
VID DATORN
Patrik och Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN DEN 26 JULI 2012
VÄDER:
10:00: SV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +18,8 grader, vattenstånd +2.
15:00: SV 4 m/s, byvindar 5,5 m/s, +18,3 grader, vattenstånd +6
18:00: SSV 3,1 m/s, byvindar 4,5 m/s, +19,3 grader, vattenstånd 0.
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:01 och ned 21:36.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familjer.
VERKSAMHET
25 burar 06:15‐21:00 i Kausan och 11 burar från 7:00 – 13.00 på Playan.
16 nät från kl 6:00‐ 11:00
OBSERVATIONER
Småspov 8
Kärrsnäppa 1
Kustsnäppa 1
Drillsnäppa 5
Kentsk tärna 8
Myrspov 1+5
Hämpling 6
Tornseglare 20 mot SV
Gluttsnäppa 4‐5 mot SV
Gulärla 2 mot SV
Tornseglare 10 tal mot SV
Storspov 1 ex mot SV
Småtärna 1 mot SV
RINGMÄRKNING
11 ex av 6 arter.
Drillsnäppa 1,skärpiplärka 2,större strandpipare 1,strandskata 1
Myrspov 2,sädesärla 4
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 518 och i år 8366.
UPPDRAGSARBETE
Klippt gräset samt guidat ett flertal turister i avsaknad av fågel.
BESÖKARE
Återigen en tung besöksdag med massor av turister,samt 2 hundar, förutom de 6 personerna
som har övernattat.Vi räknade till minst 16 båtar plus en jetski nere vid stora bryggan,kan det
vara rekord månntro? Antalet besökande kan troligtsvis uppgå till hela 70 st,hela ön från
Ostudden till Västudden var upptagen av fikande följen.Tur att de flesta fåglar har lämnat sina
bon.
Bäva månde kvällen med rengöring/tömning av turisttoan......

Kajakpaddling i farvattnen norr om ön resulterade tyvärr i inga obsar av tumlare idag ,skulle
tro att att de har jagats iväg av alla motorbåtar som trafikerade området. Såg endast 2 indivier
från tidigt i morse.
Natte n gav ingen fångst av stormsvala. Men vi tar nya tag i natt igen och kör igen. Gör en
förändringoch testar ute på västudden. Vinden är inte idealisk, helst hade vi velat ha vinden i
ryggen. Ostlig vind alltså. Men annars ser det bra, man måste ju bevisa motsatsen 

ÖVRIGT
Flera besökare i olika grupper påtalade det bristande underhåll som de såg på de olika
byggnaderna på ön och som de önskade att vi framförde till de ansvariga för underhållet.
VID DATORN
Patrik och Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN DEN 27 JULI 2012
VÄDER:
9:00: SSV 2,7 m/s, byvindar 4,5 m/s, +16,9 grader, vattenstånd ‐6.
13:00: S 2,7 m/s, byvindar 4,5 m/s, +18,2 grader, vattenstånd ‐2
18:00: S 1,3 m/s, byvindar 3,1 m/s, +19,1 grader, vattenstånd ‐1
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:03 och ned 21:34.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familjer.
VERKSAMHET
25 burar 05:15‐21:00 i Kausan och 11 burar från 5:00 – 12:00 på Playan.
16 nät från kl 4:30‐ 12:00
OBSERVATIONER
Småspov 6
Kärrsnäppa 10
Kustsnäppa 1
Drillsnäppa 5
Kentsk tärna 6
Myrspov 1+5
Hämpling 6
Gråsiska 2
Tornseglare 25 mot SV
Gluttsnäppa 4‐5 mot SV
Gulärla 1 mot SV
Storspov 1 ex mot SV
Småtärna 1 mot SV
Ladusvala 2 mot SV
Svart rödstjärt 1
Härmsångare 2
Lövsångare 1
Stenskvätta 1
Grönbena 3 mot SV
RINGMÄRKNING
15 ex av 10 arter.
Tobisgrissla 2, skärpiplärka 3,större strandpipare 1,härmsångare 2
kärrsnäppa 1,sädesärla 1,lövsångare 1,svart rödstjärt 1
rödbena 2, gråsiska 1
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 533 och i år 8381.
UPPDRAGSARBETE
Klippt gräset samt guidat ett flertal turistgrupper.
BESÖKARE/ÖVRIGT

Ännu en stor turistdag på ön med massor av turister som fick guidas i flera omgångar ,de
första dök upp vid 10‐tiden och de som ej övernattade lämnade ön vid 18‐tiden.Kvällen i brist
på fågel ägnades till en stor kajaktur ,4 kajaker, i vattnen norr om Nidingen där 5‐7 tumlare
med ungar håller till återigen fick vi fina närkontakter med de fantastiska djuren. Bilder
kommer senare upp på www.pbase.com/patrikjonasson.
Ingen stormsvala igår natt heller. Men trägen vinner, eller hur? Så vi gör ett nytt försök inatt
igen. Nu med SO vindar i ryggen. Vi får håla tummarna.
Hade finbesök på ön idag i form av Uno. Gick igenom några tobisgrisslebon som hittats under
veckan. Om det är nån som har koll på tobisarna på ön, så är det Uno.

VID DATORN
Patrik och Leif Jonasson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN DEN 28 JULI 2012
VÄDER:
9:00: O 3,6 m/s, byvindar 5,8 m/s, +19,4 grader, vattenstånd +3
13:00: O 3,1 m/s, byvindar 6,3 m/s, +18,6 grader, vattenstånd +2
18:00: VNV 7,6 m/s, byvindar 12,1 m/s, +17,8 grader, vattenstånd +17
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:01 och ned 21:35.
PERSONAL
Patrik och Leif Jonasson med familjer ersattes av Jon Hessman, Kirsi Oksman Ljungqvist, Per
Arne Lindgren och Sara Lo af Ekenstam.
VERKSAMHET
25 burar 06:00‐16:30 i Kausan och 11 burar 06:00 – 16:30 på Playan.
16 nät från kl 06:00‐10:00
OBSERVATIONER
Kustpipare 2
Kärrsnäppa ca 65
Sandlöpare 2
Kustsnäppa 4
Spovsnäppa 3
Drillsnäppa 1
Myrspov 6
Småspov 2
Ob. stor‐/småspov 16 mot SV
Kentsk tärna 1 förbiflygande
Tornseglare ca 10 mot S
Svart rödstjärt 1
Stenskvätta 1
Gråkråka 1 förbiflygande
Hämpling 2
RINGMÄRKNING
8 ex av 6 arter.
Ljungpipare 2, kärrsnäppa 1, kustsnäppa 1, drillsnäppa 1, myrspov 2, skärpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 541 och i år 8389.
UPPDRAGSARBETE
Klippt gräset.
BESÖKARE/ÖVRIGT
Vilket ös!
Vi åkte ut ganska tidigt, vid tiotiden, pga. annalkande åskväder och tog ett lätt regn med oss ut
till ön. Det höll dock upp ganska snart och tillät ett par timmars fågelplockande ur burarna. För
två av de nyanlända, Kirsi och Sara Lo, var ringmärkning en ny upplevelse och de tillhör nu de
frälstas skara.

Dagens depp var att Per Arnes handjagare och kamera följde med båten tillbaka in till land.
Men man kan ju inte deppa länge på en ö som denna! Skådningen centrerades framför allt
runt vadarna, mycket annat fanns inte att tillgå idag men vi är nöjda med det.
Vid fyratiden brakade det dock lös med ösregn, blixt och dunder! Detta höll i sig ungefär till kl
20 och satte effektivt stopp för vidare ringmärkningsförsök. Istället riktades
uppmärksamheten mot diverse olympiska prestationer i London.
Lite kvällsskådning kunde hursomhelst bättra på vadarsiffrorna lite och visst verkade det ha
dykt upp lite tättingar också? Hoppas nu att det inte blåser för mycket för näten imorgon bitti!

VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN DEN 29 JULI 2012
VÄDER:
9:00: V 3,1 m/s, byvindar 4,5 m/s, +15,6 grader, vattenstånd ‐5
13:00: V 2,7 m/s, byvindar 4 m/s, +15,9 grader, vattenstånd ‐8
18:00: NV 4 m/s, byvindar 4,9 m/s, +15,8 grader, vattenstånd +4
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:03 och ned 21:33.
PERSONAL
Jon Hessman, Kirsi Oksman Ljungqvist, Per Arne Lindgren och Sara Lo af Ekenstam.
VERKSAMHET
25 burar 05:00‐20:00 i Kausan och 11 burar 05:15‐20:00 på Playan, vid 11‐tiden flyttades sex
burar från Kausan till Playan av vadartaktiska skäl.
6 nät kl 04:45‐06:45, 16 nät kl 06:45‐08:15, 20 nät kl 08:15‐15:30
OBSERVATIONER
Pilgrimsfalk 1 ad jagade runt ön på morgonen
Kustpipare 1 ad
Ljungpipare 1 ad
Kärrsnäppa ca 300
Kustsnäppa 8 ad
Spovsnäppa 3 ad
Grönbena 2 sträckte förbi mitt på dagen
Drillsnäppa 2
Myrspov 5 ad
Småspov 4
Storspov 1 hörd
Roskarl 4 ad
Kentsk tärna 1 förbiflygande
Stenskvätta 1 1K
Gråkråka 1
Hämpling 4
RINGMÄRKNING
132 ex av 5 arter.
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 122, kustsnäppa 3, skärpiplärka 5, hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 673 och i år 8521.
UPPDRAGSARBETE
Inget utfört.
BESÖKARE/ÖVRIGT
Idag började allvaret. Morgonens första timmar var något blåsiga men förgylldes av en
jagande pilgrimsfalk (som fick återvända till fastlandet utan frukost). Vinden lade sig snart och
näten åkte upp men till ingen nytta, endast två fåglar fastnade på hela dagen: en

hämplingshona och en skärpiplärkekontroll. Väldigt tomt på tättingar överlag, var håller alla
sångare hus?
Burarna på Playan fick däremot jobba på högre varv när kärrsnäpporna efterhand hittade dit.
För kärrsnäppor fanns det minsann gott om idag. Totalsumma alltså 122 snäppor vilket gör
detta till den tredje bästa kärrsnäppedagen på Nidingen någonsin! De har jobbat väl idag,
mina adepter! Dagen har gett utmärkta tillfällen att fördjupa sig i könsbestämning och
dräktvariationer hos kärrsnäpporna. Som man kanske kunde vänta sig var majoriteten av
snäpporna adulta, endast en ungfågel bland nymärkningarna. Men vi fick ytterligare en 1K‐
fågel i burarna, dagens allra minsta kärrsnäppa som dessutom visade sig ha en finsk ring!
Märkt på boplats kanske??
OS har fått stå åt sidan för kärrsnäpporna idag, tur då att vi inte missade några svenska
medaljer :)
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN DEN 30 JULI 2012
VÄDER:
9:00: SSV 4,9 m/s, byvindar 8,0 m/s, +15,3 grader, vattenstånd +6
13:00: S 6,3 m/s, byvindar 8,5 m/s, +16,3 grader, vattenstånd ‐5
18:00: S 5,4 m/s, byvindar 8,5 m/s, +16,4 grader, vattenstånd +7
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:05 och ned 21:30.
PERSONAL
Jon Hessman, Kirsi Oksman Ljungqvist, Per Arne Lindgren och Sara Lo af Ekenstam.
VERKSAMHET
19 burar i Kausan och 17 burar på Playan kl 05:00‐18:00.
23 nät kl 04:45‐09:30, 13 nät kl 14:00‐18:15.
OBSERVATIONER
Sjöorre 1 honfärgad
Toppskarv 2 ex på Ostudden under dagen
Kustpipare 2 ad rastande
Ljungpipare 2 ad rastande
Spovsnäppa 1 ad rastande på Playan på morgonen
Kustsnäppa 6 ad rastande
Myrspov 3 ad rastande
Enkelbeckasin 1 ex sträckande V
Småspov 2 ex rastande
Storspov 4 ex sträckande O
Gluttsnäppa 1 ex hördes på morgonen
Roskarl 1 ad rastande
Tamduva 1 rastande på Nordstranden på eftermiddagen
Lövsångare 1 ex rastande
Törnskata 1 honfärgad rastande kort på eftermiddagen
RINGMÄRKNING
49 ex av 8 arter.
Större strandpipare 2, kärrsnäppa 38, kustsnäppa 2, myrspov 1, hussvala 1, skärpiplärka 2,
sädesärla 2, hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 722 och i år 8570.
UPPDRAGSARBETE
En halvtimmes gräsklippning och en halvtimmes strandstädning.
BESÖKARE/ÖVRIGT
Morgonen började med sovmorgon, halv fem ringde klockan och snabbt ut med näten i det
vindstilla vädret och ut med burarna. Morgonens första frukost inmundigades och snabbt ut
för att se vad näten hade att erbjuda, en skärpiplärka , en sädesärla och en loppig hussvala
blev morgonens första fångst. Kirsis debut som plockare ur nät blev skärpiplärka som med
Jons handledning gick galant! Fortsatte med en hämpling och sädesärla, snälla och fogliga

fåglar som hjälpte till att göra det hela nöjsamt. Sara Lo och Jon klurade på könsbestämning av
större strandpipare, inte helt lätt, men intressant. Det var ingen större tillströmning av
kärrsnäppor som gårdagen, men en hel del ändå. Näten fick tas ner efter ett kort regnfall och
stiltje i burarna. Per Arne plockade Kausan rent från skräp och därefter tog han fram
gräsklipparen. En ovanligt lugn dag tyckte vi med en bredare erfarenhet från de två tidigare
dagarna.
Vid Datorn
Kirsi Oksman Ljungvist och Sara Lo af Ekenstam

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN DEN 31 JULI 2012
VÄDER:
9:00: SSV 9,8 m/s, byvindar 13,4 m/s, +15,1 grader, vattenstånd +16
13:00: SSV 9,8 m/s, byvindar 12,1 m/s, +15,5 grader, vattenstånd +8
18:00: SSV 8,5 m/s, byvindar 12,1 m/s, +16,2 grader, vattenstånd +16
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:07 och ned 21:28.
PERSONAL
Jon Hessman, Kirsi Oksman Ljungqvist, Per Arne Lindgren och Sara Lo af Ekenstam.
VERKSAMHET
19 burar i Kausan och 17 burar på Playan kl 05:00‐20:30.
OBSERVATIONER
Ljungpipare 2 ad sträckande S på morgonen
Kustpipare 3 ad rastande
Kustsnäppa 6 ad rastande
Spovsnäppa 1 ad rastande
Kärrsnäppa ca 100 ex rastande
Myrspov 4 ad rastande
Småspov 2 ex rastande
Drillsnäppa 2 ex rastande
Roskarl 1 ad rastande
Kentsk tärna 6 ex stöttes från SV‐udden på kvällen
Buskskvätta 1 1K hona rastande på eftermiddagen
Stenskvätta 1 1K rastande
Törnskata 1 ad hona rastande
RINGMÄRKNING
8 ex av 5 arter.
Kärrsnäppa 3, rödbena 1, silltrut 1, skärpiplärka 2, buskskvätta 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 730 och i år 8578.
UPPDRAGSARBETE
Cirka en halvtimme ägnades åt lagning av dörren till duschen.
BESÖKARE/ÖVRIGT
Man har alltid en sådan här dag under en vecka på Nidingen. Vädret är fel, man fångar inget,
man ser inget. Sådana dagar man vill reklamera och få pengarna tillbaka. Sådan var i varje fall
förmiddagen idag, så den ägnades mest åt tupplurar, OS‐tittande och telefonsamtal med
Överste Uno.
Vid tretiden började det dock faktiskt hända en del. En ny art för veckan, buskskvätta, satt helt
plötsligt i en bur i Kausan. Dessutom fick vi två nya märkarter i form av rödbena och en bitsk
ung silltrut som Per Arne sprang ifatt i ett plötsligt anfall av ungdomlig spänst.
Kvällen avrundades med att rensa burarna från tång samt en dos häftigt väder med både
regnbåge och tre tromber som passerade norr om ön.

VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN DEN 1 AUGUSTI 2012
VÄDER:
9:00: SV 6,7 m/s, byvindar 8,9 m/s, +15,5 grader, vattenstånd +17
13:00: S 5,4 m/s, byvindar 7,6 m/s, +15,8 grader, vattenstånd +4
18:00: SO 6,3 m/s, byvindar 8,5 m/s, +17,1 grader, vattenstånd +6
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:09 och ned 21:26.
PERSONAL
Jon Hessman, Kirsi Oksman Ljungqvist, Per Arne Lindgren och Sara Lo af Ekenstam.
VERKSAMHET
19 burar i Kausan och 17 burar på Playan kl 04:45‐18:00.
1 nät kl 07:30‐08:00, 16 nät kl 08:00‐18:00
OBSERVATIONER
Gråhäger 1 ex kom österifrån på eftermiddagen men mobbades av trutarna så att den
tvingades vända tillbaka
Ljungpipare 1 ad rastande + 3 ad sträckande mot S
Kustpipare 2 ad rastande
Kustsnäppa 4 ad rastande
Kärrsnäppa ca 50 ex rastande + 8 ex sträckande mot SV
Myrspov 6 ad rastande
Småspov 2 ad rastande
Ob. små‐/storspov 3 ex sträckande mot SV
Grönbena 1 ex rastande
Drillsnäppa 4 ex rastande
Roskarl 1 ad rastande
Kentsk tärna 1 ex förbiflygande på morgonen
Tornseglare 1 ex sträckande mot S på kvällen
Stenskvätta 1 1K rastande
Ärtsångare 2 1K rastande
Lövsångare 1 ex rastande
Törnskata 1 ad hona rastande
Stare 10 ex förbiflygande
RINGMÄRKNING
18 ex av 8 arter.
Kärrsnäppa 3, rödbena 1, drillsnäppa 3, gråtrut 1, skärpiplärka 6, ärtsångare 2, lövsångare 1,
törnskata 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 18 och i år 8596.
UPPDRAGSARBETE
En halvtimmes häckklippning och en halvtimmes strandstädning.
BESÖKARE/ÖVRIGT

Denna Onsdagsmorgon på Nidingen bjöd på fantastisk soluppgång, när burarna placerades på
plats. Tanken var att näten också skulle upp men vinden var alldeles för stark, först efter
frukost nr 2 kom de upp och snabbt därefter fastnade lövsångare som gladde Kirsi oerhört,
mycket fint att öva på sin färdighet att plocka fågel ur nät. Strax därefter ropades det ut att
törnskatan var i ett av näten och Jon fick fina bitmärken med blodvite. Kirsi fegade ur att
ringmärka fågeln (skojat att hon skulle ta den ur nät samt ringmärka om den hamnade i
nätet). Sara‐Lo blev tillfrågad och gick gladeligen in i uppgiften av att bli biten av rackarn!
Stefan kom ut med gäster som var nyfikna och vi bjöd in dem i labbet för att se hur det går till
med ringmärkningen och demonstration. De var frågvisa och tyckte det var roligt att få se
fåglar på nära håll.
Vi hade lite fler fågel i näten i dag än tidigare dagar i veckan.
Sara‐Lo tog ett kallt dopp i havet medan de andra hade duschdag.
På eftermiddagen stod Per‐Arne, Jon och Sara‐Lo och spanade på Playan med tubkikare för att
se hur det stod till i burarna då vi fick se en gråtrut krångla sig in i en burgång och sedan
försökte backa ut vilket inte gick så bra! Även denna glad att bita i allt som kom i närheten 
Det är en fin kontrast att hålla i en lövsångare och senare i en gråtrut...
VID DATORN
Sara‐Lo och Kirsi

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN DEN 2 AUGUSTI 2012
VÄDER:
9:00: OSO 9,4 m/s, byvindar 12,5 m/s, +17,9 grader, vattenstånd +2
13:00: OSO 8,9 m/s, byvindar 11,6 m/s, +20,2 grader, vattenstånd ‐4
18:00: SV 4,0 m/s, byvindar 8,0 m/s, +19,6 grader, vattenstånd +6
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:11 och ned 21:24.
PERSONAL
Jon Hessman, Kirsi Oksman Ljungqvist, Per Arne Lindgren och Sara Lo af Ekenstam.
VERKSAMHET
19 burar i Kausan 05:30‐19:45 och 17 burar på Playan kl 05:30‐20:30.
12 nät kl 05:45‐16:45.
OBSERVATIONER
Gråhäger 3 ex sträckande mot V
Ljungpipare 2 ad + 1 1K sträckande mot S och 1 ad rast på SV‐udden under morgonen
Kustpipare 1 ad rast
Kärrsnäppa ca 20 rast
Brushane 1 1K dök upp på Playan i samband med åskväder framåt kvällen
Myrspov 6 ad rast
Småspov 1 ex rast
Storspov 1 ex rast i Kausan på morgonen
Drillsnäppa 5 ex ringmärktes, säkert fler rastande på ön
Roskarl 2 ad rastade på Playan i samband med åskväder framåt kvällen
Fisktärna 4 ex sträckande mot SV förbi Kausan på kvällen
Tornseglare 5 ex sträckande mot S
Ladusvala 1 ex flög några varv runt fyrarna mitt på dagen
Ärtsångare smackade i buskarna under förmiddagen
Lövsångare 1 1K ringmärktes
Stare 1 ex sträckande mot O mitt på dagen
RINGMÄRKNING
7 ex av 3 arter.
Drillsnäppa 5, skärpiplärka 1, lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 25 och i år 8603.
UPPDRAGSARBETE
En halvtimmes häckklippning.
BESÖKARE/ÖVRIGT
Officiell sovmorgon till kl 05 hade utlysts tack vare dålig väderprognos som infriades med frisk
vind från SO. Fågelmässigt väldigt lugnt under större delen av dagen, endast drillsnäpporna
gick till. Sara‐Lo jagade tobisungar, Per Arne klippte häck, undertecknad tog sig ett par
timmars lur och bevittnade OS‐silver i lerduveskytte. Gött mos!

Vid halv fem på eftermiddagen började det plötsligt hällregna och rätt som det var gick en ung
brushane på Playan, kul! Den var inne en sväng i en av burarna men hittade tyvärr ut igen.
Kvällen avslutades med att rensa burarna och beskåda solnedgången.
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN DEN 3 AUGUSTI 2012
VÄDER:
9:00: SV 6,3 m/s, byvindar 8,5 m/s, +16,9 grader, vattenstånd +18
13:00: SV 5,8 m/s, byvindar 7,2 m/s, +17,6 grader, vattenstånd +6
18:00: SSO 6,3 m/s, byvindar 7,6 m/s, +18,2 grader, vattenstånd +2
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:13 och ned 21:22.
PERSONAL
Jon Hessman, Kirsi Oksman Ljungqvist, Per Arne Lindgren och Sara Lo af Ekenstam.
VERKSAMHET
19 burar i Kausan kl 05:00‐16:15 och 17 burar på Playan kl 05:00‐20:00.
16 nät kl 04:45‐14:00, 23 nät kl 14:00‐18:30.
OBSERVATIONER
Gräsand 1 hona mot SV kl 08:10
Sjöorre 3 + 28 ex mot SV under morgonen
Havssula totalt 15 ex mot SV och 2 ex mot SO mellan kl 07:40 och 09:50
Gråhäger 5 ex i en flock mot SV kl 07:55
Tornfalk 1 honfärgad mot V kl 11:55 och 1 honfärgad mot SV kl 12:45
Ljungpipare 1 ad rast + 6 ex mot SV kl 08:05
Kustpipare 3 ad rast
Kärrsnäppa 5 ad rast + 2 ad mot SV på morgonen
Brushane 1 1K rast
Myrspov 3 ad rast
Storspov 1 ex mot SV kl 09:13
Ob. små‐/storspov 5 ex mot SV kl 10:25
Grönbena 1 ex ringmärktes, troligen fler rastande
Drillsnäppa 3 ex ringmärktes, troligen fler rastande
Roskarl 2 ad rast
Kentsk tärna 1 ex hördes på eftermiddagen
Fisktärna totalt 20 ex mot SV och 2 ex mot SO under morgonen
Tornseglare ca 10 ex mot S
Ladusvala 2 ex rast
Stenskvätta 1 1K rast, hade ring så bör ha varit en främmande kontroll
Ärtsångare 1 ex rast
Trädgårdssångare 1 ex rast
Lövsångare 2 1K rast
Törnskata 1 ad hona rast
Stare 4 ex rast + ca 20 ex mot SV på morgonen
RINGMÄRKNING
6 ex av 4 arter.
Grönbena 1, drillsnäppa 3, trädgårdssångare 1, lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 31 och i år 8609.

UPPDRAGSARBETE
2 timmars gräsklippning.
BESÖKARE/ÖVRIGT
Som framgår ovan började det äntligen sträcka lite över havet på denna vår sista hela dag på
ön. Äntligen lönade sig allt span! Tidigare i veckan proklamerades ”havssula eller dödsstraff” –
vi är alla nöjda med utfallet. Intressant att se alla havssulor i aktiv flykt pga. den svaga vinden,
och gräsanden satte verkligen pricken över i!
Misstänker att nästa vecka kan bli vass. Egentligen borde man ju vara här ute jämt.
En sammanfattning av veckan: Nidingen är en ö man gärna förälskar sig vilket vi gjort och
gärna kommer att återvända till. Något man förundras över är väderväxlingarna som kommer
snabbt, regnet och åskan som dundrar fram med fart för att lika snabbt övergå i solsken som
om inget hänt. Vi har inte haft många olika slags arter men många av samma art, som
kärrsnäppor som vi fick gå i skytteltrafik från playan till labbet och tankarna om detta kommer
att fortgå hela veckan! Varje ny art har gjort oss glada och vi har fått uppgiften av Jon att
artbestämma, vilket vi löst med hjälp av Fågelguiden. Sara‐Lo har haft stor glädje av att få
ringmärka fåglar med Jon som handledare och de har gått igenom fåglarna för att lära känna
igen detaljerna för olika skeden hos fågeln, ungfågel eller adult. Vi har inte haft mycket fågel i
näten, men de fåglar vi haft blev en lite övning att plocka med olika resultat, hjälp Jon, jag vill
ha hjälp och alltid lyckats få ut dem. Häftigaste var nog törnskatan som var en ilsken krabat
som hämnades med bett och som Sara‐Lo ringmärkte, vilket var modigt! Vi har haft riktigt
roligt ihop med många skratt (hoppas att alla tycker så ). Vi har uppfunnit nya arter, bl.a.
ärtlärka och grillsnäppa, inte lätt när man är en gröngöling inom ornitologin (Sara‐Lo som har
bra förutsättningar att bli en bra ringmärkare, vänlig men väldigt bestämd). Jon har fått lära
sig att hantera nya bekantskaper i sitt blivande yrke . Tack alla för en bra vecka.
Ps. Jag (Sara‐Lo)som är helt ny med fågelskådning får säga att jag hade sån tur att få komma
hit med ett sådant fint gäng med olika erfarenheter, de har varit otroligt varma och generösa
med sig själva och sin kunskap. Det är sådana möten som är det fina i livet. Ds.
VID DATORN
Kirsi, Sara‐Lo och Jon

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN DEN 4 AUGUSTI 2012
VÄDER:
9:00: SV 6,7 m/s, byvindar 8,5 m/s, +16,3 grader, vattenstånd +6
13:00: SV 6,3 m/s, byvindar 8,5 m/s, +17,0 grader, vattenstånd +8
18:00: S 8,5 m/s, byvindar 10,7 m/s, +18,2 grader, vattenstånd +6
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:15 och ned 21:20.
PERSONAL
Jon Hessman, Kirsi Oksman Ljungqvist, Per Arne Lindgren och Sara Lo af Ekenstam ersattes av
Magnus Levin, Anette Levin, Mikael Forsman och Catharina Forsman.
VERKSAMHET
19 burar i Kausan kl 05:00‐08:00 och 17 burar på Playan kl 05:00‐08:00, 13:00‐20:00.
18 nät kl 04:45‐10:00
OBSERVATIONER
Tornfalk 1 honfärgad
Ljungpipare 5 rastande + 15 ex mot SV kl 19:00
Kustpipare 1 ad rast
Myrspov 4 ad rast
Småspov 3 ex rastande
Roskarl 1 ad + 1 juv rast
RINGMÄRKNING
78 ex av 8 arter.
Kärrsnäppa 4, drillsnäppa 6, rödbena 4, trädgårdssångare 2, ärtsångare 1, härmsångare 6,
lövsångare 54, törnskata 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 109 och i år 8687.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
En grupp på 8 med Patriks båt, ytterligare 16 besökare samt Stefans verksamhet 8 st. Totalt
41 personer med stationspersonalen.
ÖVRIGT
‐
VID DATORN
Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN DEN 5 AUGUSTI 2012
VÄDER:
05:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,6 grader, vattenstånd +3 cm
09:00: SSV 5 m/s, byvindar 8 m/s, +16,8 grader, vattenstånd +7 cm
13:00: SO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +17,8 grader, vattenstånd +6 cm
17:00: SSO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +18,6 grader, vattenstånd +1 cm
22:00: SO 3 m/s, byvindar 4 m/s, + 18,2 grader, vattenstånd +12 cm
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:21 och ned 21:15.
PERSONAL
Morgonpersonalen Magnus Levin, Anette Levin, Mikael Forsman och Catharina Forsman
förstärktes på kvällen av Åsa Ryden och Tommy Järås.
VERKSAMHET
19 burar i Kausan kl 05:00‐21:00 och 17 burar på Playan kl 05:00‐21:00.
24 nät kl 04:45‐13:00
OBSERVATIONER
Toppskarv 2 vid två tillfällen, kanske 4 ex
Ljungpipare 5 rastande + 5 ex mot SV
Kustpipare 2 ad rast
Sandlöpare 1 ex rastande
Myrspov 1 ad rast
Småspov 4 ex rastande
Svartsnäppa 1 rastande
Roskarl 1 ad + 1 juv rast
RINGMÄRKNING
48 ex av 8 arter.
Kärrsnäppa 4, drillsnäppa 4, roskarl 1, skärpiplärka 6, härmsångare 1, ärtsångare 1, lövsångare
29 och svartvit flugsnappare 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 157 och i år 8735.
UPPDRAGSARBETE
‐
BESÖKARE
Mikael Hake hade en grupp på 10 personer under stor del av dagen. En seglare hade kommit
lite för långt ut på havet och kom in till ön för att ringa hem så inte sjöräddningen skulle
larmas. Totalt 23 personer.
ÖVRIGT
En fantastisk kväll med härligt ljus i solnedgången.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN DEN 6 AUGUSTI 2012
VÄDER:
En disig och gråaktig morgon. Vid 11‐tiden kom regn som blev stundtals intensivt. Fram till
strax efter 14 kom det över 18 mm.
05:00: OSO 6 m/s, byvindar 9 m/s, +17,0 grader, vattenstånd ‐ 4 cm
09:00: OSO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +16,6 grader, vattenstånd ‐ 3 cm
13:00: N 3 m/s, byvindar 4 m/s, +16,5 grader, vattenstånd +4 cm
17:00: N 1 m/s, byvindar 1 m/s, +17,4 grader, vattenstånd +2 cm
22:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, + 17,9 grader, vattenstånd +15 cm
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:23 och ned 21:12.
PERSONAL
Magnus Levin, Anette Levin, Mikael Forsman , Catharina Forsman, Åsa Rydén och Tommy
Järås.
VERKSAMHET
12 burar i Kausan kl 05:00‐21:00 och 24 burar på Playan kl 05:00‐21:00.
23 nät kl 05:00‐10:00
OBSERVATIONER
Toppskarv minst 1 ex på SO‐udden
Blåhök 1 ad hona, ruggande , sträckte S över ön 8:45
Brunhök 1 juv mot syd över ön. Den skrämde upp 3‐400 trutar
Tornfalk 2 rastande . Båda troligen unga honor.
Ljungpipare ca 5 rastande + ca 50 vadare som snabbt passerade i tre flockar mot söder som
troligen var ljungpipare.
Kustpipare 3 ad rast
Myrspov 2 ad rast
Småspov 5 ex rastande p.e.g. + enstaka sedda
Storspov 7 kom över ön på sena e.m.
Roskarl 1 ad hane i Kausan
RINGMÄRKNING
33 ex av 10 arter.
St.strandpipare 3, kustpipare 1, kärrsnäppa 9, drillsnäppa 1, rödbena 2, trädpiplärka 1,
skärpiplärka 3, hussvala 8 pulli, lövsångare 4 och hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 190 och i år 8768.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 1 timma
BESÖKARE
Regnet skrämde nog bort övriga idag. Endast sex i stationspersonalen.
ÖVRIGT

Så grön som ön är så här långt fram i augusti vet jag inte när den var senast. Den
förhållandevis kyliga och blöta sommaren har gjort att det är ovanligt frodigt och grönt
fortfarande. Mållor och betor är kraftiga och höga. Detta kanske bäddar för bra med fröätare
längre fram i höst som t.ex. grönfinkar.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN DEN 7 AUGUSTI 2012
VÄDER:
05:00: VSV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +16,3 grader, vattenstånd +16 cm
08:00: SV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +16,5 grader, vattenstånd + 15 cm
11:00: VSV 14 m/s, byvindar 17 m/s, +16,6 grader, vattenstånd +24 cm
17:00: V 15 m/s, byvindar 19 m/s, +16,7 grader, vattenstånd +29 cm
22:00: V 13 m/s, byvindar 17 m/s, + 15,6 grader, vattenstånd +31 cm
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:25 och ned 21:10.
PERSONAL
Magnus Levin, Anette Levin, Mikael Forsman , Catharina Forsman, Åsa Rydén och Tommy
Järås.
VERKSAMHET
12 burar i Kausan kl 05:00‐13:00 och 17:30‐21:00 och 24 burar på Playan kl 05:00‐10:00, 13
burar 10:00‐13:00, 9 burar 17:15‐21:00 12 nät kl 05:00‐10:30
Avläsning av silltrutungar. Sporadiskt spanande över havet. Dataläggning av julimärkningar.
OBSERVATIONER
Tofsvipa 1 rastande på playan hela dagen
Ljungpipare ca 5 rastande + ca 100 sydsträckande under framför allt eftermiddagen
Kustpipare 5 ad rast och 9 sydsträckande
Sandlöpare 1 rastande på Playan
Brushane 2 på Playan
Myrspov minst 15 rastande
Småspov 1 ex rastande
Storspov 5 rastade på SV‐udden
Roskarl 8 rastande
Silltrut trots hård vind gick det bra att läsa av 19 färgmärkta ungar på kort tid.
RINGMÄRKNING
5 ex av 5 arter.
Kärrsnäppa 1, drillsnäppa 1, sädesärla 1, skärpiplärka 1 och grå flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 195 och i år 8773.
UPPDRAGSARBETE
‐‐
BESÖKARE
Stationens 6 personer
ÖVRIGT
Ungöverlevnaden hos silltrutarna verkar ha varit bra i år.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN DEN 8 AUGUSTI 2012
VÄDER:
Blåsig förmiddag. Lätt regn från 13:30 och några timmar framåt utan att bli någon mängd (1
mm). Fantastiska molnformationer och vacker regnbåge.
05:00: VNV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +15,3 grader, vattenstånd +16 cm
08:00: VNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +15,2 grader, vattenstånd + 15 cm
11:00: VNV 9 m/s, byvindar 10 m/s, +16,6 grader, vattenstånd +24 cm
17:00: VNV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +15,7 grader, vattenstånd +8 cm
22:00: NNV 7 m/s, byvindar 9 m/s, + 16,3 grader, vattenstånd +‐ 0 cm
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:27 och ned 21:08.
PERSONAL
Magnus Levin, Anette Levin, Mikael Forsman , Catharina Forsman, Åsa Rydén och Tommy
Järås.
VERKSAMHET
12 burar i Kausan kl 05:00‐21:00 och 24 burar på Playan kl 05:00‐21:00 3 nät kl 05:00‐11:00
Renovering av trimmern samt trimning av nätgator.
OBSERVATIONER
Fiskgjuse 1 sträckande mot S med en silltrut stressande vid sin sida långt ut över havet.
Pilgrimsfalk 1 juv Kom lågt över våra huvuden vid östra gaveln på märkarboden. Jagade/lekte
med skratt‐och fiskmåsar ut över vattnet mellan Kausan och Klockfotsrevet.
Tofsvipa 1 rastande på playan hela dagen
Ljungpipare 15 mot S
Kustpipare 3 ad rast
Småsnäppa 1 ad rastande på Playan
Sandlöpare 2 rastande SO‐udden
Brushane minst 1 på Playan
Svartsnäppa 1 rastande
Myrspov 4 rastande Playan, sen även sedda 2 o 3 flera ggr, kanske andra individer.
Småspov 1 ex rastande
Storspov 2 kom flygande och rastade på SV‐udden 06:50
Roskarl 15 rastande på en gång. Troligen fler individer.
Skrattmås 368 ex. Sträckte i småflockar hela dagen
Fiskmås 451 ex. Ett jämnt flöde hela dagen i småflockar på 3‐8 ex.
Tobisgrissla ännu matning i minst tre bon
Svart Rödstjärt 1 rastande i Kausan.
RINGMÄRKNING
41 ex av 8 arter.
Större strandpipare 3, kustsnäppa 8, småsnäppa 1, kärrsnäppa 21, rödbena 2, drillsnäppa 3,
roskarl 2 samt skärpiplärka 1
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 236 och i år 8814.
UPPDRAGSARBETE

Strandstädning 1 timma.
BESÖKARE
Två båtar med 12 personer, varav 5 sover över till morgondagen. Med stationspersonal
summa 18 personer på ön.
ÖVRIGT
Ikväll gläds vi över handbollslagets vinst mot Danmark i kvartsfinalen i OS och
fotbollsgiganterna på Ullevi, Barcelona mot Manchester United (0‐0 och vinst för Barca efter
straffar).
Mycket trevligt att titta på måssträcket som pågått i stort sett hela dagen. Nästan allt har gått
på sydsidan av ön. De flög i lä av ön i den friska VNV‐liga vinden. Det har passerat mer än vi
räknat då det nog hade pågått en stund innan vi noterade sträcket samt att vi inte stått ute
hela tiden precis.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN DEN 9 AUGUSTI 2012
VÄDER:
05:00: NNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +16,2 grader, vattenstånd +6 cm
08:00: NNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +16,7 grader, vattenstånd + ‐0 cm
11:00: NNV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +17,7 grader, vattenstånd ‐ 3 cm
17:00: NNV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +18,5 grader, vattenstånd + 10 cm
22:00: NNV 4 m/s, byvindar 5 m/s, + 17,2 grader, vattenstånd ‐ 3 cm
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:29 och ned 21:05.
PERSONAL
Magnus Levin, Anette Levin, Mikael Forsman , Catharina Forsman, Åsa Rydén och Tommy
Järås som vanligt fram till 14:00 då Anette och Catharina kördes iland av Magnus.
VERKSAMHET
12 burar i Kausan kl 05:00‐21:00 och 24 burar på Playan kl 05:00‐21:00 23 nät kl 05:00‐09:30
Gräsklippning av nätplatser samt dataläggning av ringmärkningar.
OBSERVATIONER
Häger 2+2 mot SV
Gråhakedopping 1 juv rastande 50 m utanför rissastenen
Kustpipare 2 ad
Brushane 3 på Playan
Svartsnäppa 1 rastande SV‐udden
Myrspov 1 rastande Playan
Småspov 1 ex rastande
Storspov 1 +1+4 mot SV
Roskarl minst 40 rastande. Vi märkte idag 31 individer, vilket är nästan dubbelt så mycket mot
bästa dagen tidigare (16 ex från 31 aug‐2011)
RINGMÄRKNING
91 ex av 9 arter.
Större strandpipare 3 , kustsnäppa 1, kärrsnäppa 50, drillsnäppa 1, roskarl 31, hussvala 1,
sädesärla 1, lövsångare 1 samt skärpiplärka 2
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 327 och i år 8905.
Främmande kontroll: en färgmärkt fiskmås stod på SV‐udden under morgonen. Den visade sig
vara märkt i Stavanger 15 december förra året.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 1 timma och 2,5 timmar gräsklippning + renovering av gräsklipparen
(snörbyte) 1 tim
BESÖKARE
Tio båtar med ca 35 personer, varav en var från Sjöfartsverket. Med stationspersonal summa
41 personer på ön.

ÖVRIGT
Anmärkningsvärt att inte en enda person frågade efter att få gå upp i gamla fyren.
Sjöfartsverkets man var här och tvättade/putsade glasen på fyren.
När vi skulle sätta i båten för inkörning av de två damerna Anette och Catharina så var båten
alldeles död. Elen hade inte varit avslagen och nyckeln satt i så batteriet var urladdat. Magnus
kopplade om batterierna och så sattes båten i sjön. Den startade ändå inte för det hade
kommit luft i bränslesystemet och den fick luftas. Det tog väl någon dryg timma innan båten
åter var igång.
Det nya märkrekordet av roskarlar med 31 ex, gissar vi att det kommer vara svårslaget.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN DEN 10 AUGUSTI 2012
VÄDER:
Mulen, lugn och behaglig morgon. Mellan kl. 14‐16 kom det ett par mm regn. Eftermiddag och
kväll blev riktigt fin och en röd vacker solnedgång.
05:00: VNV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +15,4 grader, vattenstånd +6 cm
08:00: VSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +15,6 grader, vattenstånd ‐1 cm
11:00: VSV 1 m/s, byvindar 3 m/s, +16,6 grader, vattenstånd ‐ 5 cm
17:00: OSO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +15,5 grader, vattenstånd ‐ 2 cm
22:00: N 3 m/s, byvindar4 m/s, + 16,3 grader, vattenstånd ‐ 12 cm
Väderdata från SMHI eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:31 och ned 21:03.
PERSONAL
Magnus Levin, Mikael Forsman, Åsa Rydén och Tommy Järås
VERKSAMHET
12 burar i Kausan kl 05:15‐14:45 + 20:00‐21:00 och 24 burar på Playan kl 05:15‐14:45 +19:15‐
21:00 23 nät kl 05:00‐13:00
Dataläggning av julimärkningar. Gräsklippning i några nätgator.
OBSERVATIONER
Toppskarv 2 på Klockfotsrevet och 1 på SO‐udden, troligen samma
Brun kärrhök 1 juv. Den skrämde upp öns alla trutar och gjorde sedan ett sträckförsök ut mot
Klockfotsrevet innan den skruvade upp sig till hög och försvann öster ut.
Spovsnäppa 1 ad i Kausan, veckans första
Skärsnäppa 1 på nordstranden vid svacken. Med blå plastring och kod ACJ. Samma individ
sågs den 16 juli , så fågeln har nog översomrat här i år.
Brushane 1 på Playan
Småspov 1 ex rastande
Storspov 21+2+6 mot SV
Grönbena 3 rastande i Kausan
Roskarl 25 rastande.
Silltrut Räknade vid östra kolonin idag. Där var 150 adulta och 150 årsungar. Vid kolonin öster
om rissasten fanns idag 165 adulta och 75 ungar (igår över 100 ungar). Ungarna
är svårräknade om de inte lägger sig ute på havet. Hur många par dessa adulter
motsvarar vet jag inte.
Tretåig mås en unge från bo 13,5 på västra gamla fyren fångades i en vadarbur idag. Troligen
är det denna individ som gått och ätit i tången i flera dagar.
RINGMÄRKNING
28 ex av 9 arter.
Större strandpipare 2, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 10, brushane 1, roskarl 2, ladusvala 1,
skärpiplärka 2 , rörsångare 1 och lövsångare 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 355 och i år 8933.
UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 1 timma

BESÖKARE
ca 50 personer, vara 22 via Gottskär Hotell . Med stationspersonal summa 54 personer på ön.
ÖVRIGT
Idag var det 15 fyrbesökare för de ville ha regnskydd under fikat.
Det är imponerande med vilken hastighet som vadarna lägger på sig och går upp i vikt. T.ex en
roskarl som igår morse kl 6 vägde 82 gr, vägde idag drygt 95 gr kl 10. En kärrsnäppa vägde 40,7
gr i förrgår kl 7 och igår kväll kl 21 vägde den 48,9 gr.
VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN DEN 11 AUGUSTI 2012
VÄDER
Högtrycksväder med i stort sett molnfri himmel hela dagen. Tidvis spegelblankt hav men
under eftermiddagen några timmar med lätt sjöbris. God sikt.
02:00: NO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +15,3 grader, vattenstånd 0 cm.
05:00: NO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +13,4 grader, vattenstånd +3 cm.
08:00: NO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +14,4 grader, vattenstånd ‐4 cm.
11:00: NO 1 m/s, byvindar 2 m/s, +16,3 grader, vattenstånd ‐ 8 cm.
14:00: VNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +18,2 grader, vattenstånd +2 cm.
17:00: VNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +18,9 grader, vattenstånd +3 cm.
20:00: VNV 2 m/s, byvindar 2 m/s, + 18,3 grader, vattenstånd ‐ 6 cm.
23:00: VNV 1 m/s, byvindar 2 m/s, + 16,9 grader, vattenstånd ‐7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:33 och ned 21:01.
PERSONAL
Tommy åkte in till Skallahamn och hämtade kommande personal 11:00.
Magnus Levin, Mikael Forsman, Åsa Rydén och Tommy Järås lämnade ön med vår båt vid
15:30‐tiden. Den nya personalen bestod av Jonas Wikström, Åsa Hallberg och Per Schollander
med dottern Ella (7 år) samt Uno Unger.
VERKSAMHET
36 burar 05:00‐20:30 fördelade på 12 i Kausan och 24 på Playan. 23 nät 05:00‐12:00.
OBSERVATIONER
Toppskarv 2 på Klockfotsrevet och 1 på SO‐udden, troligen samma
SPARVHÖK 1 ex passerade mot S samtidigt med en fiskgjuse 14:20.
FISKGJUSE 1 ex passerade mot S samtidigt med en sparvhök 14:20.
Brun kärrhök 1 juv. Den skrämde upp öns alla trutar och gjorde sedan ett sträckförsök ut mot
Klockfotsrevet innan den skruvade upp sig till hög och försvann öster ut.
Spovsnäppa 1 ad i Kausan, veckans första
Skärsnäppa 1 på nordstranden vid svacken. Med blå plastring och kod ACJ. Samma individ
sågs den 16 juli , så fågeln har nog översomrat här i år.
Brushane 1 på Playan
Småspov 1 ex rastande
Storspov 21+2+6 mot SV
Grönbena 3 rastande i Kausan
ROSKARL 30 rastande, troligen enbart juv.
RINGMÄRKNING
28 ex av 9 arter.
Större strandpipare 2, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 10, brushane 1, roskarl 2, ladusvala 1,
skärpiplärka 2, rörsångare 1 och lövsångare 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 355 och i år 8933.
UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoan (0.5 tim).
BESÖKARE
Ca 30 privatbåtar med ca 127 personer. Dessutom hade Gottskär Hotell 11 nattgäster och 12
dagsbesökare. Med fågelstationens personal totalt ca 160 personer.
ÖVRIGT
En stor del av öns trutar och måsar ägnade dagen åt jakt på svärmande flygmyror, vilka
skickligt fångades i luften ovanför ön.
Natten till söndagen var nästan vindstilla så därför körde vi igång nattfjärilsfångst med
kvicksilverlampa och lakan på sydsidan av ringmärkarboden. Resultatet rapporteras så
småningom på Artportalen.
VID DATORN
Tommy Järås och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN DEN 12 AUGUSTI 2012
VÄDER
Fortsatt högtrycksväder med i stort sett molnfri himmel större delen av dagen. Från 19:00
mulnade det dock från öster. God sikt hela dagen.
02:00: ONO 2 m/s, byvindar 3 m/s, +16,0 grader, vattenstånd ‐5 cm.
05:00: ONO 2 m/s, byvindar 2 m/s, +14,8 grader, vattenstånd +1 cm.
08:00: ONO 3 m/s, byvindar 5 m/s, +15,6 grader, vattenstånd ‐7 cm.
11:00: O 1 m/s, byvindar 2 m/s, +18,5 grader, vattenstånd ‐ 14 cm.
14:00: NNV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +19,9 grader, vattenstånd ‐7 cm.
17:00: NNV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +19,0 grader, vattenstånd +2 cm.
20:00: N 4 m/s, byvindar 5 m/s, + 18,8 grader, vattenstånd ‐ 3 cm.
23:00: N 1 m/s, byvindar 4 m/s, + 18,5 grader, vattenstånd ‐ 10 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:35 och ned 20:58.
PERSONAL
Jonas Wikström, Åsa Hallberg och Per Schillander med dottern Ella (7 år) samt Uno Unger. Vid
14‐tiden kom Pontus Grönvall med dottern Selma (7 år) ut med Stefans ribbåt och Åsa
Hallberg åkte iland.
VERKSAMHET
36 burar 05:00‐19:30 fördelade på 12 i Kausan och 24 på Playan. 24 nät 05:00‐11:30.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 1 yngre ex stod bland ca 65 storskarvar på Klockfotsrevet.
SPARVHÖK 1 juv hona översträckande under förmiddagen.
KUSTSNÄPPA 2 juv rastande på Playan under kvällen.
SMÅSPOV 2 ex rastande.
ROSKARL 20‐25 juv rastande.
TRETÅIG MÅS Endast en årsunge kvar idag och den höll till vid Lilla bryggan eller satt på en av
de gamla fyrarna.
RINGMÄRKNING
67 ex av 4 arter.
Kärrsnäppa 12, roskarl 2, skärpiplärka 2 och lövsångare 51.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 487 och i år 9069.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Närmare 50 privatbåtar med ca 175 personer. Dessutom hade Gottskär Hotell 11 nattgäster
som åkte hem idag. Med fågelstationens personal vistades minst 194 personer på Nidingen
idag.

ÖVRIGT
Det fina vädret idag samt att det var sista semesterdagen för många bidrog troligen till en
aldrig tidigare skådad invasion av båtturister till Nidingen.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ MÅNDAGEN DEN 13 AUGUSTI 2012
VÄDER
Från efternatten lätt regn fram till 07‐tiden, därefter växlande molnighet och god sikt resten
av dagen.
02:00: O 3 m/s, byvindar 3 m/s, +16,4 grader, vattenstånd ‐4 cm.
05:00: NNV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +16,7 grader, vattenstånd +8 cm.
08:00: NNO 3 m/s, byvindar 3 m/s, +16,8 grader, vattenstånd +7 cm.
11:00: SSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +18,2 grader, vattenstånd ‐ 2 cm.
14:00: SSV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +17,9 grader, vattenstånd ‐5 cm.
17:00: SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +19,2 grader, vattenstånd +4 cm.
20:00: NNV 3 m/s, byvindar 5 m/s, + 18,3 grader, vattenstånd ‐2 cm.
23:00: O 5 m/s, byvindar 6 m/s, + 17,3 grader, vattenstånd ‐14 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:37 och ned 20:56.
PERSONAL
Jonas Wikström, Per Schillander med dottern Ella (7 år), Pontus Grönvall med dottern Selma
(7 år) och Uno Unger.
VERKSAMHET
24 nät 07:15‐12:15. 36 burar 07:30‐19:30 fördelade på 12 i Kausan och 24 på Playan. Röjning
av nätgatorna vid Strandoxeln och vresrosen på Västudden för höstuppsättning av näten på
dessa ställen.
OBSERVATIONER
TOPPSKARV 1 juvenil stod bland några storskarvar på Ostudden.
SPARVHÖK 1 juv hona rastade vid Playastenen under förmiddagen.
SANDLÖPARE En adult i sliten och blekt sommardräkt anslöt sig till kärrsnäpporna på Playan
och på Hamnudden under eftermiddagen‐kvällen.
SMÅSPOV 1 ex rastande.
ROSKARL Ca 25 juv rastande.
TRETÅIG MÅS Den ensamma årsungen kvar även idag och den satt bl.a. i bo 5/6 och i bo 9/10.
Dessutom stod en adult en stund på Lilla bryggan under morgonen.
RINGMÄRKNING
54 ex av 8 arter.
Kärrsnäppa 8, roskarl 4, skärpiplärka 2, rörsångare 1, härmsångare 1, törnsångare 1,
trädgårdssångare 1 och lövsångare 36.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 541 och i år 9123.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (3,0 tim).
BESÖKARE
Tre båtar med 9 personer. Med fågelstationens personal totalt 15 personer på Nidingen idag.

ÖVRIGT
För tredje dagen i rad har det varit ett visst nedfall av lövsångare i gryningen, i övrigt har dock
artdiversiteten varit låg, men idag fick vi i alla fall 5 arter sångare.
En stor och fet larv av brunsprötad skymningssvärmare hittades nära nya fyren. I övrigt gott
om svärmande kålfjärilar i parningstagen. Några mindre guldvingar var de enda dagfjärilarna i
övrigt som noterades.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TISDAGEN DEN 14 AUGUSTI 2012
VÄDER
Halvklart i gryningen med successivt lättande molntäcke. I princip molnfritt från 07:00 och
större delen av dagen. God sikt hela dagen.
02:00: OSO 9 m/s, byvindar 10 m/s, +15,8 grader, vattenstånd ‐17 cm.
05:00: OSO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +14,9 grader, vattenstånd ‐4 cm.
08:00: O 5 m/s, byvindar 6 m/s, +14,7 grader, vattenstånd ‐1 cm.
11:00: O 4 m/s, byvindar 7 m/s, +17,4 grader, vattenstånd ‐ 11 cm.
14:00: ONO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +18,9 grader, vattenstånd ‐16 cm.
17:00: SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +19,2 grader, vattenstånd ‐8 cm.
20:00: NNV 5 m/s, byvindar 6 m/s, + 18,7 grader, vattenstånd ‐5 cm.
23:00: N 4 m/s, byvindar 6 m/s, + 17,8 grader, vattenstånd ‐10 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:39 och ned 20:53.
PERSONAL
Jonas Wikström, Per Schillander med dottern Ella (7 år), Pontus Grönvall med dottern Selma
(7 år) och Uno Unger.
VERKSAMHET
27 nät 05:00‐09:30. 36 burar 05:15‐12:15 fördelade på 12 i Kausan och 24 på Playan.
OBSERVATIONER
BRUN KÄRRHÖK 1 årsunge mobbades av en trut när den passerade över Kausan 14:15.
SPARVHÖK 1‐3 årsunga honor rastade från morgonen till middagstid.
SMÅSPOV 1 ex rastande.
ROSKARL Ca 25 juv rastande varav 1 ex ringmärktes och 11 ex kontrollerades efter märkning
tidigare senaste veckan. De 5 ex som märktes för 5 dagar sedan och åter kontrollerades idag
hade i genomsnitt ökat sin vikt med 27 procent. De 2 ex som ökat mest i vikt hade gått upp
inte mindre än 34 procent. Den tyngsta kontrollen vägde 133 gram.
RINGMÄRKNING
37 ex av 7 arter.
Kärrsnäppa 3, roskarl 1, buskskvätta 1, trädgårdssångare 3 och lövsångare 27, grå
flugsnappare 1 och svartvit flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 578 och i år 9160.
UPPDRAGSARBETE
Hantlangning av virke och balar med isoleringsmaterial från en pråm som bogserats av en
större båt från Fiskebäck samt transportering av grovsopor till Stora bryggan. Allt virke
transporterades i land med hjälp av vår båtvagga.
Från fågelstationen ställde vi upp med 2 man under 8 timmar resp. 2 man under 12 timmar
(40 tim).

BESÖKARE
Förutom alla som var inblandade med tillvaratagandet av allt material som idag transporterats
till Nidingen besöktes Nidingen av 6 privatbåtar, 1 vattenscoter och 2 kajaker med summa 23
personer. Totalt besöktes ön av 40 personer idag.
ÖVRIGT
Idag var det en märkesdag i Nidingens moderna historia. Efter flera års väntan på transport av
virke för reparation av öns träkåkar kom pråmen från Fiskebäck vid namn Smidig till bryggan
vid 13‐tiden. Dessförinnan hade bl.a. fågelstationens personal från 09‐tiden burit ner mängder
av gammalt grovskräp till Stora bryggan. När pråmen väl lagt till vid bryggan vidtog ett drygt
och muskelansträngande transportarbete som inte upphörde förrän vid midnatt. Pråmen
hade en besättning på 5 man. Stefan med dotter körde ut fastighetsverkets konsult Kent
Andersson med fru och arbetsledaren Hans Larsson. Den sistnämnde basade över stationens 4
delegerade hantlangare och rörmokare Per Bengtsson när det gällde att ta vara på allt lossat
material.
Synd (och skandal) att den del av virket som legat flera år i Stavder togs ut till Nidingen, efter
att det körts med lastbil till Fiskebäck nyligen, trots att det var kraftigt angripet av
mögelsvamp. Dessutom hade lagringen i Fiskebäck inneburit att regnvatten hunnit läcka in i
de otäta plastförseglade balarna med träullsliknande isoleringsmaterial. En del balar var så
blöta att det rann ur dem när de lagts upp i högar vid St. bryggan med de balar som ej fick
plats i den gamla verkstaden. Något vi inte förstår är hur allt skall få plats i de hus som skall
byggas om. Hoppas ändå att man räknat rätt på åtgång annars får vi en aldrig tidigare skådad
påskbrasa på Nidingen när allt blött och överblivit isoleringsmaterial samt svampangripet virke
skall eldas upp.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ ONSDAGEN DEN 15 AUGUSTI 2012
VÄDER
Efternatten och morgonen helt molnfri och solskenet fortsatte att flöda resten av dagen.
Under eftermiddagen dock en del mindre stackmoln. God sikt hela dagen.
02:00: O 5 m/s, byvindar 6 m/s, +15,9 grader, vattenstånd ‐13 cm.
05:00: ONO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +14,6 grader, vattenstånd ‐3 cm.
08:00: ONO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +15,6 grader, vattenstånd +4 cm.
11:00: ONO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +19,1 grader, vattenstånd ‐ 1 cm.
14:00: ONO 4 m/s, byvindar 7 m/s, +21,8 grader, vattenstånd ‐8 cm.
17:00: ONO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +22,3 grader, vattenstånd ‐8 cm.
20:00: ONO 5 m/s, byvindar 6 m/s, + 20,8 grader, vattenstånd ‐2 cm.
23:00: ONO 4 m/s, byvindar 5 m/s, + 18,7 grader, vattenstånd ‐6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:41 och ned 20:51.
PERSONAL
Jonas Wikström, Per Schillander med dottern Ella (7 år), Pontus Grönvall med dottern Selma
(7 år) och Uno Unger. Pontus och Selma åkte iland med Stefan vid 18‐tiden.
VERKSAMHET
27 nät 05:00‐12:00. 36 burar 06:00‐19:00 fördelade på 12 i Kausan och 24 på Playan.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK 1 juvenil hane rastade under morgonen och vid 10‐tiden ringmärktes 1 juv hona
efter nätfångst och troligen var det hon som sågs även senare under dagen.
KUSTSNÄPPA 6 ex, varav merparten eller alla var juvenila, rastade vid middagstid på
Hamnudden.
BRUSHANE 2 juv rastande på Hamnudden vid middagstid.
ENKELBECKASIN 1 ex hördes överflygande i fyrområdet.
SMÅSPOV 3 ex rastande.
ROSKARL Ca 20 juv rastande.
TOBISGRISSLA Den stora ungen som igår hittades i ett nytt bo (nr 505) under badtunnan
innanför Stora bryggan ringmärktes efter det vi med viss list lyckades få tag i den.
RINGMÄRKNING
34 ex av 10 arter.
Sparvhök 1, tobisgrissla 1, trädpiplärka 1, sädesärla 2, buskskvätta 1, stenskvätta 1, lövsångare
23, kungsfågel 1, svartvit flugsnappare 1 och pilfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 612 och i år 9194.
UPPDRAGSARBETE
Fortsatt en del arbete med att stapla virke och förvaring av isoleringsbalar (5 tim).

BESÖKARE
Per Bengtsson blev kvar sedan igår – han fick inte igång sin båt utan for iland med Stefan och
Annika till Gottskär. I övrigt besöktes Nidingen av 34 personer fördelade på 10 privatbåtar.
Totalt besöktes ön av 43 personer idag.
ÖVRIGT
Livet på ön var förhållandevis lugnt efter gårdagens slit med allt levererat byggnadsmaterial.
Två personer från fågelstationen och rörmokare Per, som blev kvar sedan igår, fick dock en del
att göra med förvarandet av gårdagens anlända material. Bl.a. försågs några virkesupplag med
presenning.
Igår men framför allt idag anlände en hel del trollsländor med ostanvindarna. T.ex. sågs
under gårdagen en blå jungfruslända och idag noterades bl.a. flera svarta ängstrollsländor och
tegelfärgade ängstrollsländor.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TORSDAGEN DEN 16 AUGUSTI 2012
VÄDER
Efter en molnfri gryning flödade solen fram till 10‐tiden, då himlen delvis täcktes av tunna
slöjmoln. Vid 16‐tiden mulnade det från SV och mörka regnmoln syntes bort mot Jylland. Lätt
regn föll tidvis senare på kvällen. God sikt hela dagen.
02:00: OSO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +17,9 grader, vattenstånd ‐14 cm.
05:00: O 3 m/s, byvindar 5 m/s, +16,8 grader, vattenstånd ‐10 cm.
08:00: OSO 4 m/s, byvindar 7 m/s, +19,0 grader, vattenstånd +2 cm.
11:00: OSO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +19,7 grader, vattenstånd ‐ 1 cm.
14:00: SV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +20,8 grader, vattenstånd ‐5 cm.
17:00: V 2 m/s, byvindar 4 m/s, +19,8 grader, vattenstånd ‐5 cm.
20:00: V 1 m/s, byvindar 2 m/s, +19,0 grader, vattenstånd +1 cm.
23:00: NV 1 m/s, byvindar 4 m/s, +18,1 grader, vattenstånd ‐4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:43 och ned 20:48.
PERSONAL
Jonas Wikström, Per Schillander med dottern Ella (7 år) och Uno Unger.
VERKSAMHET
27 nät 05:00‐11:30. Inga burar idag, fullständigt tomt på tångvallarna.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK Minst 2 ex höll till på ön under dagen. En av hökarna slog en skärpiplärka.
KUSTSNÄPPA 19 ex, merparten eller alla juvenila, kom sträckande över Stora bryggan vid 20‐
tiden och försvann utåt Västudden.
SMÅSNÄPPA 1 ex flög förbi Hamnudden tillsammans med några kärrsnäppor och roskarlar
under eftermiddagen.
SMÅSPOV 2 ex rastande.
ROSKARL Efter tidigare dagars stora mängder av arten sågs idag bara högst 10 årsungar.
RINGMÄRKNING
16 ex av 2 arter.
Lövsångare 15 och kungsfågel 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 628 och i år 9210.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (3 tim).
BESÖKARE
Per Bengtsson kom ut med 2 medhjälpare. 3 personer från Gottskärs Hotell tog hand om en
grupp på 11 personer som skall övernatta. En båt kom från Ringhals med 4 personer. Vidare 7
privatbåtar med 24 personer. Med fågelstationens personal totalt 49 personer idag.

ÖVRIGT
Från Ringhals kom fyra personer för det årliga bytet av dosimetern som sitter på en stolpe ute
på Västudden och mäter ev. radioaktivitet från kärnkraftverket. Per med kompanjoner
fortsatte att transportera virke och isoleringsbalar från hamnen och upp till fyrområdet.
Under förmiddagens ostliga vind besöktes ön av ganska många trollsländor, men under
eftermiddagen sågs de inte till, vilket kanske berodde på vindkantringen mot SV.
Efter flera dagar i rad med hyfsad tillgång på vadare, speciellt roskarl, var Nidingen nästan
helt tömd på dessa under morgonen. Dock fylldes det på med några under dagen, men de
stod mest ute på uddarna och Klockfotsrevet och vilade sig.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ FREDAGEN DEN 17 AUGUSTI 2012
VÄDER
Växlande molnighet från gryningen men något lättande molntäcke efter hand. Vid 09‐tiden
drev det in en del dimmoln men från middagstid i huvudsak molnfritt resten av dagen men
åter mulnande från väster under kvällen. Måttlig sikt under dagen.
02:00: NV 2 m/s, byvindar 3 m/s, +17,7 grader, vattenstånd ‐8 cm.
05:00: SSV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +17,8 grader, vattenstånd ‐5 cm.
08:00: VNV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +16,6 grader, vattenstånd +7 cm.
11:00: VNV 2 m/s, byvindar 5 m/s, +17,6 grader, vattenstånd +6 cm.
14:00: V 3 m/s, byvindar 4 m/s, +18,2 grader, vattenstånd +1 cm.
17:00: S 3 m/s, byvindar 3 m/s, +18,5 grader, vattenstånd ‐1 cm.
20:00: V 1 m/s, byvindar 2 m/s, +18,0 grader, vattenstånd +6 cm.
23:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +18,5 grader, vattenstånd +1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:45 och ned 20:46.
PERSONAL
Jonas Wikström, Per Schillander med dottern Ella (7 år) och Uno Unger.
VERKSAMHET
19 nät 05:00‐06:00 och 27 nät 06:00‐11:30. 8 burar på Playan 15:00‐19:00. På kvällen avlästes
9 färgringar på öns silltrutsårsungar varav 3 ej setts tidigare.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK Minst 1 årsung hane höll till på ön under dagen och blev vederbörligen ringmärkt.
FISKGJUSE 1 ex sträckte över Kausan 10:03 livligt mobbad av trutar.
TOPPSKARV 5 ex stod tillsammans med några 10‐tal storskarvar på Klockfotsrevet.
KUSTSNÄPPA 6 juv sträckande mot S över Ostudden 19:18.
SMÅSPOV 2 ex rastande på Playan.
ROSKARL Ingen sedd under hela dagen, dock hördes 1 ex sent i skymningen.
TOBISGRISSLA En stor unge kvar i bo 441 i Östra rännan och en födotransporterande adult
försvann in i ett av slånbuskagen mellan hönshuset och Kruthuset.

RINGMÄRKNING
12 ex av 5 arter.
Trädpiplärka 1, ärtsångare 1, törnsångare 4, lövsångare 5 och grå flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 640 och i år 9222.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1 tim). Destruering och uppsamling av olja från ett läckande oljefat (1,5 tim).
BESÖKARE
Stefan och Annika från Gottskärs Hotell åkte iland med sin övernattande grupp på 11 personer
och kom åter ut med en grupp på 9 personer för en kvällstur. Vidare 4 privatbåtar med 18
personer. Med fågelstationens personal totalt 44 personer idag.

ÖVRIGT
I det fina vädret gjordes många noteringar av insektslivet såsom fjärilar, trollsländor,
skalbaggar och hopprätvingar. Intressant var att några sävvårtbitare fortfarande håller till i det
lilla beståndet med havssäv vid Dammen. På samma ställe hittades även ett par ex av pudrad
smaragdflickslända, en art som inte tidigare dokumenterats på Nidingen och därmed blev den
10:nde konstaterade trollsländearten på ön. Från 22‐tiden fångades nattfjärilar med hjälp av
kvicksilverlampa och lakan på brandskjulet ‐ får se vad det kan bjuda på.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG, 18 AUGUSTI 2012
VÄDER
Mulen efternatt övergick i regn vid 05‐tiden, vilket upphörde först 09:00. Totalt föll 4 mm.
Under regnet knappt sikt in till närmaste fastland, därefter måttlig sikt i värmediset. Hela
dagen mulet och disigt.
02:00: S 5 m/s, byvindar 6 m/s, +18,7 grader, vattenstånd ‐7 cm.
05:00: S 5 m/s, byvindar 7 m/s, +18,8 grader, vattenstånd ‐6 cm.
08:00: SO 9 m/s, byvindar 10 m/s, +17,7 grader, vattenstånd ‐1 cm.
11:00: S 10 m/s, byvindar 12 m/s, +17,7 grader, vattenstånd ‐3 cm.
14:00: S 7 m/s, byvindar 9 m/s, +19,7 grader, vattenstånd ‐6 cm.
17:00: S 3 m/s, byvindar 5 m/s, +19,4 grader, vattenstånd ‐5 cm.
20:00: SO 5 m/s, byvindar 6 m/s, +19,8 grader, vattenstånd 0 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:47 och ned 20:43.
PERSONAL
Jonas Wikström, Per Schillander med dottern Ella (7 år) och Uno Unger avlöstes under
eftermiddagen av Göran Andersson, Maria Höcke, Inger Högstedt och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
4 burar på Playan 15:30‐17:30.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK ‐ 1 ung hona stöttes på Ostudden vid 09‐tiden.
TOPPSKARV ‐ 2 ex stod tillsammans med ca 40 storskarvar på Klockfotsrevet.
KUSTSNÄPPA ‐ 2 ex 1K rastande Västudden med åtta kärrsnäppor under em.
SMÅSPOV ‐ 1 ex rastande på Playan, senare på Vädtudden.
RÖDBENA – 6 ex 1K rastande Playan under em.
ROSKARL ‐ 4 ex rastande på Playan under morgonen.
TOBISGRISSLA ‐ den ringmärkta ungen nr ‐544 låg kvar ännu i bo 441. Utanför Norrstranden
låg en ruggande 2K+ med fisk i näbben.
RINGMÄRKNING
Ingen fångst i dag.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 640 och i år 9222.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim). Maria, Inger och Per Arne gjorde en heroisk
städning av västra dubbelfyren från topp till entré inför Internationella fyrdagen i morgon (3
tim). 
BESÖKARE
Stefan och Annika från Gottskärs Hotell kom med en grupp på 12 personer för ett par em‐
timmar. Vidare en båt med 3 personer som lyfte in virke mm under tak.

Sent på eftermiddagen fem enmanskajaker med Nidingens vänner r.f., vilka övernattar i
föreningens lägenhet. Med fågelstationens personal totalt 29 personer idag.

ÖVRIGT
VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG, 19 AUGUSTI 2012
VÄDER
Natten till i dag var TROPISK NATT! Under gårdagskvällen steg temperaturen sakta med ett
par tiondelar i timmen och passerade +20 grader kl 23! Där låg noteringen även följande
timmar med ett par till några tiondelar över tjugostrecket.
Under natten lättande molnighet, åter mulnande från kl 08 men senare blå himmel och
gassande sol.
Lufttrycket var i gryningen sakta fallande till 1014 hPa, åter stigande till 1016 hPa.
02:00: SSO 7 m/s, byvindar 9 m/s, +20,1 grader, vattenstånd +1 cm, sikt 10‐15 km.
05:00: SSV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +20,1 grader, vattenstånd +6 cm.
08:00: VSV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +19,7 grader, vattenstånd +12 cm, sikt 5‐10 km.
11:00: VNV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +19,2 grader, vattenstånd +15 cm, sikt 10‐15 km.
14:00: V 3 m/s, byvindar 4 m/s, +21,2 grader, vattenstånd +8 cm, mkt god sikt, soldis.
17:00: V 3 m/s, byvindar 4 m/s, +21,1 grader, vattenstånd +8 cm, högsommarväder.
20:00: SV 3 m/s, byvindar 3 m/s, +19,3 grader, vattenstånd + 9 cm, vacker kväll!
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:50 och ned 20:41.
PERSONAL
Göran Andersson, Maria Höcke, Inger Högstedt och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
9 nät 05:00‐06:00, 13 nät 06:00‐08:00, 14 nät 08:00‐11:00.
Strandoxelns två nät samt näten 5D‐E och 14 A‐B sattes upp under en halvtimme inför
guidningen på e.m.
12 burar i Kausan 11:30‐21:30
13 burar på Playan 14:00‐17:00, 24 burar 17:00‐21:30
OBSERVATIONER
TOPPSKARV ‐ 3 ex stod på Klockfotsrevet vid lunchtid.
SPARVHÖK – 1 ex jagande på ön.
LJUNGPIPARE – 1 ex rastande.
KUSTPIPARE ‐ 2 ex sträckte förbi Västudden.
SANDLÖPARE – 2 ex rastande med tio kärrsnäppor.
MYRSPOV – 1 ex sträckande på hög höjd över ön.
SMÅSPOV ‐ 1 ex rastande, troligen samma som tidigare dagar.
RÖDBENA – 8 ex rastande på Playan under em.
GLUTTSNÄPPA – minst en individ på ön.
ROSKARL ‐ 5 ex rastande på Ostudden.
GRÅSISKA – en förbiflygande, kanske sträckande.
RINGMÄRKNING
Rödbena 3, rörsångare 1, lövsångare 19 och grå flugsnappare 1.
Summa 24 av 4 arter.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad 664 och i år 9246.
UPPDRAGSARBETE
Information om stationens verksamhet i samband med Nidingens vänners internationella
fyrdag för allmänheten. En guidning för två familjer om ringmärkning och flyttfåglar.
BESÖKARE
Stefan och Annika från Gottskärs Hotell kom med en grupp på 5 personer. Två dubbelkajaker,
helikopter, vattenskoter, de fem kajakerna med övernattare från i går samt tio båtar blev
minst 59 personer.
Med fågelstationens personal totalt minst 63 personer idag.

ÖVRIGT
Internationella fyrdagen – se www.fyr.org – arrangerades i dag. Göran visade upp en
ringmärkt lövsångare och höll ett kort anförande om Nidingens fågelstation i samband med
den officiella presentationen av ön och fyrarna av Nidingens Vänner r.f.
ISS – Internationella rymdstationen – passerade över södra horisonten kl 21:35‐21:39 från
väster till öster.
En nattfjäril, en klöverspinnare (Lasiocampa trifolii) har suttit på norra köksfönstret hela
dagen.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG, 20 AUGUSTI 2012
VÄDER
Natten till i dag var en grad från tropisk natt. Det klara vädret gjorde att efternatten svalkade
skönt. Snabbt mulnande i gryningen. Åska och regn drog förbi i norr mot göteborgsområdet
under fm. Dramatiska moln norr och öster om Nidingen, men här var det bara mulet och
varmt.
Lufttrycket sakta fallande under natten till 1013 hPa, därefter stabilt hela dagen.
02:00: SO 2 m/s, byvindar 4 m/s, +19,2 grader, vattenståndet normalt, mkt god sikt.
05:00: SO 3 m/s, byvindar 4 m/s, +18,0 grader, vattenstånd ‐1 cm, halvmulet, 40 km sikt.
08:00: O 4 m/s, byvindar 5 m/s, +17,8 grader, vattenstånd +2 cm, nästan mulet.
11:00: ONO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +19,7 grader, vattenstånd +9 cm, mycket god sikt.
14:00: O 6 m/s, byvindar 8 m/s, +21,7 grader, vattenstånd +8 cm, lätt mulet, 1013 hPa.
17:00: NO 6 m/s, byvindar 7 m/s, +22,1 grader, vattenstånd +11 cm, mulet.
20:00: NNO 4 m/s, byvindar 6 m/s, +20,4 grader, vattenstånd + 12 cm, mkt god sikt.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:52 och ned 20:38.
PERSONAL
Göran Andersson, Maria Höcke, Inger Högstedt och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
12 nät 05:00‐06:00, 10 nät 06:00‐08:00, 14 nät 08:00‐11:00.
12 burar i Kausan 05:00‐21:00.
24 burar på Playan 24 burar 05:00‐21:00.
OBSERVATIONER
GRÅGÅS – en flock på 15 ex mot SV.
KRICKA – två anlände från norr och fällde strax väster om Västudden.
TOPPSKARV ‐ 3 ex stod på Klockfotsrevet på fm. En av dem verkade ha färgringar och/eller
metallring. Ska försökas kollas upp senare i veckan.
GRÅHÄGER – kl 20:40 sträckte ett ex in från SV söder om ön och fortsatte mot kusten.
SPARVHÖK – en hona och en 1K, trol hanne, jagande på ön.
TORNFALK – en honfärgad födosökte strax efter lunchtid kring fyrbyn och österut.
STRANDSKATA – strax efter solnedgången sträckte en sextett mot söder.
LJUNGPIPARE ‐ 3 ex förbiflygande, ev. rastande, samt en på Ostudden.
STÖRRE STRANDPIPARE – fem adulter och en 1K på Hamnudden.
KUSTSNÄPPA – en flock på 18 ex rundade Västudden och Hamnudden kl 15:58. En ung
kvartett rastade på Västudden 17:20.
KÄRRSNÄPPA – sex 1K Hamnudden.
MYRSPOV – 2 ex sträckande på hög höjd över ön.
STORSPOV ‐ 4 ex sträckande.
SVARTSNÄPPA – 1 ex sträckande.
GLUTTSNÄPPA – ett ex på ön, ev samma som tidigare.
ROSKARL – sex 1K födosökande på Playan.

DVÄRGMÅS – en 1K sträckande söderut utanför Västudden.
SKRATTMÅS – 5+8+1 sträckande. En 1K födosökande norr om ön.
LADUSVALA – fem rastande samt 1+2+6 sträckande.
BUSKSKVÄTTA – en honfärgad på Ostudden.
RINGMÄRKNING
Rödbena 4, skärpiplärka 1, rödstjärt 2, rörsångare 1, lövsångare 124, grå flugsnappare 2.
Summa 134 av 6 arter.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 798 och i år 9380.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete i dag.
BESÖKARE
Stefan, från Gottskärs Hotell, kom ut i två repriser med RIB‐båten med 22 elever och lärare på
dagsbesök.
Med fågelstationens personal totalt 27 personer på Nidingen idag.

ÖVRIGT
Minst åtta knubbsälar på Klockfotsrevet ... även personalen kände sig lite knubbiga efter att
Maria och Inger åter hade öppnat det franska köket med en läcker supé på menyn.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG, 21 AUGUSTI 2012
VÄDER
Sent i går kväll kantrade vinden snabbt över till NV. Lufttrycket sakta stigande under stjärnklar
natt till 1016 hPa – stabilt resten av dagen. Växlande molnighet med ganska mycket sol under
dagen. Mulnande till kvällen.
02:00: NV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +18,1 grader, vattenståndet +8, mkt god sikt, n klart.
05:00: NV 7 m/s, byvindar 8 m/s, +17,5 grader, vattenstånd +2 cm, molnigt.
08:00: V 6 m/s, byvindar 9 m/s, +17,2 grader, vattenstånd +6 cm, n. klart, värmedaller.
11:00: V 7 m/s, byvindar 10 m/s, +18,2 grader, vattenstånd +7 cm.
14:00: V 5 m/s, byvindar 7 m/s, +20,3 grader, vattenstånd +5 cm, vxl moln, 1013 hPa.
17:00: SV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +19,2 grader, vattenstånd +1 cm, nästan mulet.
19:00: SV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +19,0 grader, vattenstånd + 5 cm, stigande inför fronten.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:54 och ned 20:36.
PERSONAL
Göran Andersson, Maria Höcke, Inger Högstedt och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
14 nät 05:15‐11:15
12 burar i Kausan 05:00‐21:00
24 burar på Playan 24 burar 05:00‐21:00
OBSERVATIONER
SPARVHÖK – en hona jagande på ön.
TOPPSKARV ‐ 8 ex stod på Ostudden på fm.
SMÅSPOV – en stationär.
SKOGSSNÄPPA – ett ex hördes kl 02:40 över gårdstunet.
ROSKARL ‐ 6 ex rastande på Playan under morgonen.
OB. BREDSTJÄRTAD ‐/KUSTLABB, mörk fas – flög lugnt mot V långt norr om Nidingen.
OB. KUST‐/FJÄLLABB, mörk – sträckte S väster om Nidingen. Gick ner på vattnet en gång.
KUSTLABB, mörk fas – en 1K födosökte.
SKRATTMÅS – 45+25 sträckande. Noterbart är att 25‐flocken endast bestod av 1K‐individer.
De två flockarna kom med en kvarts mellanrum och längs samma rutt.
FISKMÅS – två 1K sträckte S tillsammans med 45 skrattmåsar.
FISK‐/SILVERTÄRNA – en 3K+ sträckte söderut.
SVARTTÄRNA – en 1K sträckte mycket sakta under födosök in mot Västudden kl 18:50‐18:56.
TÖRNSÅNGARE – en individ ringmärkt 17.8 här på ön kontrollerades. Status quo i vikt.
RINGMÄRKNING
Sädesärla 2, härmsångare 1, lövsångare 6, grå flugsnappare 1.
Summa 10 av 4 arter.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 808 och i år 9390.

UPPDRAGSARBETE

BESÖKARE
Stefan, från Gottskärs Hotell, kom ut med 11 personer från företaget A‐hus för konferens och
övernattning.
Med fågelstationens personal totalt 16 personer idag.

ÖVRIGT
Per Arne tömde ur minst 40 strandkrabbor ur Playans vadarburar på morgonen. Under
eftermiddagen fortsatte PA dagens insatser genom att reparera och byta uttagsluckor på
vadarfällor samt fixa en ny botten till en av burarna. Göran informerade A‐husgänget kort om
Nidingens fågelstation och forskning för konferensdeltagarna. Visning av ringmärkning
planeras i morgon bitti för dem.
I solnedgången kom konferensdeltagarna över med 4‐5 kg havskräftor, som blivit över.
Dessutom ett par läckra såser! Frossa!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG, 22 AUGUSTI 2012
VÄDER
Lufttrycket har börjat falla och, konstigt nog, även vattenståndet hastigt på minus. Men utan
dramatik och brådska. Strax innan regnfronten nådde oss vid 08‐tiden, vred vinden till SO och
kl 11 ökade vinden snabbt från V med 10‐12 m/s.
Kl 08:30‐09:45, 10:15‐11:45 kraftigt regn. Totalt drygt 17 mm nederbörd under fm. Någon mm
under eftermiddagen i samband med några skurar.
02:00: V 3 m/s, byvindar 5 m/s, +17,0 grader, vattenståndet +5 cm, mkt god sikt, n mulet.
05:00: SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +17,6 grader, vattenstånd ‐6 cm, mulet, god sikt.
08:00: SO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +17,2 grader, vattenstånd ‐2 cm, regn, dålig sikt
11:00: V 7 m/s, byvindar 10 m/s, +15,2 grader, vattenstånd +14 cm, upphörande regn.
14:00: V 8 m/s, byvindar 11 m/s, +16,7 grader, vattenstånd +8 cm, vxl moln, 1004 hPa.
17:00: V 10 m/s, byvindar 12 m/s, +17,4 grader, vattenstånd +15 cm, sol och skurar.
19:00: V 10 m/s, byvindar 13 m/s, +18,1 grader, vattenstånd + 10 cm, uppehåll.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:56 och ned 20:33.
PERSONAL
Göran Andersson, Maria Höcke, Inger Högstedt och Per Arne Lindgren.
VERKSAMHET
15 nät 05:15‐08:15 och 09:55‐10:15. 6 nät i lä kl 16:15‐18:15.
24 burar på Playan 05:00‐21:00
OBSERVATIONER
SPARVHÖK – en hona jagande på ön.
TOPPSKARV ‐ 2 ex stod på Klockfotsrevet på fm.
BRUSHANE – en 1K hona på Playan.
SMÅSPOV ‐ 1 ex stationär.
ROSKARL – 3 ex rastande.
OB. KUST‐/FJÄLLABB, mörk – uppehöll sig i närheten av en vitfågelflock intill f/b GG 10. Drog
sen västerut kl 13:40.
TÖRNSKATA – en 1K födosökte runt Strandoxeln när förmiddagsregnet slutat. Senare bakom
Fotogenboden.
RINGMÄRKNING
Trädpiplärka 2, rödstjärt 7, härmsångare 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 86, kungsfågel 1,
grå flugsnappare 2.
Summa 101 av 8 arter.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 909 och i år 9491.
UPPDRAGSARBETE

BESÖKARE
Stefans konferensgäng från A‐hus åkte hem i dag efter ett dygns strategiutveckling.
Med fågelstationens personal var vi totalt 16 personer idag på ön.

ÖVRIGT
 Gårdagens svarttärna var endast det femtonde fyndet för Nidingen (enligt Svalan). Tio av
observationerna har gjorts under maj månad, ett fynd i juni, två i juli samt två i augusti:
1.8 2008 och nu alltså 21.8 2012. Första rapporterade svarttärnan för Nidingen var den 15
maj 1992.
 Tre av konferensdeltagarna fick en ringmärkningsguidning under morgonen i labbet –
lövsångare, grå flug, rödstjärt och Göran deltog 
 Regnet höll upp en stund vid 10‐tiden och vi satte upp näten i 20 minuter, eftersom det
hördes kungsfågel i buskarna och det såg lite spännande ut med allt fladder.
 Maria hittade två larver – som småningom ska bli brunsprötade skymningssvärmare.
 Inger och Maria tvättade fågelpåsarna (både tyg och silar) och förberedde nytt papper i
labbets fågellådor. Dessutom utförde dessa ystra systrar en mitt‐i‐veckan‐städning av
stationen inför kvällens supé med en entrérätt av rostat danskt rågbröd med
havskräftstjärtar samt fläskytterfilé med ugnsrostade rotfrukter. Till detta serverades
Amarone ...

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG, 23 AUGUSTI 2012
VÄDER
Mulen morgon blev en riktigt vacker, solig och överraskande varm dag, trots nära nog
kulingvindar.
02:00: V 12 m/s, byvindar 16 m/s, +16,0 grader, vattenståndet +28 cm, regnskur 1,5 mm.
05:00: V 12 m/s, byvindar 15 m/s, +16,4 grader, vattenstånd +20 cm, molnigt, 15‐20 km sikt.
08:00: V 10 m/s, byvindar 15 m/s, +16,2 grader, vattenstånd +20 cm, halvklart, soligt.
11:00: V 13 m/s, byvindar 16 m/s, +17,1 grader, vattenstånd +26 cm, vxl moln, god sikt.
14:00: V 10 m/s, byvindar 12 m/s, +18,2 grader, vattenstånd +23 cm, n. klart, 1006 hPa.
17:00: V 12 m/s, byvindar 14 m/s, +18,3 grader, vattenstånd +20 cm, flödande sol!
20:00: V 12 m/s, byvindar 14 m/s, +17,4 grader, vattenstånd + 22 cm, vacker kväll!
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 05:58 och ned 20:31.

PERSONAL
Göran Andersson, Maria Höcke, Inger Högstedt och Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
Sträckobservationer kl 06:00‐09:00 (nya fyren), O9:15‐11:45 (nya fyren), 12:30‐13:30
(fågelstationen) samt sporadiskt från gårdstunet under em.

OBSERVATIONER
SJÖORRE – en hanne 3K+ mot söder kl 06:08.
STORMFÅGEL – 22 ex mot S och två mot N. De flesta kl 06‐08.
HAVSSULA – 30 sydsträckande havssulor: åtta 2K, åtta 3K, sex 4K, två 4K+ och sex 5K+.
Dessutom en 2K mot norr samt ett par motljussulor utan säker åldersbestämning.
TOPPSKARV – en duo kom insträckande från norr, troligen från Hotell Svartskär, kl 06:10.
KUSTLABB av ljus fas – en 1K söderut kl 09:40.
TROLIGA FJÄLLABBAR – osäker artbestämning alltså – kl 11:10‐11:20 försökte ett ex sträcka
söderut, men, från sin position norr om Nidingen, blev det vindavdrift österut, in mot kusten.
Kl 13:20 en duo mot söder, långt väster om Nidingen.
TRETÅIG MÅS – fem sträckande tidigt på morgonen.
KENTSK TÄRNA ‐ kl 12:48 en 1K‐tärna mot söder, utanför Västudden.
SILLGRISSLA ‐ anlände från norr och fällde utanför Västudden kl 06:47.

RINGMÄRKNING
Ingen fångst alls i dag.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 909 och i år 9491.
UPPDRAGSARBETE

Gästtoaletten nere vid hamnen tömdes och städades (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast stationspersonalen sågs på Nidingen i dag – således fyra personer.

ÖVRIGT
20 av Playans 24 vadarfällor högtryckstvättades (Inger och Maria), servades och reparerades
(Per Arne) i dag. Under natten hade nämligen vattnet stigit rejält samtidigt som kraftiga
surfvågor, skapade av läsidans bakvatten, slängde tång och ävja upp på Playan och smutsade
ner burarna ordentligt. PA hade tidigare börjat tillverka nya uttagsluckor och kunde nu även
fräscha och räta upp vadarfällorna med nya strajps.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG, 24 AUGUSTI 2012
VÄDER
I drygt ett dygn har vindriktningen varit extremt stabil, nästan exakt från väst liksom
högvattnet på +25 cm. Lufttrycket har varit stabilt i flera dagar mellan 1006‐1008 hPa.
Under em passerande regn och åska någon mil norr om Nidingen. Efter kl 19 mulnande.
02:00: V 9 m/s, byvindar 11 m/s, +16,1 grader, vattenståndet +26 cm, halvklart, mkt god sikt.
05:00: V 8 m/s, byvindar 10 m/s, +15,8 grader, vattenstånd +20 cm, 1007 hPa.
08:00: V 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,1 grader, vattenstånd +14 cm, halvklart.
11:00: V 5 m/s, byvindar 7 m/s, +16,3 grader, vattenstånd +17 cm, vxl moln, mkt god sikt.
14:00: VSV 5 m/s, byvindar 6 m/s, +17,9 grader, vattenstånd +14 cm, halvklart, värmedaller.
17:00: V 3 m/s, byvindar 5 m/s, +17,3 grader, vattenstånd +10 cm, åska och regn i norr.
20:00: SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +16,9 grader, vattenstånd + 5 cm, mulet.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:00 och ned 20:28.

PERSONAL
Göran Andersson, Maria Höcke, Inger Högstedt och Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
11 nät kl 08:00‐11:00.
Sträckobservationer kl 05:50‐08:50, kl 09:30‐11:00 ... därefter sporadiskt.
10 vadarfällor på Playan kl 15:45‐20:45.

OBSERVATIONER
GRÄSAND – tre ex rastande i Kausan. Endast två obsar tidigare i augusti. Före det 14.7.
SJÖORRE – en kvintett bestående av fyra hannar och en hona, alla 3K+, sträckte SV.
SVÄRTA ‐ fyra hannar i åldern 3K+ sträckte tillsammans västerut.
STORMFÅGEL – två sträckande och tre rastande.
MINDRE LIRA ‐ Kl 06:45‐06:47 väster om Nidingen.
HAVSSULA – Minst 27 sträckande sulor: tre 1K, elva 2K, sju 3K, tre 4K+, en 5K och två 5K+.
Dessutom tre motljussulor utan säker åldersbestämning.
TOPPSKARV – minst två på Ostudden.
BLÅ KÄRRHÖK – en 1K sträckte SV kl 09:30.
V A D A R E – tolv olika vadararter i dag. Bland annat:
KUSTSNÄPPA – stationära Ostudden.
SANDLÖPARE ‐ stationära på Playan och Ostudden.
SVARTSNÄPPA – en rastande Ostudden.
GLUTTSNÄPPA – en rastande på Playan.
GRÖNBENA – en kvartett på sträck.

STORLABB – En rastande/födosökande NV om Nidingen kl 06:50‐07:00. Dessutom en
sträckande duo kl 06:10‐06:14 samt två till på sydsträck kl 13:01‐13:04 ... alltså fyra ex på
flyttning.
TRETÅIG MÅS – kl 10:38 en 1K mot söder strax väster om ön.
FISKTÄRNA och SILVERTÄRNA – vardera en sträckande 1K.
SILLGRISSLA ‐ 1 ex + en sillmule ‐ sträckte förbi Västudden.

RINGMÄRKNING
Rödbena 1, gulärla 2, rödstjärt 1, ärtsångare 1, lövsångare 1 och törnskata 1.
Summa: 7 ex av 6 arter.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 916 och i år 9498.
UPPDRAGSARBETE
Gästtoaletten nere vid hamnen tömdes och städades (0,5 tim).
BESÖKARE
Stefan och Annika kom ut vid lunchtid med fyra personer, som ska övernatta.

ÖVRIGT
Ringmärkarlabbet – total makeover av Maria och Inger. Dessutom städades stationen,
duschrummet och Per Arne klippte gräset runt stationen samt gångarna.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG, 25 AUGUSTI 2012
VÄDER
Det utlovade efternattsregnet kom aldrig, utan nådde Jylland först på morgonen.
Lufttrycket, som pendlat mellan 1006‐1008 hPa i några dygn, har nu börjat falla inför ett
annalkande lågtryck.
Under morgonen svängde vinden runt hela kompassrosen i omgångar.

02:00: SV 3 m/s, byvindar 4 m/s, +16,8 grader, vattenståndet +17 cm, molnigt, mkt god sikt.
05:00: V 3 m/s, byvindar 6 m/s, +16,0 grader, vattenstånd +14 cm, 1005 hPa.
08:00: SO 2 m/s, byvindar 4 m/s, +16,6 grader, vattenstånd +3 cm, halvklart.
11:00: SSO 7,6 m/s, byvindar 9 m/s, +13,3 grader, vattenstånd +5 cm.
14:00: SSO 5,8 m/s, byvindar 8 m/s, +17,8 grader, vattenstånd +16 cm.
17:00: SSO 9,4 m/s, byvindar 11,2 m/s, +17,9 grader, vattenstånd +17 cm, regn.
19:00: SSO 10,3 m/s, byvindar 13,0 m/s, +16,1 grader, vattenstånd + 9 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:02 och ned 20:25.

PERSONAL
Göran Andersson, Maria Höcke, Inger Högstedt och Per Arne Lindgren avlöstes kl 10:30 av
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Julia Söder och Per Österman. Lasse Hellberg skötte
transporten med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
14 nät kl 05:15‐11:15, 20 nät kl 11:15‐17:15.
10 vadarfällor på Playan kl 05:30‐17:30

OBSERVATIONER
SVÄRTA en 3+ sträckande V.
TOPPSKARV sju rastande på ostudden under eftermiddagen.
KUSTSNÄPPA – två 1k stationära Playan.
SANDLÖPARE – två 1k stationära på Playan och Ostudden.
SILLGRISSLA – en rastande på norra sidan.

RINGMÄRKNING
Antal ringmärkta 82 av 10 arter
Rödbena 3, Roskarl 4, Gråtrut 1, Ladusvala 1, Rödstjärt 4, Ärtsångare 3, Trädgårdssångare 1,
Lövsångare 61, Gråflugsnappare 2, Svartvit flugsnappare 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 998 och i år 9580.

UPPDRAGSARBETE

BESÖKARE
Stefan åkte iland vid 09‐tiden för att hämta ytterligare 7 personer. Totalt 21 på ön.

ÖVRIGT
Per Arne skurade duschrummet in i minsta skrymsle och djupaste golvbrunn medan övrig
personal ägnade morgonen åt slutstädning av övriga utrymmen. Maria och Inger hann även
med ett dopp i havet! Den nya personalen installerade sig och njöt av denna vackra ö. Dagens
obs för de nyanlända var en tromb.

VID DATORN
Göran Andersson och Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG, 26 AUGUSTI 2012
VÄDER
Åska under natten och morgonen. Runt lunchtiden avtog vinden och molntäcket sprack upp
lite och några timmar med sol fick avnjutas. Under kvällen tilltog vinden något igen.

00:00: VSV 8,9 m/s, byvindar 13,9 m/s, +14,2 grader, vattenståndet +13 cm.
06:00: VSV 5,8 m/s, byvindar 7,6 m/s, +14,2 grader, vattenstånd +24 cm.
12:00: VNV 0,9 m/s, byvindar 2 m/s, +15,8 grader, vattenstånd +14 cm.
18:00: VNV 5,7 m/s, byvindar 7,2 m/s, +17,1 grader, vattenstånd +15 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.

PERSONAL
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Julia Söder och Per Österman.
VERKSAMHET
17 nät kl 05:30‐07:00, 20 nät kl 07:00‐09:00, 9 nät kl 17:30‐21:00.
10 vadarfällor på Playan kl 05:30‐14:00, 31 burar 14:00‐22:00

OBSERVATIONER
Klicka på länken ”Observationer” längst ner till höger på denna sida.
RINGMÄRKNING
Antal ringmärkta 11 av 8 arter
Kustsnäppa 1, roskarl 1, silltrut 1, trädpiplärka 1, rörsångare 1, svarthätta 1, lövsångare 3,
svartvit flugsnappare 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1009 och i år 9591.

UPPDRAGSARBETE

BESÖKARE
7 övernattande personer hämtades av Stefan, ytterligare 1 båt med 2 personer skymtades på
bryggan under eftermiddagen. Totalt 14 på ön.
ÖVRIGT
En dag då vädret till en början inte var på vår sida, men det tog sig under dagen och
eftermiddagen blev skön med sol och lugna vindar över havet. Minst två tumlare tumlade runt
i havet strax norr om ön, detta framförallt till Julias stora glädje.

VID DATORN

Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG, 27 AUGUSTI 2012
VÄDER
Soligt och klart under hela dagen. Blåsigt under morgonen och förmiddagen men avtagande
under eftermiddagen för att under kvällen bli helt vindstilla.
00:00: V 6,3 m/s, byvindar 8,5 m/s, +16,4 grader, vattenståndet +25 cm.
06:00: N 5,4 m/s, byvindar 9,4 m/s, +11,8 grader, vattenstånd +21 cm.
12:00: NV 4,5 m/s, byvindar 5,8 m/s, +14,7 grader, vattenstånd +10 cm.
18:00: VNV 2,7 m/s, byvindar 5,4 m/s, +17,3 grader, vattenstånd ‐7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Julia Söder och Per Österman.
VERKSAMHET
3 nät kl 05:30‐06:00, 4 nät kl 06:00‐06:30, 12 nät kl 06:30‐08:30, 16 08:30‐12:00.
31 vadarfällor på Playan kl 05:30‐22:00

OBSERVATIONER
Klicka på länken ”Observationer” längst ner till höger på denna sida.
RINGMÄRKNING
Antal ringmärkta 43 av 7 arter
Kustsnäppa 10, kärrsnäppa 3, roskarl 17, gulärla 3, sädesärla 1, rödstjärt 1, stenskvätta 1,
lövsångare 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1052 och i år 9634.

UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Fyra män involverade i fastighetsrenoveringarna på ön var ute och rekognoserade inför att
påbörja renoveringarna nästa vecka. Två personer besökte ön för att filma lite inför en
kortfilm om SMHI:s väderstationer och dess placeringar. Under eftermiddagen kom ett gäng
på 8 personer ut för att övernatta tills imorgon. Samtliga personer transporterades med
Stefan. Totalt 20 personer på ön under dagen.
ÖVRIGT
Morgonen bjöd på en aning förhöjd aktivitet över havet, vilket kryddade pauserna mellan de
tomma nätrundorna. I övrigt studerar vi i väderleksrapporter med tätare intervall än vad
dessa uppdateras. Helt okej fångst av roskarl och kustsnäppa under dagen, 17 roskarlar är den
näst bästa dagssumman genom stationens historia, den bästa dagen inföll tidigare denna
sommar då 31 ringmärktes.

VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG, 28 AUGUSTI 2012
VÄDER
Mulet och blåsigt under hela dagen, även regn i mindre mängder har förgyllt vår dag.
00:00: VNV 2,2 m/s, byvindar 3,1 m/s, +15,6 grader, vattenståndet ‐18cm.
06:00: OSO 9,8 m/s, byvindar 12,5 m/s, +15,0 grader, vattenstånd +2 cm.
12:00: SO 4,5 m/s, byvindar 10,7 m/s, +16,2 grader, vattenstånd ‐10 cm.
18:00: SO 10,7 m/s, byvindar 14,8 m/s, +17,1 grader, vattenstånd +3 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Julia Söder och Per Österman.
VERKSAMHET
Inga nät.
31 vadarfällor på Playan kl 05:30‐19:00

OBSERVATIONER
Klicka på länken ”Observationer” längst ner till höger på denna sida.
RINGMÄRKNING
Antal ringmärkta 11 av 3 arter
Ejder 2, rödbena 1, roskarl 8.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1063 och i år 9645.

UPPDRAGSARBETE
Turist toan tömdes 0,5 timmar.
BESÖKARE
Stefan åkte hem med sitt gäng som övernattat. Totalt 14 personer på ön.
ÖVRIGT
Under natten gjordes ett försökt till fångst av stormsvala, dock blev resultatet noll individer.
Dagen har annars varit blåsig, regnig och allmänt seg.

VID DATORN
Andreas Eriksson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG, 29 AUGUSTI 2012
VÄDER
Klarblå himmel större delen av dagen, och en lika vacker soluppgång som solnedgång.
00:00: SV 6,7 m/s, byvindar 12,1 m/s, +15,6 grader, vattenståndet +3cm.
06:00: VSV 3,1 m/s, byvindar 4,5 m/s, +15,0 grader, vattenstånd +31 cm.
12:00: VSV 1,3 m/s, byvindar 3,6 m/s, +16,2 grader, vattenstånd +24cm.
18:00: SSO 3,1 m/s, byvindar 4,5 m/s, +17,1 grader, vattenstånd +23 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Julia Söder och Per Österman.
VERKSAMHET
25 nät 05:30‐12:00.
11 vadarfällor i Kausan kl 11:00‐22:00.

OBSERVATIONER
Klicka på länken ”Observationer” längst ner till höger på denna sida.
RINGMÄRKNING
Antal ringmärkta 55 av 10 arter
Ejder 2, kustsnäppa 3, kärrsnäppa 14, myrspov 1, roskarl 12, skärpiplärka 3, rödstjärt 6,
stenskvätta 1, lövsångare 12, grå flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1118 och i år 9700.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
18 personer totalt, inklusive stationspersonalen. Två personer i privatbåt gästade ön under
dagen, och på eftermiddagen dök Stefan och Annika upp med ett gäng på tio personer.
ÖVRIGT
Efter gårdagens blåsväder från sydost förändrades tångvallarna på playan en del, och vadarna
föredrog istället kausan idag. Vi flyttade därför ett par burar dit och det visade sig vara ett bra
drag. Årssumman på ringmärkta roskarlar ligger nu på 103, vilket är 13 fler än senaste
rekordet från 2008. Ikväll är högtalarna utplacerade igen för ytterligare ett fångstförsök på
stormsvala, och under tiden ska stationspersonalen avnjuta de kakor som plötsligt stod på
bordet när vi återvände från ett uppfriskande kvällsdopp.
VID DATORN
Andreas Eriksson & Malin Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG, 30 AUGUSTI 2012
VÄDER
Mulet, blåsigt och en hel del regnskurar under morgon och förmiddag. Framåt eftermiddagen
sprack molntäcket upp och kvällstimmarna blev fina, soliga och vindstilla.
00:00: OSO 6,3 m/s, byvindar 8,9 m/s, +17,0 grader, vattenståndet ‐3cm.
06:00: SO 10,7 m/s, byvindar 14,3 m/s, +17,5 grader, vattenstånd +11 cm.
12:00: VSV 5,8 m/s, byvindar 8,9 m/s, +17,7 grader, vattenstånd +1 cm.
18:00: SSV 2,7 m/s, byvindar 5,8 m/s, +16,3 grader, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Julia Söder och Per Österman.
VERKSAMHET
22 nät 06:30‐21:30.
11 vadarfällor i Kausan kl 05:30:00‐16:30. 31 vadarfällor i Kausan och på Playan kl 16:30‐
22:00.
Inmatning av ringmärkning i fagel.
OBSERVATIONER
Klicka på länken ”Observationer” längst ner till höger på denna sida.
RINGMÄRKNING
Antal ringmärkta 25 av 10 arter
Större strandpipare 1, ljungpipare 1, kustpipare 1, kärrsnäppa 8, rödbena 3, roskarl 1,
skärpiplärka 1, gulärla 6, sädesärla 2, lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1143 och i år 9725.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Totalt 29 personer på ön idag. Förutom vi fyra i stationspersonalen hade Stefan 19 gäster (10
som åkte hem under morgonen och 9 som kom under eftermiddagen) och 2 personer gästade
ön i en privatbåt. Dessutom dök fyra personer från sjöfartsverket upp i helikopter för att
genomföra en kontroll av fyren som utförs var fjärde år.
ÖVRIGT
Förmiddagen var lite blåsig och tråkig, men eftermiddagen blev riktigt skön. Stefan kom in
med lite överbliven mat vilken smakade ljuvligt. Några timmars inmatning av ringmärkning
genomfördes. Annars har dagen inte bjudit på så mycket spännande.
VID DATORN
Andreas Eriksson & Malin Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG, 31 AUGUSTI 2012
VÄDER
Mulet, blåsigt och en hel del regnskurar under morgon och förmiddag. Framåt eftermiddagen
sprack molntäcket upp och kvällstimmarna blev fina, soliga och vindstilla.
00:00: OSO 6,3 m/s, byvindar 8,9 m/s, +17,0 grader, vattenståndet ‐3cm.
06:00: SO 10,7 m/s, byvindar 14,3 m/s, +17,5 grader, vattenstånd +11 cm.
12:00: VSV 5,8 m/s, byvindar 8,9 m/s, +17,7 grader, vattenstånd +1 cm.
18:00: SSV 2,7 m/s, byvindar 5,8 m/s, +16,3 grader, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Julia Söder och Per Österman.
VERKSAMHET
22 nät 06:30‐21:30.
11 vadarfällor i Kausan kl 05:30:00‐16:30. 31 vadarfällor i Kausan och på Playan kl 16:30‐
22:00.
Inmatning av ringmärkning i fagel.
OBSERVATIONER
Klicka på länken ”Observationer” längst ner till höger på denna sida.
RINGMÄRKNING
Antal ringmärkta 25 av 10 arter
Större strandpipare 1, ljungpipare 1, kustpipare 1, kärrsnäppa 8, rödbena 3, roskarl 1,
skärpiplärka 1, gulärla 6, sädesärla 2, lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1143 och i år 9725.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Totalt 29 personer på ön idag. Förutom vi fyra i stationspersonalen hade Stefan 19 gäster (10
som åkte hem under morgonen och 9 som kom under eftermiddagen) och 2 personer gästade
ön i en privatbåt. Dessutom dök fyra personer från sjöfartsverket upp i helikopter för att
genomföra en kontroll av fyren som utförs var fjärde år.
ÖVRIGT
Förmiddagen var lite blåsig och tråkig, men eftermiddagen blev riktigt skön. Stefan kom in
med lite överbliven mat vilken smakade ljuvligt. Några timmars inmatning av ringmärkning
genomfördes. Annars har dagen inte bjudit på så mycket spännande.
VID DATORN
Andreas Eriksson & Malin Karlsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN DEN 1 SEPTEMBER 2012
VÄDER
En fin morgon med solsken. Fram på dagen mulnade det, men molntäcket lättade delvis igen
mot kvällen. God sikt.
02:00: N 6 m/s, byvindar 7 m/s, +16,9 grader, vattenstånd +5 cm.
05:00: NNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +16,4 grader, vattenstånd +6 cm.
08:00: NV 5 m/s, byvindar 7 m/s, +16,8 grader, vattenstånd +6 cm.
11:00: VNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +17,3 grader, vattenstånd ‐4 cm.
14:00: VNV 6 m/s, byvindar 8 m/s, +17,9 grader, vattenstånd ‐8 cm.
17:00: VNV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,3 grader, vattenstånd ‐4 cm.
20:00: V 5 m/s, byvindar 8 m/s, +15,5 grader, vattenstånd 0 cm.
23:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +15,7 grader, vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:17 och ned 20:07.
PERSONAL
Andreas Eriksson, Malin Karlsson, Julia Söder och Per Österman avlöstes vid 10‐tiden av Linda
Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger. Lasse Hellberg skötte
personalbytet med vår båt.
VERKSAMHET
14 nät 05:30‐09:45. 36 burar 05:30‐18:45 fördelade på 11 i Kausan och 25 på Playan.
OBSERVATIONER
KUSTSNÄPPA 5 1K rastade under dagen på Playan.
SPOVSNÄPPA 1 1K rastade under dagen på Playan.
SKÄRSNÄPPA Höstens först ungfågel höll till längs ut på Ostudden.
ROSKARL Minst 25 årsungar rastade på ön under dagen. Ett ex som ringmärktes den 27/8
hade gått upp i vikt från 111 g till 145 g. En viktökning med 30 procent på endast 5 dygn!
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA Höstens och årets första ex hördes och sågs sträcka över ön under
morgonen.
RINGMÄRKNING
47 ex av 9 arter.
Större strandpipare 2, kärrsnäppa 23, roskarl 4, skärpiplärka 6, sädesärla 2, rödhake 4,
rödstjärt 1, stenskvätta 2 och lövsångare 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 47 och i år 9859.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan vid hamnen (0,5 tim).
BESÖKARE
Totalt 32 personer på ön idag. Stefan och Annika kom ut med en grupp på 5 personer som
skall övernatta. Dessutom besök av 4 båtar med 16 personer.

ÖVRIGT
Den övernattande gruppen ägnade ett par timmar av eftermiddagen till makrillfiske väster om
Nidingen med en inhyrd båt. De fick ca 80 ex och hade vänligheten att ge oss 20 rensade ex
som vi frös in för kommande behov. I övrigt fick de endast ett par småtorskar som släpptes
direkt.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Mulet under efternatten och morgonen. Fortsatt mulet resten av dagen och tidvis lätta
regnskurar. Måttlig sikt men tidvis såg man knappt in till land.
02:00: SV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +15,9 grader, vattenstånd ‐7 cm.
05:00: SV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +16,1 grader, vattenstånd ‐2 cm.
08:00: SV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +16,6 grader, vattenstånd +6 cm.
11:00: SV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +17,1 grader, vattenstånd +12 cm.
14:00: SSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +17,4 grader, vattenstånd +9 cm.
17:00: VSV 7 m/s, byvindar 13 m/s, +17,0 grader, vattenstånd +14 cm.
20:00: VSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +17,1 grader, vattenstånd +21 cm.
23:00: V 9 m/s, byvindar 12 m/s, +15,5 grader, vattenstånd +22 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:19 och ned 20:04.
PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
14 nät 07:15‐09:15. 36 burar 07:00‐19:00 fördelade på 11 i Kausan och 25 på Playan.
OBSERVATIONER
BLÄSAND 9 ex i en flock sträckte söderut V om ön 07:25.
KUSTSNÄPPA 6 ex rastade under dagen på Playan och på kvällen tillkom ytterligare 10 ex,
samtliga årsungar.
SANDLÖPARE 1 årsunge rastade på stranden mellan SO‐udden och Ostudden under
eftermiddagen.
MYRSPOV 1 årsunge rastade på SO‐udden under eftermiddagen.
ROSKARL Ca 25 ex kvar på ön sedan igår och de flesta födosöker i tångvallen på Playan.
RINGMÄRKNING
12 ex av 5 arter.
Ejder 1, större strandpipare 2, kärrsnäppa 5, rödbena 1 och skärpiplärka 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 59 och i år 9871.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Totalt 11 personer på ön idag. Stefan och Annika for iland med sin grupp på 5 personer ganska
tidigt under morgonen.

ÖVRIGT
Det blåste för mycket för att det skulle bli några tättingar i näten och det blåste för lite för att
det skulle sträcka förbi några havsfåglar. Det blev till att försöka lura i så många vadare som
möjligt i våra burar på Playan och i Kausan, men inte ens det lyckades vi med särskilt bra. Dock
fick vi en rödbena som av vinglängden att döma var en robusta, alltså en isländsk rödbena. Vid
koll av tidigare fångade rödbenor i höst visade det sig att ytterligare två robustor ringmärktes
den 31/8.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN DEN 3 SEPTEMBER 2012
VÄDER
En mulen natt och tidig morgon men uppklarnande från NV från 08‐tiden och därefter
huvudsakligen molnfritt fram till 15‐tiden och därefter växlande molnighet. God sikt.
02:00: V 7 m/s, byvindar 11m/s, +14,9 grader, vattenstånd +19 cm.
05:00: VNV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +15,7 grader, vattenstånd +20 cm.
08:00: VNV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +16,1 grader, vattenstånd +24 cm.
11:00: V 10 m/s, byvindar 12 m/s, +17,2 grader, vattenstånd +23 cm.
14:00: V 9 m/s, byvindar 11 m/s, +18,4 grader, vattenstånd +14 cm.
17:00: V 5 m/s, byvindar 7 m/s, +18,3 grader, vattenstånd +9 cm.
20:00: VSV 3 m/s, byvindar 6 m/s, +17,1 grader, vattenstånd +6 cm.
23:00: V 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,5 grader, vattenstånd +10 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:21 och ned 20:01.
PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
12 nät 06:00‐11:00. 36 burar 06:30‐19:00 fördelade på 11 i Kausan och 25 på Playan.
OBSERVATIONER
KUSTPIPARE 1 årsunge rastade en kort stund på Playan mitt på dagen.
KUSTSNÄPPA Ca 15 årsungar rastade under dagen på Playan.
SANDLÖPARE 1 årsunge kom flygande och slog till på Västudden 07:45 och sågs senare på
dagen både på Playan och på Ostudden. På kvällen födosökte plötsligt 2 årsungar längst in i
Kausan tillsammans med kärrsnäppor och större strandpipare.
ROSKARL Ca 25 ex fortfarande kvar på ön och de flesta födosöker i tångvallen på Playan. En av
de ringmärkta vägde inte mindre än 150 gram.
KENTSK TÄRNA 1 ad + 1 juv, passerade rakt över Svacken vid 16‐tiden.
OB. SILLGRISSLA/TORDMULE 1 ex sträckande mot S väster om ön 07:45.
GRÅ FLUGSNAPPARE 1 ex rastade under dagen.
TÖRNSKATA 1 årsunge nätfångades i nät 6D och ringmärktes.
RINGMÄRKNING
33 ex av 9 arter.
Kustsnäppa 7, kärrsnäppa 18, rödbena 1, roskarl 1, skärpiplärka 2, sädesärla 1, rödhake 1,
lövsångare 1 och törnskata 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 92 och i år 9904.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE

Totalt 11 personer på ön idag. Stefan kom ut med 3 personer över dagen som jobbade för
Fastighetsverket. Dessutom var 3 byggnadsarbetare med ut, vilka skall bo i Nidingens vänners
rum i två veckor.

ÖVRIGT
Nu har äntligen arbetet med att bygga om tvättstugan med duschutrymmet påbörjats. Tre
litauiska byggnadsarbetare skall bo här på Nidingen tills de blir klara med nämnda arbete.
Fastighetsverkets konsult Kent Andersson hade med sig en rörmokare och en elektriker över
dagen.
Undertecknad ägnade ett par timmar till trollsländejakt, vilket till slut kröntes med
framgång, då ett exemplar kunde fångas med håv och artbestämmas till en hane av
höstmosaikslända.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Duggregn tidvis under efternatten och i gryningen. Uppehåll men mulet från 06:30. Ganska
god sikt på förmiddagen men tidvis sämre på eftermiddagen – man såg då knappt in till
fastlandet. På eftermiddagen fick vi ett par lätta regnskurar men efter 17:30 klarnade det upp
från NV och vi fick en molnfri himmel under kvällen.
02:00: V 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,2 grader, vattenstånd +7 cm.
05:00: V 7 m/s, byvindar 9 m/s, +16,1 grader, vattenstånd +4 cm.
08:00: SV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +16,2 grader, vattenstånd +7 cm.
11:00: SV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +16,8 grader, vattenstånd +16 cm.
14:00: SSV 10 m/s, byvindar 13 m/s, +17,3 grader, vattenstånd +19 cm.
17:00: VSV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +17,5 grader, vattenstånd +20 cm.
20:00: V 12 m/s, byvindar 15 m/s, +16,3 grader, vattenstånd +27 cm.
23:00: V 13 m/s, byvindar 19 m/s, +15,1 grader, vattenstånd +42 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:23 och ned 19:59.
PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
14 nät 06:30‐12:00. 36 burar 06:15‐19:15 fördelade på 11 i Kausan och 25 på Playan.
OBSERVATIONER
STENFALK 1 årsunge upptäcktes sittande på hönshustaket 10:54 och sågs även en timma
senare ute på Västudden.
KUSTSNÄPPA Ca 15 årsungar rastade under dagen på Playan.
SANDLÖPARE 2 årsungar rastade på Ostudden under dagen.
SPOVSNÄPPA 2 årsungar rastade på Playan under dagen och den ena burfångades och
ringmärktes.
ROSKARL Ca 25 årsungar fortfarande kvar på ön och de flesta födosöker i tångvallarna på
Playan.
ROSENFINK 1 årsunge nätfångades i nät 6E och ringmärktes.
RINGMÄRKNING
43 ex av 12 arter.
Större strandpipare 2, spovsnäppa 1, kärrsnäppa 19, skärpiplärka 5, gulärla 1, rödhake 2,
rödstjärt 5, trädgårdssångare 2, svarthätta 1, lövsångare 3, grå flugsnappare 1 och rosenfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 135 och i år 9947.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Totalt 7 personer på ön varav 4 utgör personal på fågelstationen. Dessutom de 3 litauiska
byggnadsarbetarna.
ÖVRIGT
Idag skulle en båt komma ut till Nidingen med byggnadsställningar, verktyg och material, men
detta gick inte då det blåste för mycket, så nu flyttar byggnadsarbetarna på virkeshögen från
Stora bryggan till virkeshögen öster om östra gamla fyren i stället för att inte gå helt
sysslolösa.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Växlande molnighet från gryningen och under förmiddagen. Mitt på dagen tidvis en nästan
molnfri himmel men under eftermiddagen åter växlande molnighet. Ganska god sikt.
02:00: V 10 m/s, byvindar 14 m/s, +14,7 grader, vattenstånd +47 cm.
05:00: V 11 m/s, byvindar 16 m/s, +14,8 grader, vattenstånd +50 cm.
08:00: V 12 m/s, byvindar 17 m/s, +15,4 grader, vattenstånd +52 cm.
11:00: V 14 m/s, byvindar 18 m/s, +16,3 grader, vattenstånd +51 cm.
14:00: VNV 12 m/s, byvindar 17 m/s, +16,5 grader, vattenstånd +41 cm.
17:00: VNV 13 m/s, byvindar 15 m/s, +15,7 grader, vattenstånd +25 cm.
20:00: VNV 13 m/s, byvindar 15 m/s, +15,5 grader, vattenstånd +19 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:25 och ned 19:56.
PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst på grund av blåsten. 11 burar i Kausan 07:00‐19:00 och 25 burar på Playan
08:00‐19:00.
OBSERVATIONER
STORMFÅGEL 3 ex mot N och 1 ex mot S under förmiddagen och 3 ex mot N under
eftermiddagen, samtliga långt ut vid horisonten.
HAVSSULA 1 ad passerade mot S ute vid horisonten 11:38. Dessutom sågs 1 ex sträckande
under eftermiddagen.
PILGRIMSFALK 1 ex (troligen ad) sträckte mot SV i den hårda vinden utanför Västudden 08:00.
SANDLÖPARE Även idag var 2 årsungar kvar på Ostudden.
SPOVSNÄPPA 1 omärkt årsunge kvar på Playan under dagen.
SILLGRISSLA 2 ex i vinterdräkt kom sträckande norrifrån utanför Västudden under
förmiddagen. Den ena landade V om ön. Ytterligare 1 ex i vinterdräkt passerade Västudden
mot S vid 16‐tiden.
RINGMÄRKNING
31 ex av 5 arter.
Ejder 2, större strandpipare 2, kärrsnäppa 23, gulärla 2 och sädesärla 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 166 och i år 9978.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Totalt 7 personer på ön varav 4 utgör personal på fågelstationen. Dessutom de 3 litauiska
byggnadsarbetarna.

ÖVRIGT
Det börjar bli lite tjatigt med all blåst. Vi längtar efter att kunna fånga fåglar i näten och
byggnadsarbetarna liknar det hela vid katastrof när de inte får ut det material till ön som de
behöver för att kunna renovera tvättstugan.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN DEN 6 SEPTEMBER 2012
VÄDER
En gnistrande klar natt övergick i en molnfri förmiddag med mycket god sikt. Vid middagstid
började höga cirrusmoln komma in västerifrån och det mulnade alltmer under eftermiddagen
och vid 18‐tiden började det regna. Under ca 1 timma från10‐tiden var det nästan vindstilla
och fläckvis bleke på havet innan det vid middagstid åter började blåsa västerifrån.
02:00: NV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +15,7 grader, vattenstånd +7 cm.
05:00: N 8 m/s, byvindar 11 m/s, +14,5 grader, vattenstånd ‐4 cm.
08:00: N 5 m/s, byvindar 7 m/s, +13,0 grader, vattenstånd ‐6 cm.
11:00: N 1 m/s, byvindar 2 m/s, +14,1 grader, vattenstånd ‐2 cm.
14:00: V 8 m/s, byvindar 11 m/s, +14,7 grader, vattenstånd +3 cm.
17:00: SV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +14,3 grader, vattenstånd +4 cm.
20:00: SV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +12,9 grader, vattenstånd +9 cm.
23:00: VSV 8 m/s, byvindar 14 m/s, +12,9 grader, vattenstånd +27 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:27 och ned 19:53.
PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
14 nät 06:00‐07:30 och 27 nät 07:30‐11:30. 36 burar 06:30‐19:00 fördelade på 11 i Kausan och
25 på Playan. Ansning av gräs runt samtliga nätstolpar samt borttagning av uthängande grenar
i nätgatorna.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK 1 ex passerade mot SV över fyrområdet 08:30, 1 ex på besök sträckte mot NO
10:25 och 1 troligen hona rastade på ön mitt på dagen.
FISKGJUSE 1 ex sträckte mot SV över Västudden 12:25.
SANDLÖPARE 2 årsungar kvar på ön sedan tidigare dagar och de födosökte både på Ostudden
och på Playan.
SPOVSNÄPPA Den omärkta årsungen på Playan från igår fångades och ringmärktes under
morgonen.
TÖRNSKATA Den för tre dagar sedan märkta ungfågeln kontrollerades idag.
ROSENFINK Den i förrgår märkta årsungen kontrollerades idag.

RINGMÄRKNING
24 ex av 11 arter.
Kustsnäppa 1, spovsnäppa 1, kärrsnäppa 6, rödbena 1, hussvala 2, skärpiplärka 6, gulärla 1,
sädesärla 2, rödhake 1, rödstjärt 1 och lövsångare 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 190 och i år 10002.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning i fyrområdet (2 tim).

BESÖKARE
Totalt 35 personer på ön i dag varav 4 utgör personal på fågelstationen. Utöver de 3
byggnadsarbetarna gjordes dagsbesök av 4 personer från Nidingens vänner , 2 personer i en
privatbåt, 3 personer med Sjöräddningssällskapets båt från Bua samt 2 ribbåtar med 17
passagerare körda av Stefan resp. Tomas på Vågbrytarna.
ÖVRIGT
Det efterlängtade materialet till byggnadsarbetarna kunde äntligen levereras av
Sjöräddningssällskapets båt från Bua, så nu har det blivit full fart på renovering och
ombyggnad av Fotogenboden och Tvättstugan/Duschen.
Ordföranden Annette Selldén i föreningen Nidingens Vänner och ytterligare två personer
från samma förening hade med sig ut kommunantikvarien Vivian Reit för genomgång av
byggnaderna på ön. De antecknade alla brister de kunde hitta för att kunna rapportera till
Fastighetsverket vad som behöver åtgärdas.
Idag hade vi som mål att ringmärka den 10 000:de fågeln i år. Igår saknades det ännu 22
fåglar för att uppnå det målet. När vi framåt kvällen efter ett par tomma burrundor ännu bara
hade kommit upp i 20 märkta fåglar bestämde undertecknad att inspektera den senaste
hussvalehäckningen på östra gaveln av vårt hus. Till vår glädje kunde vi i det boet få tag på
den adulta honan med en fullvuxen unge, vilka båda kunde ringmärkas. Dessutom gav sista
burrundan 2 kärrsnäppor som också kunde märkas och därmed var vårt mål nått med råge.
Det hela borde ju firas på något sätt och därför bjöd Linda på en utsökt björnbärspaj gjord på
öns egna bär, som vi avnjöt med riklig tillsats av vaniljsås.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN DEN 7 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Från gryningen och framåt växlande molnighet och ganska god sikt. Mitt på dagen tidvis
nästan klart och efter 19:00 helt molnfritt.
02:00: VSV 9 m/s, byvindar 15 m/s, +14,4 grader, vattenstånd +31 cm.
05:00: VSV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,8 grader, vattenstånd +19 cm.
08:00: VNV 12 m/s, byvindar 14 m/s, +15,2 grader, vattenstånd +11 cm.
11:00: VNV 13 m/s, byvindar 16 m/s, +15,1 grader, vattenstånd +19 cm.
14:00: VNV 14 m/s, byvindar 16 m/s, +15,1 grader, vattenstånd +23 cm.
17:00: VNV 13 m/s, byvindar 16 m/s, +15,8 grader, vattenstånd +24 cm.
20:00: VNV 15 m/s, byvindar 18 m/s, +14,8 grader, vattenstånd +29 cm.
23:00: VNV 13 m/s, byvindar 16 m/s, +14,3 grader, vattenstånd +37 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:29 och ned 19:50.
PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst pga. blåsten. 36 burar 07:00‐19:00 fördelade på 11 i Kausan och 25 på Playan.
OBSERVATIONER
HAVSSULA Vardera en 2K sträckte mot S utanför Västudden 08:09 resp. 10:00.
SANDLÖPARE 8 ungfåglar rastade på Ostudden och på Playan. Vi lyckades burfånga 1 ex på
Playan och det blev årets första ringmärkta av arten i år.
SMÅSNÄPPA 1 ungfågel rastade på Playan från morgonen och framåt och vid 11‐tiden
ringmärktes den efter burfångst.
HUSSVALA Troligen drog de häckande fåglarna söderut tidigt i morse om de inte stack redan i
natt. I alla fall sågs inga svalor under dagen.
RINGMÄRKNING
39 ex av 9 arter.
Större strandpipare 2, kustsnäppa 4, sandlöpare 1, småsnäppa 1, kärrsnäppa 20, roskarl 4,
skärpiplärka 3, gulärla 1 och sädesärla 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 229 och i år 10041.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Totalt 15 personer på ön idag. Förutom 4 personer på fågelstationen och 3 litauiska
byggnadsarbetare kom Stefan och Annika ut vid 18:30‐tiden med 6 gäster för övernattning.

ÖVRIGT
Nu är västra delen av taket på Fotogenboden omlagt dock ännu inte täckt med tjärpapp.
Till vår överraskning kom Stefan och Annika ut för övernattning med 6 gäster vid 18:30‐tiden.
De surfade in i Kausan över det vitskummande revet vid Jeppestenen i VNV vind 13‐16 m/s. Vi
får hoppas att ribbåten är ordentligt förtöjd och ligger kvar vid Stora bryggan i morgon.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN DEN 8 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Från gryningen och stor del av dagen växlande molnighet och ganska god sikt. Tidvis nästan
molnfritt under förmiddagen men därefter mestadels mulet.
02:00: VNV 14 m/s, byvindar 17 m/s, +14,6 grader, vattenstånd +43 cm.
05:00: VNV 13 m/s, byvindar 17 m/s, +14,2 grader, vattenstånd +37 cm.
08:00: VNV 11 m/s, byvindar 16 m/s, +14,4 grader, vattenstånd +26 cm.
11:00: VNV 13 m/s, byvindar 16 m/s, +15,0 grader, vattenstånd +21 cm.
14:00: V 11 m/s, byvindar 16 m/s, +15,6 grader, vattenstånd +19 cm.
17:00: VNV 13 m/s, byvindar 16 m/s, +15,7 grader, vattenstånd +13 cm.
20:00: VNV 13 m/s, byvindar 18 m/s, +15,1 grader, vattenstånd +6 cm.
23:00: VNV 11 m/s, byvindar 14 m/s, +15,2 grader, vattenstånd +5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:31 och ned 19:48.
PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger.
VERKSAMHET
Ingen nätfångst pga. blåsten. 36 burar 07:00‐19:00 fördelade på 11 i Kausan och 25 på Playan.
OBSERVATIONER
HAVSSULA 1 2K‐fågel sträckte mot N utanför Västudden 08:30.
SANDLÖPARE 6 ungfåglar rastade på Ostudden och på Playan.
SMÅSNÄPPA 1 ungfågel rastade på Playan från morgonen och framåt.
MYRSPOV 1 1K hane Den höll till på Playan under dagen.
SILLGRISSLA På kvällen passerade 3 ex tätt efter varandra utanför Västudden vid 18‐tiden.
ÄNGSPIPLÄRKA Höstens första ex ringmärktes efter burfångst i Kausan.
RINGMÄRKNING
55 ex av 6 arter.
Kustsnäppa 4, kärrsnäppa 40, rödbena 1, roskarl 3, ängspiplärka 1 och sädesärla 6.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 284 och i år 10096.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (2 tim).
BESÖKARE
Totalt 15 personer på ön idag. Förutom 4 personer på fågelstationen och de 3
byggnadsarbetarna åkte Stefan och Annika in till Gottskär med sina 6 övernattande gäster vid
12‐tiden.

ÖVRIGT
Stefans ribbåt låg som tur var kvar vid bryggan efter nattens kulingvindar, men en av sju(!)
förtöjningar hade slitits av.
Sedan i går morse har det kontinuerligt blåst V‐VNV 11‐15 m/s i medelvind och 14‐18 m/s i
byarna, så det är väl inte så konstigt att man under kvällen kände sig ganska urblåst.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN DEN 9 SEPTEMBER 2012
VÄDER
I gryningen huvudsakligen klart över Nidingen men med en del molnsjok över land och
västerut över havet. Senare under morgonen mulnande och lätt duggregn en stund vid 10:00‐
tiden. Under eftermiddagen huvudsakligen helmulet. Den goda sikten under morgonen blev
sämre, åter bättre under eftermiddagen.
02:00: VNV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +15,1 grader, vattenstånd +10 cm.
05:00: VNV 3 m/s, byvindar 5 m/s, +14,5 grader, vattenstånd +5 cm.
08:00: SV 4 m/s, byvindar 5 m/s, +14,7 grader, vattenstånd ‐2 cm.
11:00: SO 5 m/s, byvindar 7 m/s, +14,8 grader, vattenstånd ‐5 cm.
14:00: S 8 m/s, byvindar 9 m/s, +16,0 grader, vattenstånd +9 cm.
17:00: S 8 m/s, byvindar 9 m/s, +16,1 grader, vattenstånd +10 cm.
20:00: SSO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +15,9 grader, vattenstånd ‐1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:33 och ned 19:45.
PERSONAL
Linda Carlberg, Lena Dahlkvist, Marianne Ohlander och Uno Unger fram till 15‐tiden. Uno
stannade kvar medan de 3 damerna åkte i land med Hugo Krantz som skötte personalbytet
med vår båt. Förutom undertecknad bestod den nya personalen av Leif Sandgren, Urban
Grenmyr, Per Wedholm, Leif Johansson och Pontus Dejenfelt.
VERKSAMHET
16 nät 06:00‐11:00. 36 burar 07:00‐19:00 fördelade på 11 i Kausan och 25 på Playan.
OBSERVATIONER
LJUSBUKIG PRUTGÅS 9 ex flög ett var runt ön 15:45 och försvann troligen västerut. Senare vid
17:30 låg 3 ex vid Ostudden.
TOPPSKARV, som mest 18 ex under dagen, flest antal hittills i höst.
SANDLÖPARE 3 ungfåglar rastade på Playan och på Ostudden.
SMÅSNÄPPA 4 ungfåglar rastade på Playan och Ostudden från morgonen och framåt.
MYRSPOV 1 1K hane, den höll till på Hamnudden och Playan under dagen.
TRETÅIG MÅS 1 adult fågel stod en stund på Rävehalla vid spetsen av Hamnudden 07:45 men
försvann igen redan efter ett par minuter. Den var ringmärkt så troligen rörde det sig om en
av våra häckfåglar. Det torde vara ovanligt med sådana besök under hösten efter häckningen.
RINGMÄRKNING
38 ex av 12 arter.
Kustsnäppa 3, sandlöpare 1, småsnäppa 1, kärrsnäppa 19, roskarl 1, skärpiplärka 4, sädesärla
2, gärdsmyg 2, rödhake 2, rödstjärt 1, gransångare 1 och lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 322 och i år 10134.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

BESÖKARE
Totalt 13 personer på ön idag. Förutom 9 personer på fågelstationen och de 3
byggnadsarbetarna var vår skeppare Hugo Krantz på kort besök i samband med personalbytet.
ÖVRIGT
Idag blev vi åter utan vatten från avsaltningsanläggningen. Tvärstopp! Det börjar hända alltför
ofta för att vara acceptabelt. Kanske dags att återgå till det gamla systemet med
grundvattensbrunnen under nya fyren och rena det om det behövs. Tills vidare tar vi vatten
från vår brunn och kokar det för säkerhets skull.
Liket efter den stora knubbsälhanen som har legat på Ostudden sedan i början av juli har nu
spolats i havet igen med hjälp av den hårda blåsten och högvattnet under den gångna veckan.
VID DATORN
Uno Unger och Urban Grenmyr

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN DEN 10 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Varmt för årstiden, natten varm, kl 23, +16,1 grader! Halvklart under tidig morgon, vid 9‐tiden
en passerande regnfront med åska, dock kortvarig. Vinden avtagande från kl 14. Alltmer disigt
under dagen och land knappt synbar under eftermiddagen.
02:00: SO 9 m/s, byvindar 11 m/s, +15,4 grader, vattenstånd +5 cm.
05:00: SO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +15,6 grader, vattenstånd +8 cm.
11:00: SSO 11 m/s, byvindar 13 m/s, +16,6 grader, vattenstånd ‐1 cm.
14:00: SSO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +17,2 grader, vattenstånd +15 cm.
17:00: SSV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +17,5 grader, vattenstånd +21 cm.
20:00: SV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +16,8 grader, vattenstånd +16 cm.
23:00: SV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,9 grader, vattenstånd +17 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:35 och ned 19:42.
PERSONAL
Uno Unger, Leif Sandgren, Urban Grenmyr, Per Wedholm, Leif Johansson och Pontus
Dejenfelt.
VERKSAMHET
15 nät 06:00‐09:00. 36 burar 07:00‐19:00 fördelade på 11 i Kausan och 25 på Playan.
OBSERVATIONER
BLÄSAND, 80 ex kl 18.30 mot S i blandflock med stjärtänder.
STJÄRTAND, 20 ex kl 18.30 mot S med bläsänder i blandflock, första obs på ön i höst!
STORMFÅGEL, 5 ex sågs norr om ön passera mot V mellan kl. 10.45 ‐ 11.40.
HAVSULA, en 2K fågel mot V kl. 12.25.
BLÅ KÄRRHÖK, honfärgad sträckte längs N stranden i O riktning kl 13.45.
PILGRIMSFALK, en ungfågel gjorde vid 15‐tiden energiska försök att ta en roskarl, stor
uppvisning fram och tillbaka över ön i flera vändor. Roskarlen klarade sig.
SANDLÖPARE 8 ungfåglar rastade på Playan och på Ostudden.
SMÅSNÄPPA, 1 1K rastande på Playan
MYRSPOV 1 1K hane, kvar sedan igår vid Playan.
STORLABB, en 1K fågel norr om ön kl 14.50, sträckte V riktning.
RINGMÄRKNING
10 ex av 6 arter.
Ejder 1, sandlöpare 1, kärrsnäppa 1, skärpiplärka 5, sädesärla 1, järnsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 332 och i år 10144.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Totalt 9 personer på ön idag. 6 personer på fågelstationen och 3 byggnadsarbetare.

ÖVRIGT
Leif Sandgrens medhavda slagfälla typ Namibia, ca 40 x 40 cm stor, betad med mjölmask
lämplig för t ex stenskvätta, provades med framgång på Playan idag. En kärrsnäppa fångades i
denna fälla. Kul!
F ö var det meningen att Uno skulle hem idag, men blåsten ställde in turen med hantverkare
till ön idag, och därmed så är vattenproblemet kvarstående. Vi får leva på brunnsvatten (som
kokas) tills vidare.
VID DATORN
Urban Grenmyr, Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN DEN 11 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Halvklart under morgonen och god sikt, alltmer disigt under förmiddagen. Passerande front
från V med regn kl 16, byvindar på 20 m/s (SMHI), samt en vindkantring från syd mot väst,
avtagande vindstyrka. Uppklarnande till mycket god sikt mellan 17.30 ‐ 18.00, senare under
kvällen enstaka regnskurar.
02:00: SSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +16,5 grader, vattenstånd +24 cm.
05:00: SSV 9 m/s, byvindar 10 m/s, +16,5 grader, vattenstånd +30 cm.
08:00: SSO 10 m/s, byvindar 12 m/s, +16,5 grader, vattenstånd +23cm.
14:00: S 12 m/s, byvindar 14 m/s, +16,9 grader, vattenstånd +28 cm.
17:00: SV 5 m/s, byvindar 10 m/s, +15,6 grader, vattenstånd +30 cm.
20:00: V 8 m/s, byvindar 9 m/s, +14,5 grader, vattenstånd +28 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:37 och ned 19:39.
PERSONAL
Urban Grenmyr, Leif Sandgren, Per Wedholm, Leif Johansson och Pontus Dejenfelt. Uno Unger
hem kl 13 med Stefan.
VERKSAMHET
15 nät 06:00‐11:00, 2 nät 06:30‐11:00. 36 burar 07:00‐18:30 fördelade på 11 i Kausan och 25
på Playan.
OBSERVATIONER
BLÄSAND, 3+10 ad hannar kl. 07.19 resp. 07.30 mot S.
STJÄRTAND, 1 ex kl 07.47 mot S.
STORMFÅGEL, 1 ex 10.30 mot S.
PILGRIMSFALK, 1 ex kl 9 över Playan och Ostudden.
KUSTLABB, mörka, troligen 1K fåglar mot S kl. 16:50 resp. 17:00
STORLABB, 2 ex mot S kl. 17.25, upptäcktes söder om ön.
RINGMÄRKNING
6 ex av 4 arter.
Kustsnäppa 1, kärrsnäppa 1, skärpiplärka 3, lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 338 och i år 10150.
UPPDRAGSARBETE
Inget.
BESÖKARE
Totalt 20 personer på ön idag. 6 personer på fågelstationen, 3 byggnadsarbetare samt Stefan
med dotter på tillfälligt besök kl 11‐14 för att försöka få ordning på vattnet vilket lyckades.
Hurra!
Kl. 17.00 kom Stefan tillbaka med ett gäng på 9 personer som stannade ca 1 timme, sedan
åter mot land.

ÖVRIGT
Gräsklippning längs näten till regnet satte stopp.
VID DATORN
Urban Grenmyr

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN DEN 12 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Klar morgon och god sikt. Frisk vind från V‐sektorn.
02:00: VSV 8 m/s, +13,0 grader, vattenstånd +37 cm.
05:00: VSV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +13,2 grader, vattenstånd +45 cm.
08:00: SV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +13,5 grader, vattenstånd +37cm.
11:00: SV 8m/s, byvindar 12 m/s, +14,5 grader, vattenstånd +31 cm.
14:00: SV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,6 grader, vattenstånd +25 cm.
17:00: V 5 m/s, byvindar 10 m/s, +14,3 grader, vattenstånd +28 cm.
20:00: VSV 7 m/s, byvindar 11 m/s, +13,0 grader, vattenstånd +24 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:39 och ned 19:37.
PERSONAL
Urban Grenmyr Falun, Leif Sandgren Örebro, Per Wedholm Örebro, Leif Johansson Härnösand
och Pontus Dejenfelt Stråvalla.
VERKSAMHET
14 nät 06:00‐11:00. 36 burar 07:00‐19:00 fördelade på 11 i Kausan och 25 på Playan.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS, 2 ex mot S kl. 07:20.
BLÄSAND, en flock med 15 ex mot S kl 08:30.
STORMFÅGEL, 6 ex mellan kl 08:25 till 13.30 mot S, de flesta långt ut i väster.
KUSTLABB, 2 ex mot S kl. 08:00.
TRETÅIG MÅS, 2 ex 1K, i hamnen kl. 08:15
RINGMÄRKNING
54 ex av 11 arter.
St. strandpipare 1, sandlöpare 1, kärrsnäppa 27, myrspov 1, skärpiplärka 10, sädesärla 6,
rödhake 2, rödstjärt 2, lövsångare 2, grå flugsnappare 1, gråsiska 1.
(noterbart: höstens fösta ringmärkta gråsiska).
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 392 och i år 10204.
UPPDRAGSARBETE
Tömt dasstunna i gästtoaletten.
BESÖKARE
Totalt 18 personer på ön idag. 5 personer på fågelstationen, 3 byggnadsarbetare samt Stefan
kl. 10‐15 med ett gäng på 9 personer.
ÖVRIGT
Gräsklippning ca 1 timme. Eldat upp brännbara sopor. Leif S medhavda Namibiafälla (slagfälla)
som betas med mjölmask, tog 4 fåglar av 4arter, större strandpipare, sädesärla, skärpiplärka
och grå flugsnappare.

VID DATORN
Urban Grenmyr

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN DEN 13 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Klar morgon och god sikt. Måttlig ‐ Frisk vind från V‐sektorn. Växlande molnighet under
dagen. Mulnande under kväll.
02:00: V 8 m/s, byvindar 11, +12,0 grader, vattenstånd +18 cm.
05:00: V 7 m/s, byvindar 9 m/s, +12,4 grader, vattenstånd +26 cm.
08:00: V 6 m/s, byvindar 10 m/s, +12,4 grader, vattenstånd +23 cm.
11:00: V 7 m/s, byvindar 10 m/s, +14,6 grader, vattenstånd +20 cm.
14:00: VNV 9 m/s, byvindar 12 m/s, +14,3 grader, vattenstånd +24 cm.
17:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +14,9 grader, vattenstånd +30 cm.
20:00: VSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +13,8 grader, vattenstånd +32 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:41 och ned 19:34.
PERSONAL
Urban Grenmyr Falun, Leif Sandgren Örebro, Per Wedholm Örebro, Leif Johansson Härnösand
och Pontus Dejenfelt Stråvalla.
VERKSAMHET
17 nät 06:00‐11:00. 36 burar 07:00‐19:00 fördelade på 11 i Kausan och 25 på Playan.
OBSERVATIONER
GRAVAND, 1 ex mot S kl. 17:40.
STORLOM, 3 ex mot S under dagen.
STORMFÅGEL, 2 ex kl 09:00 mot S.
HAVSSULA, 1 ad mot S kl 17.00
MYRSPOV, 2 ex mot S kl12:40.
KUSTLABB/ FJÄLLABB, 1 ex mot S kl. 11:00.
RINGMÄRKNING
56 ex av 15 arter.
Sandlöpare 1, kärrsnäppa 9, brushane 1, roskarl 1, ängspiplärka 3, skärpiplärka 27, sädesärla 2,
rödhake 3, rödstjärt 2, gärdsmyg 1, trädgårdssångare 1, lövsångare 1, bofink 1, gråsiska 1,
sävsparv 1.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Totalt 8 personer på ön idag. 5 personer på fågelstationen, 3 byggnadsarbetare.
ÖVRIGT
Pontus gjorde en storartad insats med gräsklipparen (1,5 timme).
VID DATORN
Urban Grenmyr

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN DEN 14 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Ökande vind under natten, regn från 4‐tiden. Max vind vid 8‐tiden. Upphörande regn vid kl 10.
Avtagande vind mot kvällen.
05:00: SSV 16 m/s, byvindar 20 m/s, +13,2 grader, vattenstånd +39 cm.
08:00: SSV 18 m/s, byvindar 22 m/s, +14,0 grader, vattenstånd +45 cm.
11:00: SV 15 m/s, byvindar 21 m/s, +14,2 grader, vattenstånd +38 cm.
14:00: SV 12 m/s, byvindar 14 m/s, +15,3 grader, vattenstånd +33 cm.
17:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +14,8 grader, vattenstånd +35 cm.
20:00: V 10 m/s, byvindar 12 m/s, +13,9 grader, vattenstånd + 35 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:43 och ned 19:31.
PERSONAL
Urban Grenmyr Falun, Leif Sandgren Örebro, Per Wedholm Örebro, Leif Johansson Härnösand
och Pontus Dejenfelt Stråvalla.
VERKSAMHET
Ingen nät‐ eller burfångst idag p. g. a. hård blåst och regn. Istället ägnades mesta av dagen till
sträckfågelspaning mellan kl. 08.00 – 18.30, huvudsakligen uppsikt på fåglar som passerade
väster om ön.
OBSERVATIONER
SKÄGGDOPPING, summa 4 ex mot S (kom i enstaka ex.).
SMÅLOM, 1 ex mot S.
STORMFÅGEL, 107 ex mot S. Kom igång efter kl. 12.
GRÅLIRA, 1 ex kl. 14.00, 1 ex kl. 14.15, båda mot S.
MINDRE LIRA, 1 ex mot N kl. 12.25.
HAVSSULA, 4 ex mot S.
SILLGRISSLA, minst 250 ex mot S.
RINGMÄRKNING
Ingen ringmärkning idag.
UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Totalt 8 personer på ön idag. 5 personer på fågelstationen, 3 byggnadsarbetare kvar,
meningen var att de skulle hem torsdag men blåsten stoppar återresa.
ÖVRIGT
Med ficklampa fångades en rödbena på Playan kl. 21.30. Den var ringmärkt på Nidingen 31
augusti 2012.
VID DATORN

Urban Grenmyr

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN DEN 15 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Nästan helmulet morgon, uppklarnande under förmiddagen, mest soligt resten av dagen.
05:00: V 12 m/s, byvindar 15 m/s, +13,7 grader, vattenstånd +39 cm.
08:00: VNV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +13,8 grader, vattenstånd +45 cm.
11:00: V 12 m/s, byvindar 17 m/s, +14,7 grader, vattenstånd +46 cm.
14:00: VNV 13 m/s, byvindar 17 m/s, +15,6 grader, vattenstånd +49 cm.
17:00: V 12 m/s, byvindar 16 m/s, +15,8 grader, vattenstånd +53 cm.
20:00: V 11 m/s, byvindar 16 m/s, +14,8 grader, vattenstånd + 49 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:45 och ned 19:28.
PERSONAL
Urban Grenmyr Falun, Leif Sandgren Örebro, Per Wedholm Örebro, Leif Johansson Härnösand
och Pontus Dejenfelt Stråvalla.
VERKSAMHET
Inga nät uppe idag, men 36 burar 07:00‐19:00 fördelade på 11 i Kausan och 25 på Playan.
OBSERVATIONER
STORMFÅGEL, ca 100 ex, flertalet på retur mot N.
GRÅLIRA, 1 ex kl 13.30 mot S (sågs sträcka öster om ön)
HAVSSULA, 14 ex, alla mot S.
SILLGRISSLA, ca 300 ex mot S.
RINGMÄRKNING
21 ex av 7 arter.
Ljungpipare 1, kärrsnäppa 2, havstrut 1, ängspiplärka 4, skärpiplärka 12, gulärla 1 och
lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 471 och i år 10283.

UPPDRAGSARBETE
BESÖKARE
Totalt 8 personer på ön idag. 5 personer på fågelstationen, 3 byggnadsarbetare kvar. Inget
besök av båt idag.
ÖVRIGT
En skärpiplärka med norsk ring kontrollerades idag!
Återigen en havstrut 1K fångad med ficklampa på kvällen längst ut på Ostudden.
VID DATORN
Urban Grenmyr

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ SÖNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Nästan helt mulet under morgonen, uppklarnande och soligt från 10:00. Måttlig vind under
tidig morgon, ökande till frisk under dagen, alltmer vridande mot SSV. Under eftermiddagen
åter mulnande och en del duggregn och då ganska dålig sikt.
05:00: VSV 7 m/s, byvindar 10 m/s, +14,2 grader, vattenstånd +25 cm.
08:00: SV 10m/s, byvindar 12 m/s, +14,2 grader, vattenstånd +26 cm.
11:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +15,0 grader, vattenstånd +19 cm.
14:00: SSV 12 m/s, byvindar 14 m/s, +15,5 grader, vattenstånd +18 cm.
17:00: S 12 m/s, byvindar 15 m/s, +15,4 grader, vattenstånd +20 cm.
20:00: SSV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +15,6 grader, vattenstånd + 27 cm.
23:00: SV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +15,4 grader, vattenstånd + 20 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:48 och ned 19:25.
PERSONAL
Urban Grenmyr Falun, Leif Sandgren Örebro, Per Wedholm Örebro, Leif Johansson Härnösand
och Pontus Dejenfelt, Stråvalla blev avlösta 17:30 av Stina Andreasson, Per Arne Lindgren och
Uno Unger. Vågbrytarna med Kristoffer Hilding och Tomas som besättning skötte
personalbytet med sin ribbåt.
VERKSAMHET
8 nät 07:00‐08:00 och 15 nät 09:00‐13:00. 36 burar 07:00‐19:00 fördelade på 11 i Kausan och
25 på Playan.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 1 hane sträckande.
STORLOM 3 ex sträckande.
STORMFÅGEL Ca 20 ex sträckande.
HAVSSULA, 16 ex, alla mot S. En individ uppehöll sig en stund vid Ostudden, tyvärr hade denna
sula rött garn/nätrester kring näbben. Trist med fåglar som drabbas av nedskräpning i havet.
KUSTLABB 1 juv sträckande mot S efter att ha jagat i en trutflock vid Klockfotsrevet.
FJÄLLABB 1 juv kom fint sträckande mot S på rätt nära håll över Klockfotsrevet väster om ön
15:35.
STORLABB 1 ad jagade i trutflock vid Klockfotsrevet, lade sig på vattnet flera ggr och väntade
på att trutarna fångade något.
BERGFINK 1 2K+ hane ringmärktes. Första obsen i höst av arten på Nidingen.
RINGMÄRKNING
34 ex av 12 arter.
Ejder 1, kärrsnäppa 2, trädpiplärka 1, ängspiplärka 3, skärpiplärka 12, sädesärla 1, rödstjärt 2,
trädgårdssångare 1, gransångare 5, lövsångare 4, bergfink 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 505 och i år 10317.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Totalt 13 personer på ön idag. 5 personer på fågelstationen avlöstes av 3 nya krafter. De tre
litauiska byggnadsarbetarna fick äntligen åka iland efter 13 dygn i ett sträck.
Persontransporterna sköttes av ovan nämnda 2 personer med Vågbrytarnas ribbåt.
ÖVRIGT
Det tog tid innan personalbytet kunde verkställas. Det började med att vi försökte gå ut med
vår egen båt redan 08:00, då prognosen visade på högst 10 m/s vid den tiden på morgonen.
Mikael Hake körde båten och vi valde att gå norr om Malön, men när vi rundat Malö ko och
kom ut på öppet vatten, så hade vinden ökat från SSV och vågorna gick höga med gammal sjö
även från VNV. Det visade sig omöjligt att fortsätta färden så vi fick vända och gå tillbaka till
hemmahamnen vid Vässingsö. Väl iland ringde vi till Stefan och kollade om han kunde köra
med sin ribbåt. Han svarade att det kanske skulle gå framåt middagstid, men först var han
tvungen att utföra reparation av förtöjningshållarna i aktern som hade gått sönder vid ett
besök på Nidingen i hårt väder senaste tisdagen. Till sist insåg han att han inte skulle hinna
med reparationen i tid, så han ringde till ribbåtsföretaget Vågbrytarna som lovade ställa upp
med sin båt, men de kunde inte köra förrän 16:40. Som tur var för oss var Fastighetsverket
angeläget om att få iland sina tre byggnadsarbetare, som egentligen skulle kommit in till
Gottskär redan i torsdags. Så till sist kunde vårt personalbyte genomföras 17:30 efter det att vi
ursprungligen startat utfärden 08:00. Det var nog den mest tidskrävande utfärd vi varit med
om ‐ det tog alltså totalt 9,5 timmar. Två av oss hade aldrig tidigare åkt med ribbåt, så det var
verkligen en omtumlande upplevelse i ordets rätta bemärkelse, när vi i 13 m/s i rak motsjö tog
oss skumpande ut till Nidingen. Det har nog aldrig känts så skönt att stiga iland på Nidingens
fasta mark som efter denna vådliga båtfärd. Den delen av personalen som åkte iland hade
enligt uppgift en betydligt snabbare och mindre skumpig färd in till Gottskär.
VID DATORN
Urban Grenmyr och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ MÅNDAGEN DEN 17 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Regn under efternatten fram till gryningen. Därefter mulet men uppklarnande i samband med
att kallfronten drog in från NV. Därefter växlande molnighet men tidvis med flödande solsken.
Ganska god sikt.
02:00: SSV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +15,3 grader, vattenstånd +19 cm.
05:00: SSV 13 m/s, byvindar 16 m/s, +14,9 grader, vattenstånd +27 cm.
08:00: VSV 11 m/s, byvindar 17 m/s, +14,8 grader, vattenstånd +40 cm.
11:00: VSV 9 m/s, byvindar 14 m/s, +15,2 grader, vattenstånd +29 cm.
14:00: VSV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +15,8 grader, vattenstånd +23 cm.
17:00: VSV 6 m/s, byvindar 9 m/s, +15,4 grader, vattenstånd +33 cm.
20:00: SV 6 m/s, byvindar 7 m/s, +14,9 grader, vattenstånd +39 cm.
23:00: SV 7 m/s, byvindar 9 m/s, +14,7 grader, vattenstånd +33 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:50 och ned 19:23.
PERSONAL
Stina Andreasson, Per Arne Lindgren och Uno Unger.
VERKSAMHET
11 nät 06:30‐08:00, 14 nät 08:00‐17:00 och 16 nät 17:00‐19:45. 11 burar i Kausan 08:00‐20:00
och 25 på Playan 11:00‐20:00.
OBSERVATIONER
BLÄSAND 2 adulta hanar flög över Hamnudden och såg ut att landa på Västudden vid 07:30‐
tiden.
SJÖORRE 1 ad hane + 2 honfärgade, först mot S 08:30 och troligen samma ex mot N 11:00.
SVÄRTA 2 ex sträckande mot S utanför Västudden 10:12.
STORMFÅGEL 40 ex sträckande mot S utanför Västudden fram till middagstid då sträcket dog
ut.
BALEARISK LIRA En klassiskt färgad ljusmagad fågel upptäcktes N om ön 11:17. Den kom allt
närmre och passerade endast 200 m utanför Västudden (400 m utanför obsplatsen vid nya
fyren) i strålande medljus 11:20 och sträckte därefter vidare innanför Klockfotsrevet. Kalas!
HAVSSULA 32 ex passerade mot S utanför Västudden fram till middagstid då sträcket dog ut. 1
ad låg och putsade sig en bit utanför nordstranden under minst en timma från 15:00.
SILLGRISSLA 13 ex mot S under förmiddagen.
GRÖNSISKA 1 2K+ hona ringmärktes. Första obsen i höst av arten på Nidingen.
RINGMÄRKNING
25 ex av 8 arter.
Ängspiplärka 5, skärpiplärka 12, sädesärla 3, rödhake 1, svarthätta 1, lövsångare 1, grönsiska 1
och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 530 och i år 10342.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning runt 1855 års hus (0,5 tim) och underhåll av saltvattensanläggningen (1,5 tim).
BESÖKARE
Idag endast fågelstationens 3 personer.
ÖVRIGT
Dagens begivenhet var naturligtvis när Uno hittade en balearisk lira som passerade Västudden
på nära håll 11:20 och som även Stina och Per Arne hann få en skymt av innan den försvann
söderut. Då ingen i fågelstationens personal hade något BMS‐larm ringde Uno till sin son
Magnus och bad honom larma ut liran i tron att ingen annan sett den före honom. Då fick vi
veta att samma fågel av allt att döma passerat Kråkudden på Hönö exakt 60 minuter tidigare.
Eftersom Uno var ovetande om nämnda obs så blev det enligt Club 300:s regler ett fint
ädelkryss för honom. Dessutom blev det en ny art för Nidingen.
Igår slutade åter saltvattenreningen att fungera och trots en massa nedlagt arbete med att
försöka få igång anläggningen igen är vi nu utan kranvatten och får tills vidare hålla till godo
med nya fyrens brunnsvatten som vi får hämta in hinkvis och koka för säkerhets skull.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TISDAGEN DEN 18 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Mulen efternatt övergick i regn vid gryningen fram till 08:30. Därefter växlande molnighet
med ett par rejäla regnskurar under resten av dagen. Relativt god sikt under dagen när det
inte regnade.
02:00: SSV 10 m/s, byvindar 12 m/s, +14,6 grader, vattenstånd +26 cm.
05:00: SSV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +14,8 grader, vattenstånd +28 cm.
08:00: SV 8 m/s, byvindar 18 m/s, +12,3 grader, vattenstånd +29 cm.
11:00: SV 8 m/s, byvindar 13 m/s, +13,0 grader, vattenstånd +24 cm.
14:00: SV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +15,0 grader, vattenstånd +14 cm.
17:00: SV 4 m/s, byvindar 11 m/s, +13,0 grader, vattenstånd +17 cm.
20:00: SV 10 m/s, byvindar 11 m/s, +14,0 grader, vattenstånd +27 cm.
23:00: VSV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +12,7 grader, vattenstånd +28 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:52 och ned 19:20.
PERSONAL
Stina Andreasson, Per Arne Lindgren och Uno Unger.
VERKSAMHET
16 nät 08:30‐09:30, 19 nät 09:30‐11:00, 17 nät 11:30‐15:30 och 10 nät 17:00‐19:30. 11 burar i
Kausan och 24 på Playan 08:30‐19:30.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 3 ex sträckande mot S 17:15.
MYRSPOV En 1K hane kvar på Playan.
STORSPOV 1 ex, troligen en ungfågel, kvar för tredje dagen. Den flyger ibland upp från
gräsytorna i fyrområdet och vid ett tillfälle stöttes den i trädgårdsfållan.
FORSÄRLA 1 ex rastade vid Lilla bryggan vid 09‐tiden.
RINGMÄRKNING
52 ex av 15 arter.
Kärrsnäppa 9, hussvala 1, ängspiplärka 11, skärpiplärka 6, gulärla 1, sädesärla 4, järnsparv 1,
rödstjärt 3, buskskvätta 1, trädgårdssångare 2, svarthätta 3, gransångare 1, lövsångare 5,
bofink 1 och grönsiska 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 582 och i år 10394.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens 3 personer var Stefan här med 7 gäster en stund på kvällen. Alltså
totalt 11 personer på ön idag.

ÖVRIGT
Stefan var på kort besök vid middagstid för att försöka få igång anläggningen för
saltvattensreningen men misslyckades. Troligen har höststormarna täppt till
saltvattensintaget utanför nordstranden. Det är väl högst tveksamt om vi kan använda annat
än det gamla brunnsvattnet under nya fyren framöver. Sent under kvällen kopplade vi in
nämnda brun till öns vattenledningsnät. Vi hoppas att så snart som möjligt få analyserat detta
vatten för att veta om det är tjänligt som dricksvatten eller om vi måste koka det innan
användning. I vilket fall som helst har vi nu åter varmt och kallt kranvatten i huset, så att man
kan diska och tvätta sig.
Trots höstrusket de senaste dagarna anlände en amiral‐fjäril till ön under kvällen. Den
försökte värma sig i de sista solstrålarna på väggen utanför fågelstationens nedre sovrum.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ ONSDAGEN DEN 19 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Så gott som helmulet i gryningen och fortsatt så fram till 10‐tiden inkl. någon regnskur. Resten
av dagen växlande molnighet med tidvis en hel del solsken. Mestadels god sikt.
02:00: SV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +12,2 grader, vattenstånd +22 cm.
05:00: SV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +11,9 grader, vattenstånd +22 cm.
08:00: VSV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +10,9 grader, vattenstånd +32 cm.
11:00: V 10 m/s, byvindar 13 m/s, +12,6 grader, vattenstånd +32 cm.
14:00: V 10 m/s, byvindar 15 m/s, +13,6 grader, vattenstånd +31 cm.
17:00: V 11 m/s, byvindar 15 m/s, +12,9 grader, vattenstånd +37 cm.
20:00: V 12 m/s, byvindar 15 m/s, +12,3 grader, vattenstånd +44 cm.
23:00: V 11 m/s, byvindar 17 m/s, +11,4 grader, vattenstånd +47 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:54 och ned 19:17.
PERSONAL
Stina Andreasson, Per Arne Lindgren och Uno Unger.
VERKSAMHET
14 nät 06:30‐07:30, 11 nät 08:00‐08:30 och 14 nät 08:30‐17:30. 11 burar i Kausan 07:00‐19:30
och 25 på Playan 07:30‐19:30.
OBSERVATIONER
BLÄSAND 1 ex rastade vid Ostudden under förmiddagen.
SJÖORRE 1 ex sträckande mot S 09:17.
STORMFÅGEL 1 ex sträckande mot S utanför Västudden 09:11.
HAVSSULA 11 ex sträckande mot S utanför Västudden under förmiddagen.
BRUN KÄRRHÖK 1 adult hane sträckande mot S långt utanför Västudden 10:06.
KUSTPIPARE 2 juv sträckande mot S utanför Västudden tillsammans med en roskarl 10:03.
MYRSPOV En 1K hane kvar på Playan idag också.
KENTSK TÄRNA En imponerande ansamling på ca 60 ex rastade på nordstranden eller flög runt
omkring ön under dagen.
SILLGRISSLA 10 ex sträckande mot S utanför Västudden under förmiddagen.
GRÖNLÄNDSK STENSKVÄTTA En 2K+ hona burfångades på Playan. Med en vinglängd på 102
mm föll den inom intervallet för rasen lecorhoa och utanför dito för nominatrasen.
RINGMÄRKNING
61 ex av 14 arter.
Kärrsnäppa 8, roskarl 3, trädpiplärka 2, ängspiplärka 9, skärpiplärka 11, sädesärla 3, rödhake 1,
rödstjärt 2, stenskvätta 5 (inkl. en leucorhoa), gransångare 12, lövsångare 2, bofink 1, gulsparv
1 och sävsparv 1.
Dessutom en kontroll av en 1K kärrsnäppa med Stavanger‐ring.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 643 och i år 10455.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast fågelstationens 3 personer idag.
ÖVRIGT
Viss havsfågelskådning påbörjades under morgonen men med ganska magert resultat (se
ovan). Framför allt saknade vi observationer av labbar. Vart tar alla storlabbar vägen som
passerar Kråkudden på Hönö?
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TORSDAGEN DEN 20 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Växlande molnighet från gryningen till skymning. Flera regnskurar över norra delen av
Kattegatt varav ett par även drog in över Nidingen. God sikt hela dagen.
02:00: VSV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +11,3 grader, vattenstånd +38 cm.
05:00: VSV 12 m/s, byvindar 17 m/s, +10,5 grader, vattenstånd +33 cm.
08:00: VSV 10 m/s, byvindar 14 m/s, +11,1 grader, vattenstånd +28 cm.
11:00: VSV 8 m/s, byvindar 13 m/s, +12,1 grader, vattenstånd +24 cm.
14:00: VSV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +12,8 grader, vattenstånd +13 cm.
17:00: SV 8 m/s, byvindar 11 m/s, +11,7 grader, vattenstånd +9 cm.
20:00: VSV 6 m/s, byvindar 12 m/s, +12,1 grader, vattenstånd +14 cm.
23:00: VSV 8 m/s, byvindar 10 m/s, +11,2 grader, vattenstånd +21 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:56 och ned 19:14.
PERSONAL
Stina Andreasson, Per Arne Lindgren och Uno Unger.
VERKSAMHET
6 nät 06:30‐08:00, 14 nät 08:00‐10:00, 16 nät 10:00‐14:30 och 17 nät 16:30‐19:30. 11 burar i
Kausan 07:00‐19:00 och 25 på Playan 07:30‐19:00.
OBSERVATIONER
STENFALK 3 ex sträckande mot S under dagen.
KUSTSNÄPPA 1 tidigare ringmärkt årsunge kvar på Playan.
MYRSPOV 1 årsung hane kvar på Playan idag också.
SILLGRISSLA 10 ex sträckande mot S utanför Västudden under förmiddagen.
RINGMÄRKNING
68 ex av 13 arter.
Kärrsnäppa 6, ängspiplärka 23, skärpiplärka 13, järnsparv 1, rödhake 1, taltrast 1, gransångare
4, lövsångare 1, grå flugsnappare 2, bofink 2, grönsiska 3, brunsiska 1 och sävsparv 10.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 711 och i år 10523.
UPPDRAGSARBETE
Tång‐ och stenrensning av slipen (1 tim).
BESÖKARE
Förutom fågelstationens 3 personer kom Stefan och Annika ut med 7 gäster som skall
övernatta, alltså totalt 12 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Även idag spanade vi en del ut över havet, men inte ens stormfågel eller havssula visade sig
utan bara lite sillgrisslor. Vindriktningen verkade ok men det blåste nog några sekundmetrar
för lite.
VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ FREDAGEN DEN 21 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Efter en delvis stjärnklar efternatt var det mulet från gryningen. Under tiden 08:30‐20:30 föll
12,6 mm regn. God sikt innan regnet, därefter endast måttlig sikt.
02:00: V 7 m/s, byvindar 9 m/s, +11,1 grader, vattenstånd +13 cm.
05:00: VSV 3 m/s, byvindar 6 m/s, +11,2 grader, vattenstånd +4 cm.
08:00: SSV 2 m/s, byvindar 4 m/s, +11,7 grader, vattenstånd +3 cm.
11:00: OSO 7 m/s, byvindar 8 m/s, +10,4 grader, vattenstånd +8 cm.
14:00: NO 10 m/s, byvindar 13 m/s, +9,7 grader, vattenstånd +12 cm.
17:00: NO 11 m/s, byvindar 13 m/s, +9,2 grader, vattenstånd +10 cm.
20:00: ONO 6 m/s, byvindar 12 m/s, +9,2 grader, vattenstånd +19 cm.
23:00: NO 6 m/s, byvindar 8 m/s, +8,8 grader, vattenstånd +20 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 06:58 och ned 19:12.
PERSONAL
Under morgonen tjänstgjorde Stina Andreasson, Per Arne Lindgren och Uno Unger och
förstärktes med Lasse Hellberg och Anders Melin från 11:00 då de anlände med vår båt. Båten
togs upp på slipen tills vidare.
VERKSAMHET
19 nät 06:30‐07:30 och 22 nät 07:30‐08:30. 11 burar i Kausan 07:00‐18:30 och 25 på Playan
07:30‐18:30. Nära 400 poster registrerades i Fagel och nu är alla nymärkningar inlagda till dags
dato sånär som på 1:or efter den 12/9.
OBSERVATIONER
GRÅGÅS 37 ex tillsammans med 7 kanadagäss i en och samma flock mot S över ön 08:25.
MYRSPOV Fortfarande var den juvenila hanen kvar på Playans mäktiga tångvall.
ROSKARL Minst 3 årsungar kvar födosökande på Playans mäktiga tångvall.
SÅNGLÄRKA 1 ex hördes översträckande vid 09‐tiden. Första i höst för Nidingen.
MINDRE KORSNÄBB 1 ex sträckte mot N över fyrområdet N 13:04.
RINGMÄRKNING
60 ex av 12 arter.
Kärrsnäppa 4, ängspiplärka 17, skärpiplärka 18, gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 6, rödstjärt
2, svarthätta 1, gransångare 2, kungsfågel 2, bofink 2 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 770 och i år 10582.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom fågelstationens 3 + 2 personer åkte Stefan och Annika iland med sina 7 nattgäster,
alltså totalt 14 personer på ön idag.

ÖVRIGT
Idag kunde vi bara ha uppe näten under 2 timmar från grynigen innan det började regna. Som
tur var fick vi en del piplärkor i burarna på tångvallarna i Kausan och på Playan, så
dagsfångsten får väl ändå godkänt trots busvädret.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ LÖRDAGEN DEN 22 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Mulet från morgonen men relativt högt till molnbasen. Mycket god sikt.
02:00: NNO 6 m/s, byvindar 10 m/s, +8,5 grader, vattenstånd +17 cm.
05:00: NNO 8 m/s, byvindar 9 m/s, +7,8 grader, vattenstånd +12 cm.
08:00: N 6 m/s, byvindar 9 m/s, +8,5 grader, vattenstånd +10 cm.
11:00: NNO 9 m/s, byvindar 12 m/s, +8,8 grader, vattenstånd +11 cm.
14:00: N 8 m/s, byvindar 11 m/s, +10,0 grader, vattenstånd +14 cm.
17:00: NNV 9 m/s, byvindar 13 m/s, +10,0 grader, vattenstånd +9 cm.
20:00: NNV 11 m/s, byvindar 13 m/s, +10,0 grader, vattenstånd +9 cm.
23:00: NNV 12 m/s, byvindar 15 m/s, +10,2 grader, vattenstånd +13 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:00 och ned 19:09.
PERSONAL
Stina Andreasson, Per Arne Lindgren, Uno Unger, Lasse Hellberg och Anders Melin.
VERKSAMHET
27 nät 06:30‐11:00, 26 nät 11:00‐15:00, 23 nät 15:00‐16:00 och 13 nät 16:00‐17:00. 11 burar i
Kausan 06:30‐20:00 och 25 på Playan 07:00‐20:00. Lasse och Anders har gjutit ett fundament
för södra nätstolpen på nätplats 5E, så den förhoppningsvis står mera stabilt i fortsättningen.
OBSERVATIONER
STENFALK 1 ex jagade i fyrområdet vid 15‐tiden.
KUSTSNÄPPA 1 juvenil fågel kvar på Playan.
MYRSPOV 1 juvenil hane kvar på Playan under morgonen.
ROSKARL 4 årsungar födosökande på Playans mäktiga tångvall.
RINGMÄRKNING
94 ex av 14 arter.
Ängspiplärka 20, skärpiplärka 14, gärdsmyg 9, järnsparv 7, rödhake 3, rödstjärt 2, taltrast 5,
gransångare 3, lövsångare 4 kungsfågel 4, bofink 10, bergfink 2, grönsiska 3 och sävsparv 8.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 864 och i år 10676.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast fågelstationens 5 personer.
ÖVRIGT
Vi har idag mätt vattenståndet i nya fyrens brunn. Från botten till vattenytan är det 93 cm och
från vattenytan upp till brunnskanten är det 305 cm. Trots att 14 personer har förbrukat en
hel del vatten under två dygn har vattennivån i brunnen inte minskat sedan det kopplades in
på öns vattenledningsnät i torsdags kväll.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ SÖNDAG DEN 23 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Under efternatten och morgonen duggregn fram till 08:30. Därefter god sikt resten av dagen.
02:00: NNV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +10,0 grader, vattenstånd +16 cm.
05:00: NNV 9 m/s, byvindar 11 m/s, +10,1 grader, vattenstånd +12 cm.
08:00: NNV 8 m/s, byvindar 12 m/s, +10 grader, vattenstånd +16 cm.
11:00: N 5 m/s, byvindar 6 m/s, +10,1 grader, vattenstånd +12 cm.
17:00: NV 3 m/s, byvind 3 m/s +11,0 grader, vattenstånd +1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:02 och ned 19:06.
PERSONAL
Stina Andreasson, Per Arne Lindgren, Uno Unger, Lasse Hellberg och Anders Melin. Lasse
körde iland de tre förstnämnda med vår båt 12:22 och från eftermiddagen blev Lasse och
Anders ensamma kvar på fågelstationen.
VERKSAMHET
14 nät 08:00‐16:00, 11 burar i Kausan 06:30‐20:00 och 25 på Playan 07:00‐20:00.
OBSERVATIONER
STENFALK 2 ex jagade i fyrområdet vid 12‐tiden.
KUSTSNÄPPA 1 juvenil fågel kvar på Playan.
BLÅMES, höstens två första fångades och ringmärktes.
ROSKARL 3 årsungar födosökande på Playans mäktiga tångvall.
RINGMÄRKNING
31 ex av 9 arter.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 895
och i år 10707.

kärrsnäppa

1

ängspiplärka

11

skärpiplärka

5

gärdsmyg

6

järnsparv

3

svarthätta

1

gransångare

1

blåmes

2

bofink

1

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Fågelstationens 5 personer, Gunnar kom ut och skördade sitt land. En snabbgående båt med
två personer och en kanot med två ungdomar. Totalt 10 personer
ÖVRIGT
Flaggan i topp för Gunnar. Vi har satt fast en nätstolpe som länge varit lös, nu grävde vi ner en
stolphållare och förankrade den med sten.
VID DATORN
Uno Unger och Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ MÅNDAG DEN 24 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Ostlig vind under hela dagen, ökande mot kvällen.
05:00: ONO 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 9.6 grader., vattenstånd +8 cm.
11:00: O 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 11.3 grader., vattenstånd ‐9 cm.
14:00: ONO 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 12.5 grader., vattenstånd ‐1 cm.
17:00: O, hastighet 8 m/s, byvind 11 m/s 12.2 grader., vattenstånd ‐1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:02 och ner 19:04
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin.
VERKSAMHET
14 nät 06:30‐17:30, 11 burar i Kausan 06:30‐15:30 och 25 på Playan 06:30‐15:30.
OBSERVATIONER
SPARVHÖH jagade under dagen.
BRUSHANE, hona 1 juvenil ringmärktes.
BLÅMES, fortsatte att komma.
ROSKARL 3 årsungar födosökande på Playans mäktiga tångvall.
RINGMÄRKNING
355 ex av 18 arter.

Brushane

10

skärpiplärka

1

gärdsmyg

Antalet ringmärkta fåglar
denna månad 1250
och i år 11062.

1

ängspiplärka

5

rödhake

62

järnsparv

94

rödstjärt

2

taltrast

8

gransångare

2

lövsångare

5

kungsfågel

85

grå flugsnappare
blåmes

1
35

talgoxe

1

bofink

21

bergfink

8

grönsiska

12

sävsparv

2

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Fågelstationens 5 personer, Tre hummerfiskare sökte lite mindre gung och fikade i fyren.
Totalt 8 personer

ÖVRIGT
Hann inte med något övrigt...
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TISDAG DEN 25 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Nattens regn upphörde strax före sju. Stadig ostlig vind under hela dagen, började regna kl 16.
05:00: O 12 m/s, byvind 15 m/s 9.4 grader., vattenstånd +7 cm.
09:00: O 12 m/s, byvind 15 m/s 11.1 grader., vattenstånd +3 cm.
13:00: O 9 m/s, byvind 13 m/s. 11.5 grader., vattenstånd +3 cm.
17:00: O 10 m/s, byvind 12 m/s 12.4 grader., vattenstånd +1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:04 och ner 19:01
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin.
VERKSAMHET
9 nät 07:00‐15:30, 11 burar i Kausan 10:00‐19:00 och 25 på Playan 09:30‐18:30.
OBSERVATIONER
ROSKARL, 1 årsunge födosökande på Playans mäktiga tångvall.
RINGMÄRKNING
70 ex av 15 arter.

ladusvala

3

trädpiplärka

1

ängspiplärka

4

skärpiplärka

Antalet ringmärkta fåglar
denna månad 1320
och i år 11132.

gärdsmyg
rödhake

9

järnsparv

12

rödstjärt

1

taltrast

5

lövsångare

1

kungsfågel

3

bofink

4

bergfink

1

grönsiska

7

sävsparv

1

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 2 personer.
ÖVRIGT
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
VID DATORN
Anders Melin

6
12

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ ONSDAG DEN 26 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Varma syd till sydostvindar under hela dagen till kl 15 då det började regna.
05:00: S 6 m/s. Byvindar 7 m/s. 13.3 grader, vattenstånd +6 cm.
09:00: SO 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 12.6 grader, vattenstånd ‐5 cm.
13:00: OSO 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 13.2 grader. vattenstånd ‐7 cm.
17:00: OSO 7 m/s. Byvindar 8 m/s. 12.3 grader. vattenstånd +1 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:06 och ner 18:58
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin.
VERKSAMHET
Nätfångst mellan 06:30‐14:30, 11 burar i Kausan 07:00‐19:00 och 25 på Playan 07:00‐19:00.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK, jagande över ön
ROSKARL, 1 årsunge fortfarande kvar.
BLÅMES och SVARTMES
RINGMÄRKNING
150 ex av 12 arter.
Antalet ringmärkta fåglar
denna månad 1470
och i år 11282.

ängspiplärka

4

skärpiplärka

10

gärdsmyg

8

rödhake

10

järnsparv

30

taltrast

2

kungsfågel

6

svartmes
blåmes

4
68

bofink

5

bergfink

1

grönsiska

2

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 2 personer.
ÖVRIGT
Två främmande kontroller på blåmes, 1EG58232 och CR40194
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TORDAG DEN 27 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Blåsig gråmulen dag med några enstaka solglimtar.
05:00: SV 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 13.1 grader., vattenstånd +13 cm.
09:00: SSV 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 13.1 grader. vattenstånd +15 cm.
13:00: SSV 10 m/s. Byvindar 12 m/s. 13.4 grader. vattenstånd +12 cm.
17:00: S 11 m/s. Byvindar 13 m/s. 13.2 grader. vattenstånd +22 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:09 och ner 18:55
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin.
VERKSAMHET
Nätfångst mellan 06:30‐16:30, 11 burar i Kausan 07:00‐16:00 och 25 på Playan 07:00‐16:00.
OBSERVATIONER
SPARVHÖK, jagande över ön
ROSKARL, 1 årsunge fortfarande kvar.
RINGMÄRKNING
27 ex av 13 arter.
Antalet ringmärkta fåglar
denna månad 1497
och i år 11309.

ladusvala

5

trädpiplärka

2

ängspiplärka

4

gärdsmyg

1

rödhake

3

järnsparv

2

rödstjärt

1

gransångare

1

blåmes

1

bofink

2

bergfink

1

gråsiska

1

sävsparv

3

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan var ute ett par timmar med byggfolk. Inklusive fågelstationens personal var det 6
personer på ön.
ÖVRIGT
VID DATORN
Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ FREDAG DEN 28 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Blåsig dag med uppsprickande molntäcke framemot eftermiddagen.
05:00: V 12 m/s. Byvindar 15 m/s. 11.3 grader. vattenstånd +21 cm.
09:00: V 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 12.2 grader. vattenstånd +24 cm.
13:00: SV 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 12.6 grader. vattenstånd +19 cm.
17:00: SSV 8 m/s. Byvindar 10 m/s. 13.2 grader. vattenstånd +20 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Position Nidingen. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:11 och ner 18:53
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin.
VERKSAMHET
Nätfångst mellan 06:30‐17:30, 11 burar i Kausan 07:00‐19:00 och 25 på Playan 07:00‐19:00.
OBSERVATIONER
ROSKARL, 1 årsunge fortfarande kvar.
RINGMÄRKNING
86 ex av 14 arter.
Antalet ringmärkta fåglar
denna månad 1587
och i år 11399.

ängspiplärka

23

skärpiplärka

7

sädesärla

1

gärdsmyg

3

järnsparv

4

rödhake

3

stenskvätta

1

gransångare

2

blåmes

1

bofink

9

bergfink

8

grönsiska

3

gråsiska

4

sävsparv

21

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan kom ut med övernattande gäster, totalt 6 personer. Inklusive fågelstationens personal
var det 8 personer på ön.
ÖVRIGT
Hittade 2 fotogenvärmare som kan användas vid strömbortfall ”Corona 12DK” och en POD‐
värmare. (Nu saknas bara lysfotogen... och 2 st 1,5 Volt typ LR20batterier) Fick även en
kontroll på en grönsiska, märkt London L834459.
VID DATORN

Anders Melin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ LÖRDAG DEN 29 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Blåsig dag med lätt regn på morgonen. Uppsprickande och en hel del sol på em. En regnskur
vid 18.
05:00: SSV 11 m/s. Byvindar 16 m/s. 13.1 grader. vattenstånd +13 cm.
09:00: SV 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 12.7 grader. vattenstånd +21 cm.
14:00: SV 9 m/s. Byvindar 12 m/s. 12.8 grader. vattenstånd +19 cm.
17:00: SSV 9 m/s. Byvindar 11 m/s. 12,9 grader. vattenstånd +26 cm.
20:00: SV 10 m/s. Byvindar 13 m/s. 12,0 grader. vattenstånd +34 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:15 och ner 18:49
PERSONAL
Lasse Hellberg och Anders Melin. Kl 10 skottades rälsen fri och båten sjösatte, varefter Lasse
for in till Skallahamn och hämtade avlösande personal, som är Dennis Kraft, Eva Mattsson och
Bengt Allberg. Anders och Lasse lämnade sedan kl 13.
VERKSAMHET
Nätfångst, 14 nät 07:30‐10:30 och 14:15‐18:00, 11 burar i Kausan och 25 på Playan 07:00‐
19:00.
OBSERVATIONER
GRÄSAND, 5 hanar rastade i Kausan.
HAVSSULA, 1 4K‐fågel drog mot V söder om ön.
ROSKARL, 1 årsunge fortfarande kvar.
KENTSK TÄRNA, 1 flög utefter södra sidan av ön.
TÖRNSÅNGARE, 1 ringmärktes.
ÄRTSÅNGARE, 1 ringmärktes.

RINGMÄRKNING
25 ex av 8 arter.
Antalet ringmärkta fåglar
denna månad 1 612
och i år 11 424.

Ängspiplärka

15

Skärpiplärka

3

Järnsparv

1

Ärtsångare

1

Törnsångare

1

Svarthätta

1

Gransångare

2

Kungsfågel

1

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Stefan med personal och 4 övernattande gäster for hem. Inklusive fågelstationens personal
var det 11 personer på ön.

ÖVRIGT
Trots friska vindar och grov sjö gick personalbytet bra tack vare Lasse Hellbergs hantering av
båten. Den nya personalen uppskattar att vara här. Efter en utsökt middag som Bengt
producerat skall vi nu avnjuta en skön natts vila.
VID DATORN
Anders Melin / Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ SÖNDAG DEN 30 SEPTEMBER 2012
VÄDER
Blåsig dag med lite lätt regn under naten. Mulet på morgonen men solen tog rätt snart över
och sken över ön under hela förmiddagen. Från middagstid åter mulet och under em avtog
vinden. Lite regnstänk på kvällen.
02:00: SV 13 m/s. Byvindar 17 m/s. 12,0 grader. Vattenstånd +24 cm.
05:00: V 12 m/s. Byvindar 18 m/s. 11,6 grader. Vattenstånd +30 cm.
08:00: V 13 m/s. Byvindar 17 m/s. 12.0 grader. Vattenstånd +33 cm.
14:00: VSV 9 m/s. Byvindar 12 m/s. 13,1 grader. Vattenstånd +19 cm.
20:00: SSV 9 m/s. Byvindar 12 m/s. 12,9 grader. Vattenstånd +31 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:17 och ner 18:47
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson och Bengt Allberg.
VERKSAMHET
Ringmärkningsinsats med13 nät 14:15‐14:45 och 14 nät 14:45‐16:45 samt, 11 burar i Kausan
och 25 på Playan 07:00‐18:00. Havsfågelbevakning under större delen av dagen. Registrering
av ringmärkningsdata i Fagel2.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS, en ensam fågel sträckte söderut.
GRÄSAND, sju hanar på ön idag.
SMÅLOM, fem sträckande under dagen.
STORMFÅGEL, 33 förbisträckande, huvudsakligen i sydlig riktning.
GRÅLIRA, en sträckte söderut på morgonen.
HAVSSULA, 81 ex inräknades under dagen.
TOPPSKARV, minst tio ex runt ön.
SPARVHÖK, två fåglar sedda under dagen.
TORNFALK, tre individer har noterats under dagen.
KUSTPIPARE, två förbisträckande och en som rastade på SO‐udden under em.
KUSTSNÄPPA, sju sträckande mot SV och tre rastande på SO‐udden.
BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA, en 1K‐fågel rastade på SO‐udden i kvällningen. Detta är tredje
fyndet av arten på Nidingen.
STORLABB, två ex mot SV på morgonen.
ÄNGSPIPLÄRKA, många individer både förbisträckande och rastande vilket gav utslag i
burfångsten.
RINGMÄRKNING
48 ex av 6 arter.
Ängspiplärka 32, skärpiplärka 8, sädesärla 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1 och sävsparv 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1 660 och i år 11 472.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, således 3 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Friska västvindar gav ett hyggligt utbyte av havsfåglar. Dagens obs blev dock en brednäbbad
simsnäppa som Bengt hittade på SO‐udden när han var ute och letade efter en misstänkt
spovsnäppa. Att det uppdraget tappades bort i simsnäppeyran var det ingen som bekymrade
sig över.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ MÅNDAG DEN 1 OKTOBER 2012
VÄDER
Regn under natten men uppehåll på morgonen. Fortsatt blåsigt men från sydsektorn.
Helmulet. Fram på dagen kom det mer regn och sikten var inskränkt.
02:00: SSV 11 m/s. Byvindar 16 m/s. 13,1 grader. Vattenstånd +22 cm.
05:00: S 12 m/s. Byvindar 15 m/s. 13,3 grader. Vattenstånd +20 cm.
08:00: S 12 m/s. Byvindar 16 m/s. 13.4 grader. Vattenstånd +25 cm.
14:00: S 12 m/s. Byvindar 16 m/s. 13,0 grader. Vattenstånd +18 cm.
20:00: SSV 12 m/s. Byvindar 15 m/s. 13,3 grader. Vattenstånd +36 cm.
Nederbörd under dagen 2 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:19 och ner 18:44
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson och Bengt Allberg.
VERKSAMHET
13 nät 06:45‐11:15 och 11 burar i Kausan och 25 på Playan 06:45‐14:15. Havsfågelstudier och
lite inräkning av öns stationära fåglar. Registrering i Fagel2.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS, fyra mot SV.
EJDER, 300 inräknades vid Ostudden.
HAVSSULA, 58 ex inräknades under dagen.
KUSTSNÄPPA, en rastande på Playan.
SKÄRSNÄPPA, en på Playan.
ROSKARL, en på Playan under hela dagen.
STORLABB, Kom från norr och flög över ön mot söder.
KENTSK TÄRN, två mot SV.
GULSPARV, en rastade i stationens trädgård.
RINGMÄRKNING
13 ex av 6 arter.
Ängspiplärka 6, skärpiplärka 2, gärdsmyg 1, svarthätta 1, gransångare 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 13 och i år 11 485.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens personal, således 3 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Blåsigt, regnigt, mulet och dimmigt! Då blir det mer innesittande än normalt. Samma väder
förutspås för morgondagen. Vi ser fram emot mer innesittande, men vem vet? Nidingen har
överraskat förr.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TISDAG DEN 2 OKTOBER 2012
VÄDER
Tidvis regn och 100% luftfuktighet under natten. Fortsatt friska S‐vindar och helmulet. Under
dagen avtog vinden och molntäcket splittrades och det blev istället några regnfronter som
passerade. Däremellan var det en del sol. Vacker kväll.
02:00: S 10 m/s. Byvindar 13 m/s. 13,3 grader. Vattenstånd +25 cm.
05:00: S 11 m/s. Byvindar 13 m/s. 13,3 grader. Vattenstånd +27 cm.
08:00: S 11 m/s. Byvindar 14 m/s. 13.6 grader. Vattenstånd +31 cm.
14:00: SSV 9 m/s. Byvindar 11 m/s. 13,7 grader. Vattenstånd +20 cm.
20:00: S 6 m/s. Byvindar 8 m/s. 13,4 grader. Vattenstånd +24 cm.
Nederbörd under dagen 1 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:21 och ner 18:41
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson och Bengt Allberg.
VERKSAMHET
17 nät 06:45‐19:30 och 11 burar i Kausan och 25 på Playan 06:45‐19:15. Havsfågelstudier från
och till.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS, 20 mot V och en mot O.
BLÄSAND, en adult hane och nio honfärgade rastade i Kausan.
STORMFÅGEL, en drog förbiön väster ut på kvällen.
HAVSSULA, 159 ex inräknades under dagen och då var det långt ifrån heltäckande bevakning.
Merparten drog söderut och då i aktiv flykt i den avtagande vinden.
SPARVHÖK, sju fåglar har noterats på ön under dagen.
BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA, fågeln från i söndags återfanns på eftermiddagen på samma plats
på SO‐udden. Igår sågs den inte trots att Bengt sökte efter den då också.
TRÄDGÅRDSSÅNGARE, två rastande individer blev ringmärkta.
LÖVSÅNGARE, en ringmärktes.
RINGMÄRKNING
85 ex av 13 arter.
Ängspiplärka 46, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 2, trädgårdssångare 2,
svarthätta 2, gransångare 7, lövsångare 1, bofink 1, grönsiska 7, brunsiska1 och sävsparv 12.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 98 och i år 11 570.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE

Stefan och Annika kom ut med tre vänner/personal för att röja och ställa iordning inför
vintern. Med var också en elektriker som fick jobba ett par timmar i tvättstugan. Med
fågelstationens personal, således totalt 9 personer på ön idag.
ÖVRIGT
Stefan och Annika var här och röjde inför vintern. Inga fler aktiviteter planerade för deras del i
höst. Detta fick till följd att vårt matförråd utökades. En elektriker var med dem ut. Han
jobbad med lite el‐arbeten i Tvättstugan.
Kul att vi har vår simsnäppa kvar. Idag fick vi njuta av den i betydligt bättre ljus än i söndags.
För övrigt en trevlig dag med en hel del fågel trots vädret.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ ONSDAG DEN 3 OKTOBER 2012
VÄDER
Under natten vred vinden över mot SO och ökade samtidigt som molntäcket tätnade.
Luftfuktigheten nådde åter 100% på fm och det kom tidvis lite regnstänk. På em vred vinden
åter mot S med oförändrad styrka. Då blev det också lite mer regn.
02:00: SSO 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 13,4 grader. Vattenstånd +19 cm.
05:00: SO 9 m/s. Byvindar 12 m/s. 13,4 grader. Vattenstånd +17 cm.
08:00: SO 12 m/s. Byvindar 15 m/s. 12,7 grader. Vattenstånd +22 cm.
14:00: SSO 12 m/s. Byvindar 15 m/s. 13,6 grader. Vattenstånd +17 cm.
17:00: S 12 m/s. Byvindar 16 m/s. 13,3 grader. Vattenstånd +16 cm.
20:00: SSV 11 m/s. Byvindar 13 m/s. 13,1 grader. Vattenstånd +21 cm.
Nederbörd under dagen 2 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:23 och ner 18:39
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson och Bengt Allberg.
VERKSAMHET
14 nät 07:00‐08:15 och 12 nät 08:15‐16:00, 11 burar i Kausan 06:45‐16:30 och 25 på Playan
06:45‐09:00, fröfällan hela dagen. Rätt resultatlösa havsfågelstudier från och till. Inventering
av skarv och silltrut.
OBSERVATIONER
STORLOM, 16 mot V.
HAVSSULA, bara 18 idag.
TOPPSKARV, cirka 40 ex räknades in idag.
TORNFALK, en flög runt över ön innan den drog vidare.
STENFALK, en jagade runt hela ön men försvann sedan.
SILLTRUT, minst 135 ex kvar på ön.
Kentsk tärna, fyra individer har setts idag.
LÖVSÅNGARE, en ringmärktes idag också.
RINGMÄRKNING
18 ex av 8 arter.
Ängspiplärka 5, rödhake 1, gransångare 3, lövsångare 1, kungsfågel 2, bergfink 2, grönsiska 2
och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 116 och i år 11 588.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning av fyrplan och delar av vår trädgård, 1,5tim.
BESÖKARE
Enbart vi tre i stationspersonalen på ön idag.

ÖVRIGT
Eva påbörjade dagens gräsklippning och avlöstes av Bengt som också hunnit med att pumpa
däcken på vår kärra. Undertecknad försökte få liv i lite fler lysrör på labbet. Vi behöver några
nya glimtändare för att det ska fungera.
I övrigt har dagens väder inte varit helt lämpat för ringmärkningsaktiviteter. Näten var
blåstutsatta och burarna på Playan fick vi plocka upp då de översköljdes av vågsprut.18 fåglar
får väl därför vara godkänt.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TORSDAG DEN 4 OKTOBER 2012
VÄDER
Måttliga vindar som avtog ytterligare under dagen och vred mot V. En molnbank med regn låg
i söder men den nådde aldrig Nidingen. Här blev det fram på dagen klart och solsken. På
kvällen ökade vinden igen.
02:00: SSV 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 12,1 grader. Vattenstånd +22 cm.
05:00: SSV 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 12,0 grader. Vattenstånd +22 cm.
08:00: SV 6 m/s. Byvindar 9 m/s. 11,9 grader. Vattenstånd +25 cm.
11:00: SV 7 m/s. Byvindar 10 m/s. 11,8 grader. Vattenstånd +29 cm.
14:00: SSV 5 m/s. Byvindar 8 m/s. 11,7 grader. Vattenstånd +27 cm.
17:00: SSV 4 m/s. Byvindar 7 m/s. 12,0 grader. Vattenstånd +24 cm.
20:00: V 7 m/s. Byvindar 9 m/s. 11,8 grader. Vattenstånd +27 cm.
Nederbörd under dagen 0 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:25 och ner 18:36
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson och Bengt Allberg.
VERKSAMHET
14 nät 06:30‐07:15 och 17 nät 07:15‐14:30, 11 burar i Kausan och 25 på Playan 06:30‐18:30,
fröfällan hela dagen. Korta insatser med sträckräkning och inventering.
OBSERVATIONER
HAVSSULA, trots det sporadiska havsskådandet och de svaga vindarna sågs elva ex.
SPARVHÖK, fem fåglar sågs under dagen.
SVARTMES, en fångades idag.
BLÅMES, god tillströmning av blåmes. 170 ringmärkta är bara en del av de som har passerat.
TALGOXE, en hane med bland alla blåmesarna.
RINGMÄRKNING
220 ex av 12 arter.
Ängspiplärka 18, skärpiplärka 1, järnsparv 4, rödhake 2, taltrast 1, gransångare 4, svartmes 1,
blåmes 170, talgoxe 1, bofink 7, grönsiska 4 och sävsparv 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 336 och i år 11 808.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning en kort stund tills gräsklipparen stannade, 0,5 tim.
BESÖKARE
Enbart vi tre i stationspersonalen på ön idag.
ÖVRIGT
En lugn morgon men fram på dagen överraskades vi av de ettriga blåmesarna. Med ovana
assistenter blev det rätt jobbigt att få bort fåglarna från näten. När näten väl var ihopdragna

och ringmärkningen klar slutade blåmesmärkningen på 170 ex. Inget att tala om i samband
med Falsterbo men faktiskt stationens tredje bästa dagsnotering.
I övrigt noterades en pantersnigel och en amiral på besök.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ FREDAG DEN 5 OKTOBER 2012
VÄDER
Blåsig och klar morgon men vindarna avtog under förmiddagen. Molnen tilltog också och från
middagstid kom det regn. Vinden vred från västlig via sydlig till omkring ost på kvällen.
02:00: V 10 m/s. Byvindar 12 m/s. 11,4 grader. Vattenstånd +39 cm.
05:00: VSV 9 m/s. Byvindar 11 m/s. 10,9 grader. Vattenstånd +37 cm.
08:00: VSV 8 m/s. Byvindar 11 m/s. 10,9 grader. Vattenstånd +34 cm.
11:00: SV 7 m/s. Byvindar 10 m/s. 11,4 grader. Vattenstånd +31 cm.
14:00: S 2 m/s. Byvindar 8 m/s. 11,3 grader. Vattenstånd +20cm.
17:00: SO 2 m/s. Byvindar 4 m/s. 9,2 grader. Vattenstånd +13 cm.
20:00: ONO 4 m/s. Byvindar 5 m/s. 8,7 grader. Vattenstånd +12 cm.
Nederbörd under dagen 8 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:27 och ner 18:33
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson och Bengt Allberg.
VERKSAMHET
14 nät 07:00‐12:00 samt 11 burar i Kausan och 25 på Playan 06:30‐18:30, fröfällan hela dagen.
Lite inventering.
OBSERVATIONER
Knölsvan, en gammal fågel rastade vid nordstranden.
HAVSSULA, fyra sedda under dagen.
SPARVHÖK, två fåglar sågs.
ENKELBECKASIN, en fågel stöttes en bit ut på Ostudden.
HORNUGGLA, Två individer satt på nordstranden och drog österut när de stöttes.
KOLTRAST, två fåglar sågs idag vilka var höstens första.
SVARTMES, en noterades även idag.
BLÅMES, minst 1 000, betydligt fler än igår. En mindre del av dessa, 151, ringmärktes.
RINGMÄRKNING
183 ex av 13 arter.
Ängspiplärka 6, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 2, gransångare 4, blåmes
151, talgoxe 6, pilfink 1, bofink 1, bergfink 4, grönsiska 1 och sävsparv 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 519 och i år 11 991.
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning en timma.
BESÖKARE
Enbart vi tre i stationspersonalen på ön idag.
ÖVRIGT

En lugn morgon men fram på dagen överraskades vi av de ettriga blåmesarna. Med ovana
assistenter blev det rätt jobbigt att få bort fåglarna från näten. När näten väl var ihopdragna
och ringmärkningen klar slutade blåmesmärkningen på 170 ex. Inget att tala om i samband
med Falsterbo men faktiskt stationens tredje bästa dagsnotering.
I övrigt noterades en pantersnigel och en amiral på besök.
VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ LÖRDAG DEN 6 OKTOBER 2012
VÄDER
02:00: VNV 3,1 m/s. Byvindar 5,4 m/s. 8,8°C. Vattenstånd +26 cm.
05:00: V 5,4 m/s. Byvindar 6,7 m/s. 10,2°C. Vattenstånd +27 cm.
08:00: VSV 6,3 m/s. Byvindar 7,6 m/s. 10,4°C. Vattenstånd +28 cm.
11:00: VSV 7,2 m/s. Byvindar 8,9 m/s. 11,6°C. Vattenstånd +26 cm.
14:00: V 7,6 m/s. Byvindar 9,8 m/s. 11,4°C. Vattenstånd +24 cm.
17:00: V 8,9 m/s. Byvindar 10,7 m/s. 12,2°C. Vattenstånd +16 cm.
20:00: V 10,3 m/s. Byvindar 13,4 m/s. 11,8°C. Vattenstånd +22 cm.
Nederbörd under dagen 0 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:27 och ner 18:32.
PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Mattsson och Bengt Allberg ersattes av Jon Hessman och Anders Alander.
VERKSAMHET
10 nät 06:45‐10:15, 1 nät 10:15‐11:30, 6 nät 11:30‐12:00, 14 nät 12:00‐15:00, 8 nät 15:00‐
16:00 samt 11 burar i Kausan och 25 på Playan 06:30‐19:00, fröfällan hela dagen.
OBSERVATIONER
HAVSSULA, två sedda under dagen.
STENFALK, en sträckande norrut samt en trolig stenfalk sträckande SV.
BLÅMES, ca 400.
RINGMÄRKNING
163 ex av 13 arter.
Ängspiplärka 26, skärpiplärka 1, gärdsmyg 24, järnsparv 2, rödhake 4, gransångare 1,
kungsfågel 5, blåmes 78, talgoxe 1, bofink 13, bergfink 6, grönfink 1 och grönsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 682 och i år 12 154.
UPPDRAGSARBETE
En halvtimmes tömning av gästdasset.
BESÖKARE
Inga.
ÖVRIGT
Så är man tillbaka på Nidingen! Alltid lika härligt. Tyvärr fick vi åka ut en man kort då Sara‐Lo
låg hemma och sov som en stock, men förhoppningsvis kan hon komma ut senare under
veckan.
Blåmesarna gav oss ett varmt välkomnande och vi körde med dubbel bemanning ett par
timmar för att kunna maximera fångsten, men blåmessträcket dog ganska snabbt när
västvinden började tillta. Ett par sulor och några grisslor över havet, i övrigt en ganska lugn
första dag på jobbet.

VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ SÖNDAG DEN 7 OKTOBER 2012
VÄDER
02:00: V 10,7 m/s. Byvindar 15,2 m/s. 10,7°C. Vattenstånd +38 cm.
05:00: VSV 12,1 m/s. Byvindar 14,8 m/s. 10,6°C. Vattenstånd +37 cm.
08:00: V 12,5 m/s. Byvindar 17,0 m/s. 11,3°C. Vattenstånd +34 cm.
11:00: V 12,1 m/s. Byvindar 15,6 m/s. 11,6°C. Vattenstånd +38 cm.
14:00: VNV 11,2 m/s. Byvindar 15,2 m/s. 11,8°C. Vattenstånd +35 cm.
17:00: VNV 9,8 m/s. Byvindar 12,5 m/s. 12,6°C. Vattenstånd +26 cm.
20:00: VNV 13,0 m/s. Byvindar 16,1 m/s. 13,2°C. Vattenstånd +28 cm.
Nederbörd under dagen 0 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:29 och ner 18:29.
PERSONAL
Jon Hessman och Anders Alander.
VERKSAMHET
11 burar i Kausan och 25 på Playan samt fröfällan 06:45‐19:15. Inga nät kunde sättas upp pga.
vinden.
OBSERVATIONER
SVÄRTA 1 honfärgad sträckande mot SV
STORLOM 1 sträckande mot SV
STORMFÅGEL totalt 15 förbisträckande under dagen
HAVSSULA totalt 60‐65 under dagen
SKÄRSNÄPPA ca 10 rastande
STORLABB 1 ex lugnt sträckande norrut utanför Kausan
JORDUGGLA 1 ex stöttes vid Kruthuset på eftermiddagen och rastade en stund på sydstranden
innan den sträckte vidare söderut
RINGMÄRKNING
28 ex av 3 arter.
Ängspiplärka 25, skärpiplärka 2, sädesärla 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 710 och i år 12 182.
UPPDRAGSARBETE
Inget utfört.
BESÖKARE
Inga.
ÖVRIGT
Idag vaknade vi till snålblåst från västsektorn som effektivt förhindrade nätuppsättning under
hela dagen. Vi satte istället vår tilltro till burarna som levererade ett stadigt flöde av piplärkor
och som grädde på moset en sädesärla. Det var klart mindre småfågel på ön idag än igår, och
de som fanns höll sig mest stilla.

Över havet var det full fart, havssulorna drog runt i stora gäng och fiskade på olika platser runt
ön och flera stormfåglar seglade över vågtopparna i horisonten. Dagens höjdare var
storlabben som var Sverigekryss för undertecknad; detta firades på kvällen med makrill och öl.
Prognosen utlovar fortsatt stark nordvästan måndag och tisdag. Förhoppningsvis lugnar det
sedan ner sig framemot mitten på veckan så att vi får ringmärka lite också.
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ MÅNDAG DEN 8 OKTOBER 2012
VÄDER
05:00: NV 11,6 m/s. Byvindar 14,3 m/s. 11,8°C. Vattenstånd +37 cm.
08:00: VNV 10,3 m/s. Byvindar 13,0 m/s. 11,7°C. Vattenstånd +34 cm.
11:00: VNV 10,7m/s. Byvindar 13,0 m/s. 11,6°C. Vattenstånd +38 cm.
14:00: V 11,6 m/s. Byvindar 14,3 m/s. 12,0°C. Vattenstånd +38 cm.
17:00: VSV 12,5 m/s. Byvindar 16,1 m/s. 11,4°C. Vattenstånd +31 cm.
20:00: VSV 10,7 m/s. Byvindar 15,6 m/s. 10,6°C. Vattenstånd +24 cm.
Nederbörd under dagen 0 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:31 och ner 18:26.
PERSONAL
Jon Hessman och Anders Alander.
VERKSAMHET
11 burar i Kausan och 25 på Playan samt fröfällan 06:45‐19:00. Inga nät kunde sättas upp pga.
vinden.
OBSERVATIONER
BLÄSAND 2 ex sträckande O
SVÄRTA 2 ex sträckande SV
OB. SMÅ‐/STORLOM 3 ex sträckande SV
HAVSSULA totalt 80 förbisträckande under dagen
SPARVHÖK 2 ex sträckande N och 3 ex sträckande SV
STENFALK 1 ex sträckande SV
SILLGRISSLA totalt 21 förbisträckande under dagen
TORDMULE totalt 8 förbisträckande under dagen
OB. SILLGRISSLA/TORDMULE totalt 53 förbisträckande under dagen
FORSÄRLA 1 ex kom in västerifrån och landade en kort stund på taket till stationshuset innan
den flög vidare
RINGMÄRKNING
25 ex av 3 arter.
Ängspiplärka 22, skärpiplärka 1, blåmes 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 735 och i år 12 207.
UPPDRAGSARBETE
Inget utfört.
BESÖKARE
Inga.
ÖVRIGT
Ännu en blåsig dag. Större mängder sulor och alkor än igår, men inga stormfåglar eller andra
roligheter. Är det nordkomponenten i vinden som spökar?

På eftermiddagen dök det upp lite nya blåmesflockar, synd att vi inte kunde använda näten.
Fröfällan ger förvånansvärt dålig utdelning, finkarna verkar föredra naturlig föda och
blåmesarna verkar hitta ut. Inte bra!
Sara‐Lo kommer förhoppningsvis att kunna ta sig ut när vinden lugnar ner sig på onsdag. Om
mesarna börjar gå till igen kan hennes fingrar bli välbehövliga.
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TISDAG DEN 9 OKTOBER 2012
VÄDER
05:00: VNV 14,3 m/s. Byvindar 18,3 m/s. 9,2°C. Vattenstånd +31 cm.
08:00: VNV 17,0 m/s. Byvindar 22,8 m/s. 7,9°C. Vattenstånd +28 cm.
11:00: NNV 15,6m/s. Byvindar 20,6 m/s. 8,5°C. Vattenstånd +20 cm.
14:00: NNV 11,6 m/s. Byvindar 18,3 m/s. 9,7°C. Vattenstånd +25 cm.
17:00: NNV 10,3 m/s. Byvindar 13,4 m/s. 9,9°C. Vattenstånd +26 cm.
20:00: NNV 9,4 m/s. Byvindar 13,0 m/s. 10,4°C. Vattenstånd +23 cm.
Nederbörd under dagen 0,8 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:34 och ner 18:24.
PERSONAL
Jon Hessman och Anders Alander.
VERKSAMHET
11 burar i Kausan och 25 på Playan samt fröfällan 06:45‐19:00. Köksnätet 17:50‐18:50.
OBSERVATIONER
HAVSSULA totalt 62 förbisträckande under dagen
SKÄRSNÄPPA 9 ex rastande
TRETÅIG MÅS 1 adult rastande på SV‐udden
SILLGRISSLA totalt 21 förbisträckande under dagen
TORDMULE totalt 4 förbisträckande under dagen
OB. SILLGRISSLA/TORDMULE totalt 37 förbisträckande under dagen
RINGMÄRKNING
30 ex av 6 arter.
Ängspiplärka 3, skärpiplärka 2, blåmes 17, talgoxe 6, pilfink 1 och bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 765 och i år 12 237.
UPPDRAGSARBETE
Inget utfört.
BESÖKARE
Inga.
ÖVRIGT
Blåsigast hittills! Vinden uppgick i över 22 m/s som mest och det kändes. Det stänkte lite regn
till och ifrån under morgonen men det gav med sig efter ett par timmar. Över havet intet nytt,
men återigen ganska gott om sillmular och havssulor.
Glädjande nog levererade fröfällan en hel del mesar samt en bergfink idag. Framemot kvällen
mojnade vinden så pass att vi dristade oss att dra upp köksnätet sista timmen innan
skymningen, vilket också gav lite mesar. Totalt fångade vi 46 blåmesar idag men den stora
merparten var redan märkta. Det verkar alltså inte direkt ha tillkommit några mesar under de
senaste dagarna, utan det är nog fåglar som blivit kvar sedan i lördags.

Under resten av veckan ska vindarna hålla sig i schack och vi förbereder oss på blåmesinvasion
á la grande. Förstärkning anländer i morgon bitti i form av Sara‐Lo, som blir kvar veckan ut,
och Tommy Järås som stannar till på torsdag.
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ ONSDAG DEN 10 OKTOBER 2012
VÄDER
05:00: V 4,0 m/s. Byvindar 6,7 m/s. 9,9°C. Vattenstånd +31 cm.
08:00: NNO 2,2 m/s. Byvindar 3,6 m/s. 8,1°C. Vattenstånd +25 cm.
11:00: NO 2,2 m/s. Byvindar 5,4 m/s. 9,9°C. Vattenstånd +20 cm.
14:00: NNV 4,9 m/s. Byvindar 6,3 m/s. 10,8°C. Vattenstånd +20 cm.
17:00: NNV 8,5 m/s. Byvindar 9,8 m/s. 10,2°C. Vattenstånd +16 cm.
20:00: NNV 8,0 m/s. Byvindar 10,3 m/s. 9,9°C. Vattenstånd +8 cm.
Nederbörd under dagen 0 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:36 och ner 18:21.
PERSONAL
Jon Hessman och Anders Alander, fick på morgonen tillskott av Sara‐Lo af Ekenstam och
Tommy Järås.
VERKSAMHET
3 nät 07:00‐08:30, 16 nät 08:30‐09:30, 22 nät 09:30‐18:45.
11 burar i Kausan och 25 på Playan samt fröfällan 07:00‐19:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 6 rastande
HAVSSULA 5 förbisträckande
KÄRRSNÄPPA 2 rastande på Ostudden
MYRSPOV en rastande på Ostudden
SILLGRISSLA 13 rastande
OB. SILLGRISSLA/TORDMULE 7 rastande
FORSÄRLA en sträckande mot S
RÖDVINGETRAST en rastande på Ostudden
SVARTHÄTTA en tidigare märkt kontrollerades
SVARTMES en ringmärktes
VINTERHÄMPLING 6 rastande på Ostudden
SNÖSPARV en rastande på Nordstranden
RINGMÄRKNING
81 ex av 15 arter.
Ängspiplärka 10, skärpiplärka 1, gärdsmyg 9, järnsparv 2, rödhake 5, gransångare 2, kungsfågel
8, svartmes 1, blåmes 27, talgoxe 5, bofink 3, bergfink 1, grönfink 3, gråsiska 1 och sävsparv 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 846 och i år 12 318.
UPPDRAGSARBETE
En timmes strandstädning och eldning av skräp.
BESÖKARE
Potatis‐Gunnar från Nidingens Vänner kom ut en stund på eftermiddagen. I övrigt endast vi 4 i
stationspersonalen.

ÖVRIGT
Vid gryningen idag var det näst intill kav lugnt, en enorm skillnad mot gårdagen! Jag och
Anders drog upp tre nät för att känna på hur mycket fågel som fanns på ön och knappt hann vi
börja märka innan båten tuffade in i Kausan med Tommy och Sara‐Lo som hade startat tidigt
från Göteborg. Tillsammans kunde vi utöka verksamheten till fullskalig ringmärkning och
resultatet blev helt okej. Inga enorma summor, inga nya blåmesflockar verkade hitta ut under
dagen, men ett ganska varierat utbud med en svartmes som roligaste art.
Personaltillskottet var mycket välkommet, både ur ringmärknings‐ och sällskapssynpunkt. Det
får erkännas att det blir lite ensamt med bara två på ön. Tommy försvinner igen redan
imorgon, men Sara‐Lo får vi behålla veckan ut.
Väderprognosen indikerar svaga ostvindar en bra bit in i nästa vecka, det blir spännande att se
vad det kan leverera i fågelväg!
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TORSDAG DEN 11 OKTOBER 2012
VÄDER
05:00: NO 2,2 m/s. Byvindar 3,1 m/s. 7,0°C. Vattenstånd +11 cm.
08:00: ONO 1,3 m/s. Byvindar 2,2 m/s. 7,0°C. Vattenstånd +7 cm.
11:00: ONO 1,3 m/s. Byvindar 2,7 m/s. 8,8°C. Vattenstånd +1 cm.
14:00: ONO 1,3 m/s. Byvindar 2,7 m/s. 10,6°C. Vattenstånd +3 cm.
17:00: NNV 1,8 m/s. Byvindar 3,1 m/s. 11,1°C. Vattenstånd +9 cm.
20:00: N 4,0 m/s. Byvindar 5,4 m/s. 9,4°C. Vattenstånd +5 cm.
Nederbörd under dagen 0 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:38 och ner 18:18.
PERSONAL
Jon Hessman, Anders Alander, Sara‐Lo af Ekenstam och Tommy Järås som åkte iland idag.
VERKSAMHET
19 nät 06:45‐08:15, 25 nät 08:15‐17:45, 21 nät 17:45‐18:45.
11 burar i Kausan och 25 på Playan 07:00‐19:00. Fröfällan 07:00‐08:15.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 15 rastande och 10 förbisträckande
SVÄRTA en sträckande mot SV
HAVSSULA 2 1K förbisträckande
BLÅ KÄRRHÖK en honfärgad sträckte förbi Västudden mot S mitt på dagen
SKÄRSNÄPPA 23 rastande på Klockfotsrevet och SV‐udden.
SILLGRISSLA ca 10 rastande
TORDMULE en förbisträckande
LADUSVALA 3 höll till på ön en stund på morgonen
RINGTRAST en 2K+ hona upptäcktes vid Kruthuset på morgonen och kunde senare ringmärkas.
Kvar på Västudden på eftermiddagen.
VINTERHÄMPLING minst 3 rastande på Ostudden
SNÖSPARV en rastande på Nordstranden
RINGMÄRKNING
64 ex av 14 arter.
Ängspiplärka 12, gärdsmyg 2, järnsparv 4, rödhake 2, ringtrast 1, taltrast 4, gransångare 1,
kungsfågel 5, blåmes 21, talgoxe 1, bofink 2, bergfink 7, gulsparv 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 910 och i år 12 384.
UPPDRAGSARBETE
Inget utfört idag.
BESÖKARE
Utöver stationspersonalen sex byggarbetare som kom ut för att arbeta med hönshustaket, tre
av vilka stannar kvar över natten.

ÖVRIGT
På morgonen låg en envis dimma in över land och hindrade fåglarna. Men lite trastar hade
ändå tagit sig ut till oss, däribland en gammal ringtrasthona! Den första ringmärkta för i år
(och det lär knappast bli fler). Näten levererade en jämn liten ström av nymärkningar, fröfällan
valde vi dock att avveckla tämligen omgående eftersom det bara var samma blåmeskontroller
som gick in gång på gång. På eftermiddagen kom det in lite nya blåmesar, och plötsligt satt en
norskmärkt mes i ett av grindoxelnäten!
Tommy lämnade oss vid halv tre‐snåret och hade inte hunnit långt när han ringde och tipsade
oss på ön om några tumlare som passerat precis intill båten. Det tackar vi för! I vår ensamhet
tröstar vi oss nu med vinterns årgångsglögg smaksatt med yuzu.
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012
VÄDER
05:00: ONO 3,1 m/s. Byvindar 4,9 m/s. 5,5°C. Vattenstånd +8 cm.
08:00: O 2,7 m/s. Byvindar 4,9 m/s. 5,3°C. Vattenstånd +9 cm.
11:00: O 2,7 m/s. Byvindar 6,3 m/s. 7,3°C. Vattenstånd +1 cm.
14:00: O 2,2 m/s. Byvindar 4,5 m/s. 10,4°C. Vattenstånd -1 cm.
17:00: OSO 4,5 m/s. Byvindar 7,2 m/s. 10,2°C. Vattenstånd +7 cm.
20:00: O 8,5 m/s. Byvindar 11,2 m/s. 8,2°C. Vattenstånd -2 cm.
Nederbörd under dagen 0 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:40 och ner 18:16.
PERSONAL
Jon Hessman, Anders Alander och Sara‐Lo af Ekenstam.
VERKSAMHET
14 nät 06:45‐11:15, 25 nät 11:15‐18:15.
11 burar i Kausan och 25 på Playan 07:00‐19:00. Fröfällan 10:10‐18:10.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 11 rastande och 6 förbiflygande
HAVSSULA 2 förbiflygande
SILLGRISSLA 2 rastande
LADUSVALA en rastande
FORSÄRLA en sträckande mot O
SÄDESÄRLA en sträckande mot S
KUNGSFÅGEL ca 200 rastande
STEGLITS en flock på 9 sträckande mot S
VINTERHÄMPLING 9 rastande på Västudden
RINGMÄRKNING
100 ex av 12 arter.
Ängspiplärka 8, skärpiplärka 2, gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 3, gransångare 1, kungsfågel
74, blåmes 4, bofink 1, bergfink 1, grönsiska 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1010 och i år 12 484.
UPPDRAGSARBETE
Tre timmars eldning av brädor och annat skräp.
BESÖKARE
Totalt 32 besökare på ön utöver stationspersonalen: de tre litauiska byggarbetarna, en grupp
på 22 från Stefans konferensverksamhet, 4 från Nidingens Vänner samt 3 övriga besökare.
ÖVRIGT
I morse gick det till med kungsfågel, en precis lagom mängd för att vi skulle kunna klara av det
utan att dra ner några nät. Vid dagens slut utgjorde de ungefär tre fjärdedelar av fångsten,

som blev tresiffrig med minsta möjliga marginal. Tyvärr var flera av kungsfåglarna ganska
magra, vi håller tummarna för att de lyckades lägga på hullet lite under dagen.
På eftermiddagen blev det stiltje i fågelväg men då invaderades ön av folk istället. Folk har vi
annars inte sett mycket av tidigare under veckan, men de valde en fin dag att åka ut.
Anders har eldat för glatta livet idag och balterna passade på att bränna lite de också. Vi har
dessutom städat ur ringmärkningslabbet ordentligt så vi slipper det i morgon.
Morgondagen ser ut att bli blåsig, men personalbyte blir av enligt planerna. Anders och Sara‐
Lo tackar för sin tid här och lovar att komma tillbaka så snart de kan.
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ LÖRDAG DEN 13 OKTOBER 2012
VÄDER
05:00: ONO 10,3 m/s. Byvindar 14,8 m/s. 5,5°C. Vattenstånd -18 cm.
08:00: ONO 10,3 m/s. Byvindar 15,2 m/s. 5,7°C. Vattenstånd -23 cm.
11:00: ONO 10,7 m/s. Byvindar 15,2 m/s. 6,4°C. Vattenstånd -28 cm.
14:00: ONO 9,8 m/s. Byvindar 15,2 m/s. 7,2°C. Vattenstånd -16 cm.
17:00: ONO 10,3 m/s. Byvindar 14,3 m/s. 6,6°C. Vattenstånd -7 cm.
20:00: NO 11,6 m/s. Byvindar 15,6 m/s. 6,6°C. Vattenstånd -13 cm.
Nederbörd under dagen 3 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:42 och ner 18:13.
PERSONAL
Anders Alander och Sara‐Lo af Ekenstam lämnade ön, Jon Hessman blev kvar och Ingrid Alm
och Margareta Wilhelmsson kom ut.
VERKSAMHET
11 burar i Kausan och 25 på Playan 06:45‐18:30. Fröfällan 06:45‐12:45.
Inga nät uppe pga. vind.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 22 förbiflygande
HAVSSULA 2 förbiflygande
SKÄRSNÄPPA 27 rastande på Västudden
TRETÅIG MÅS 1 1K rastande
SILLGRISSLA 4 rastande
OB. SILLGRISSLA/TORDMULE 3 förbiflygande
RÅKA 2 sträckande S förbi Västudden på morgonen
RINGMÄRKNING
11 ex av 2 arter.
Ängspiplärka 10 och blåmes 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1021 och i år 12 495.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete utfört.
BESÖKARE
De fyra från Nidingens Vänner som övernattade här, de tre byggarbetarna och Lasse som
körde båten.
ÖVRIGT
Idag visade sig vädret från en mindre angenäm sida med snålblåst och duggregn. Inga nät
kunde sättas upp, och burarna bjöd inte på mycket. Lasse Hellberg trotsade vädret och körde
ut Ingrid och Margareta hit trots rejäl sjögång.

Det mesta har gått på sparlåga idag och fågel har det varit ont om, så vi har roat oss med att
mata in ett 650‐tal gamla ringmärkningar och att byta lysrör i labbet. Regnet verkar dock ha
tryckt ner lite trast så vi hoppas att de är kvar i morgon bitti (och att vädret tillåter
nätuppsättning). Dagen avrundades med en fantastisk laxmiddag signerad Ingrid.
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ SÖNDAG DEN 14 OKTOBER 2012
VÄDER
05:00: OSO 4,0 m/s. Byvindar 6,7 m/s. 8,7°C. Vattenstånd -9 cm.
08:00: O 5,4 m/s. Byvindar 8,9 m/s. 8,2°C. Vattenstånd -3 cm.
11:00: Väderdata saknas. Vattenstånd -5 cm.
14:00: OSO 5,8 m/s. Byvindar 11,2 m/s. 9,7°C. Vattenstånd -4 cm.
17:00: ONO 6,3 m/s. Byvindar 9,4 m/s. 10,1°C. Vattenstånd +8 cm.
20:00: O 5,4 m/s. Byvindar 8,9 m/s. 7,9°C. Vattenstånd +15 cm.
Nederbörd under dagen 4,5 mm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:44 och ner 18:10.
PERSONAL
Jon Hessman, Ingrid Alm och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
14 nät kl 09:05‐09:35, 19 nät kl 10:15‐16:00.
11 burar i Kausan och 25 på Playan 07:00‐18:30.
OBSERVATIONER
SJÖORRE ca 35 rastande vid Ostudden
HAVSSULA 2 förbiflygande
SKÄRSNÄPPA minst 12 rastande på Klockfotsrevet
SILLGRISSLA 4 rastande
RÅKA 1 sträckande mot S tillsammans med ett tjog kråkor
KRÅKA ca 75 sträckande mot S i spridda flockar under förmiddagen
RINGMÄRKNING
17 ex av 8 arter.
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 1, svarthätta 2, kungsfågel 7, talgoxe 1, bofink 3, bergfink 1 och
sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1038 och i år 12 512.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete utfört.
BESÖKARE
De tre byggarbetarna är kvar.
ÖVRIGT
Vädret var väldigt veligt idag. Regnstänk – uppehåll – regnstänk – uppehåll – regnstänk. Hela
dagen pendlade det fram och tillbaka. Som tur är var det inga rejäla skurar efter kl 10 så nätet
kunde sitta uppe. Fågelmässigt inte mycket att hurra för, kråkorna sträckte och två svarthättor
var det mest oväntade i fångsten. Men vi har hållit oss sysselsatta med nät‐ och burrundor,
datorinmatning och tupplurar. Just nu är jag mest less på buggiga hemsidor, igår var det

SMHI:s vattenståndssida som strejkade och idag är varken vädersajten eller Svalan särskilt
samarbetsvillig. Om ni läser det här så har jag i alla fall lyckats lägga ut dagens dagbok.
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ MÅNDAG DEN 15 OKTOBER 2012
VÄDER
05:00: OSO 8,5 m/s. Byvindar 11,2 m/s. 8,7°C. Vattenstånd +5 cm.
08:00: OSO 6,3 m/s. Byvindar 9,8 m/s. 7,9°C. Vattenstånd +4 cm.
11:00: O 4,9 m/s. Byvindar 8,0 m/s. 8,3°C. Vattenstånd -5 cm.
14:00: ONO 6,3 m/s. Byvindar 8,5 m/s. 8,7°C. Vattenstånd -8 cm.
17:00: OSO 5,4 m/s. Byvindar 8,0 m/s. 8,3°C. Vattenstånd +4 cm.
20:00: O 2,7 m/s. Byvindar 5,4 m/s. 7,9°C. Vattenstånd +13 cm.
Nederbörd under dygnet 2,8 mm (dock föll den absoluta merparten på natten).
Väderdata från SMHI och/eller Gottskär hotell. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:47 och ner 18:08.
PERSONAL
Jon Hessman, Ingrid Alm och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
27 nät kl 07:00‐11:45, 17 nät kl 11:45‐18:00.
11 burar i Kausan 07:15‐18:00 och 25 på Playan 07:15‐18:45.
OBSERVATIONER
BLÄSAND 7 + STJÄRTAND 3 i en flock sträckande mot SO
GRÅHAKEDOPPING en rastande utanför Nordstranden på förmiddagen
HAVSSULA totalt 63 förbiflygande under dagen, varav i stort sett alla mellan 16:00 och 17:00
HAVSÖRN en ung (2K‐) kom in norrifrån och landade en kort stund på Klockfotsrevet innan
den fortsatte mot SO under uppvaktning av trutar
BLÅ KÄRRHÖK en honfärgad kom norrut över ön men tappades bakom Hönshuset
SKÄRSNÄPPA minst 60 rastande på Klockfotsrevet
TRETÅIG MÅS en adult rastande
STEGLITS 2 rastande under eftermiddagen
RINGMÄRKNING
32 ex av 10 arter.
Ängspiplärka 5, gärdsmyg 1, järnsparv 1, taltrast 2, gransångare 1, kungsfågel 15, blåmes 3,
talgoxe 1, pilfink 1 och bofink 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1070 och i år 12 544.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete utfört.
BESÖKARE
De tre byggarbetarna är kvar, dessutom två fiskare ute med hummertinor som kom iland en
kort sväng på eftermiddagen.
ÖVRIGT

I skrivande stund päser vi i soffan, klart nöjda med dagen. Helt okej ringmärkning och framför
allt en hel del roliga obsar. Liksom igår var det lite blåsigt men inte mer än några droppar regn,
så näten kunde sitta uppe hela dagen.
Till roligheterna hör den färgmärkta skärpiplärka som avlästes på stranden nedanför labbet på
kvällen, den var ringmärkt som ung hona i juli 2007! Synd att skärsnäpporna, som börjar bli
många nu, håller sig ute på revet och inte låter sig avläsas.
De närmaste två dagarna ser ut att bjuda på kulingvindar från SSV vilket innebär att näten får
förbli ihoprullade men förhoppningsvis att det blåser förbi något spännande. Den som lever
får se.
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TISDAG DEN 16 OKTOBER 2012
VÄDER
05:00: SSV 6,7 m/s. Byvindar 10,7 m/s. 9,7°C. Vattenstånd +9 cm.
08:00: S 11,6 m/s. Byvindar 16,1 m/s. 10,4°C. Vattenstånd +17 cm.
11:00: SSV 7,6 m/s. Byvindar 14,3 m/s. 10,6°C. Vattenstånd +4 cm.
14:00: SSO 10,7 m/s. Byvindar 14,8 m/s. 10,4°C. Vattenstånd 0 cm.
17:00: SO 12,5 m/s. Byvindar 17,4 m/s. 10,9°C. Vattenstånd +10 cm.
20:00: SSO 12,5 m/s. Byvindar 15,6 m/s. 10,7°C. Vattenstånd +26 cm.
Nederbörd under dagen 2 mm.
Väderdata från www.elji.se/tjornvader/nidingen och SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:49 och ner 18:05.
PERSONAL
Jon Hessman, Ingrid Alm och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
7 nät kl 11:45‐12:15, 8 nät kl 12:15‐15:15.
11 burar i Kausan 08:00‐17:30 och 25 på Playan 08:00‐15:45.
OBSERVATIONER
HAVSSULA totalt 53 förbiflygande under dagen
TRETÅIG MÅS en adult förbiflygande
STEGLITS 2 rastande
RINGMÄRKNING
9 ex av 3 arter.
Ängspiplärka 7, svarthätta 1 och bofink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1079 och i år 12 553.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete utfört.
BESÖKARE
De tre byggarbetarna.
ÖVRIGT
Som framgår ovan såg vi inte mycket i fågelväg idag, en del havssulor (dock färre än igår) men
det är ungefär det. Våra havsfågelförhoppningar kom på skam men nu håller vi tummarna för
morgondagen istället! Det är ingen höjdare att i timtal stå och stirra ut över ett tomt hav.
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ ONSDAG DEN 17 OKTOBER 2012
VÄDER
05:00: S 14,3 m/s. Byvindar 18,3 m/s. 10,9°C. Vattenstånd +19 cm.
08:00: SSV 15,6 m/s. Byvindar 21,0 m/s. 10,8°C. Vattenstånd +29 cm.
11:00: SV 14,8 m/s. Byvindar 19,7 m/s. 11,1°C. Vattenstånd +21 cm.
14:00: SSV 8,9 m/s. Byvindar 14,8 m/s. 11,4°C. Vattenstånd +14 cm.
17:00: S 8,9 m/s. Byvindar 12,5 m/s. 11,2°C. Vattenstånd +22 cm.
20:00: SSO 10,7 m/s. Byvindar 13,4 m/s. 11,6°C. Vattenstånd +36 cm.
Nederbörd under dagen 0 mm.
Väderdata från www.elji.se/tjornvader/nidingen och SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:51 och ner 18:03.
PERSONAL
Jon Hessman, Ingrid Alm och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
Inga nät eller burar uppe.
OBSERVATIONER
KRICKA en sträckande mot S tillsammans med 6 sjöorrar
SMÅLOM 2 sträckande mot SV
STORMFÅGEL 4 sträckande mot S
GRÅLIRA? en obestämd lira sågs i motljus och dis sträckande mot S
HAVSSULA totalt 70 förbisträckande under dagen
SPARVHÖK en flög upp vid Kruthuset framemot kvällen
SKÄRSNÄPPA en flock på ca 50 sågs som hastigast på Västudden
TRETÅIG MÅS totalt 27 sträckande mot S
SILLGRISSLA totalt 26 förbisträckande under dagen
TORDMULE totalt 15 förbisträckande under dagen
OB. SILLGRISSLA/TORDMULE totalt 62 förbisträckande under dagen
STEGLITS en hördes
VINTERHÄMPLING en flock på ca 30 rastande på eftermiddagen
RINGMÄRKNING
Ingen ringmärkning.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1079 och i år 12 553.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete utfört.
BESÖKARE
De tre byggarbetarna.
ÖVRIGT
Vi struntade i att sätta ut burarna idag, dels för att fågel inte fanns och dels för att kunna
skåda havsfågel ordentligt. Dock blev det åter ett evigt spanande över tomt hav, förvånansvärt

tomt, alltmedan larmen trillade in från Kråkudden. Så när vi kom ut efter en fikapaus vid halv
tre‐tiden på eftermiddagen, när vinden börjat bedarra, hade plötsligt proppen gått ur med
framförallt tretåig mås men även några stormfåglar och en obestämd lira, och tyvärr hann vi
nog missa en hel del fågel. Typiskt!!!
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TORSDAG DEN 18 OKTOBER 2012
VÄDER
05:00: S 8,0 m/s. Byvindar 9,8 m/s. 11,7°C. Vattenstånd +20 cm.
08:00: SSO 6,7 m/s. Byvindar 9,8 m/s. 11,6°C. Vattenstånd +22 cm.
11:00: SO 9,8 m/s. Byvindar 13,0 m/s. 11,2°C. Vattenstånd +14 cm.
14:00: SO 10,3 m/s. Byvindar 12,5 m/s. 11,7°C. Vattenstånd +7 cm.
17:00: SO 11,6 m/s. Byvindar 14,8 m/s. 12,1°C. Vattenstånd +9 cm.
20:00: S 9,8 m/s. Byvindar 13,4 m/s. 12,6°C. Vattenstånd +20 cm.
Nederbörd under dagen 1,8 mm.
Väderdata från www.elji.se/tjornvader/nidingen och SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:53 och ner 18:00.
PERSONAL
Jon Hessman, Ingrid Alm och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
12 nät kl 13:15‐15:15.
25 burar på Playan och 11 i Kausan kl 08:00‐17:30.
OBSERVATIONER
HAVSSULA totalt 15 förbisträckande under dagen
SKÄRSNÄPPA ca 10 rastande på Västudden
TRETÅIG MÅS totalt 6 förbisträckande
SVARTHÄTTA en hane rastande
VINTERHÄMPLING en flock på ca 60 som drog runt på ön
RINGMÄRKNING
10 ex av 3 arter.
Ängspiplärka 2, blåmes 4 och talgoxe 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1089 och i år 12 563.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete utfört.
BESÖKARE
De tre byggarbetarna.
ÖVRIGT
Dagen präglades av vind och skurar. Näten fick inte vara uppe länge men det räckte för att
bevisa att det har skett ett utbyte av mesar på ön. Annars inte mycket fångat och inte mycket
sett, förutom vinterhämplingarna som är ett glädjeämne. Däremot har vi lagt in all
ringmärkningsdata som har blivit liggande, så nu är vi up to date!
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ FREDAG DEN 19 OKTOBER 2012
VÄDER
05:00: SSV 4,0 m/s. Byvindar 4,9 m/s. 11,9°C. Vattenstånd +5 cm.
08:00: SSV 4,0 m/s. Byvindar 5,8 m/s. 11,8°C. Vattenstånd +5 cm.
11:00: S 3,1 m/s. Byvindar 3,6 m/s. 11,6°C. Vattenstånd +7 cm.
14:00: SV 1,8 m/s. Byvindar 2,7 m/s. 11,6°C. Vattenstånd +1 cm.
17:00: O 3,1 m/s. Byvindar 4,0 m/s. 11,4°C. Vattenstånd -6 cm.
20:00: Väderdata för kl 20 saknas. Vattenstånd -2 cm.
Nederbörd under dagen 8 mm.
Väderdata från www.elji.se/tjornvader/nidingen och SMHI. Vattenståndet avser Ringhals.

Solen upp 07:55 och ner 17:57.
PERSONAL
Jon Hessman, Ingrid Alm och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
19 nät kl 07:15‐11:15, 24 nät kl 11:15‐12:30, 5 nät kl 13:45‐14:30, 6 nät kl 14:30‐15:30, 27 nät
kl 15:30‐16:00, 24 nät kl 16:00‐18:30.
25 burar på Playan och 11 i Kausan kl 07:30‐19:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE 40 förbiflygande i en flock
HAVSSULA 7 förbisträckande vid ett tillfälle mitt på dagen
LJUNGPIPARE en stöttes på SV‐udden, tog ett varv runt ön och sågs sedan inte mer
SKÄRSNÄPPA 4 rastande på Västudden
BERGFINK en flock på ca 50 rastande
GRÖNSISKA ca 150 rastande
VINTERHÄMPLING ca 30 rastande
RINGMÄRKNING
105 ex av 14 arter.
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 1, svarthätta 2, gransångare 1, kungsfågel
12, blåmes 21, talgoxe 3, bofink 4, bergfink 14, grönsiska 35, vinterhämpling 4 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1194 och i år 12 668.
UPPDRAGSARBETE
Inget arbete utfört.
BESÖKARE
Förutom de tre byggarbetarna kom Stefan ut i dimman med sju elektriker/VVS‐killar som
fixade med duschen och tvättstugan.
ÖVRIGT
Äntligen lite fångst! På morgonen var ön och näten hyfsat tomma, undantaget de igår
nyanlända mesarna och vinterhämplingarna som höll sig kvar. Dimman låg tät över ön i stort
sett hela dagen och med jämna mellanrum duggade lätta regnskurar, så vi hade fullt sjå med

att stup i kvarten skaka vattendroppar ur näten. Endast en kort stund under tidig eftermiddag
kunde vi skymta land, och då passade lite fågel på att leta sig ut hit. Vi satt i köket när vi såg en
stor flock med småfågel dra fram utanför fönstret. Gött, nya blåmesar, tänkte vi, men när vi
kommit ut visade det sig vara grönsiskor! De födosökte orädda på gräsplanen mellan
stenfyrarna och flera slog sig ner högt upp på fyrväggarna, under den utskjutande plattformen
– regnskydd? Även ett gäng bergfink och lite trastar hade hittat ut till ön. Nykomlingarna ville
dock till vår besvikelse inte gå i nät, i varje fall inte till en början. Men efter någon timme
började de trilla in och under sen eftermiddag och tidig kväll hade vi fullt upp. Sista nätrundan
krönte vi dagen med säsongens fyra första fångade vinterhämplingar. Vi landade på den runda
summan 105, ett bra sätt att avrunda veckan!
Vi tackar för den här gången och lovar att återkomma snarast; för Ingrid och Margareta
innebär det redan om en vecka igen. På återseende!
VID DATORN
Jon Hessman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ LÖRDAG 20 OKTOBER 2012
VÄDER
Mulet och disigt, max 5‐10 km sikt, flack högtrycksrygg med 1015 hPa under em. Under
söndagen spås lufttrycket stiga till 1030 hPa och medföra ostliga vindar.
05:00: S 5 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +11,3°C, vattenstånd +‐0 cm.
08:00: S 5 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +11,3°C, vattenstånd +‐0 cm.
11:00: S 7 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +11,9°C, vattenstånd +11 cm.
14:00: SSO 6 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +11,6°C, vattenstånd +4 cm.
17:00: SSO 7 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +12,2°C, vattenstånd ‐2 cm.
20:00: SSV 6 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +12,2°C, vattenstånd +3 cm.
23:00: VNV 6 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +11,4°C, vattenstånd +17 cm.
Nederbörd under dagen: 3 mm (kl 12‐14).
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:00 och ner 17:53.
PERSONAL
Jon Hessman, Ingrid Alm och Margareta Wilhelmsson avlöstes kl 11‐13 av Uno Unger, Sindre
Magnusson och Göran Andersson. Båttransporten sköttes av Tommy Järås.
VERKSAMHET
19 nät kl 07:00‐10:00, 17 nät kl 11:00‐12:00.
Fröfällan vid Strandoxeln kl 13:00‐16:00.
25 burar på Playan och 11 i Kausan kl 07:30‐17:00.
OBSERVATIONER
SJÖORRE Minst 80 ex höll till bland ejdrar vid Lillelandsrevet.
SPARVHÖK 1 ex sträckte förbi vår båt N om ön.
TORDMULE 1 ex låg N om Lilleland.
STEGLITS 1 ex hördes överflygande under morgonen.
VINTERHÄMPLING Minst 100 ex rastande.
RINGMÄRKNING
172 ex av 14 arter.
Ängspiplärka 2, gärdsmyg 4, rödhake 8, koltrast 1, rödvingetrast 1, gransångare 1,
kungsfågel 18, blåmes 108, talgoxe 6, bofink 11, bergfink 3, grönfink 2, grönsiska 5
och sävsparv 2.
Två externa blåmesar kontrollerades: Riksmuseum Stockholm respektive Stavanger Museum
Norge. Den svenskmärkta var pullmärkt i Hökälla på Hisingen.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1366 och i år 12 840.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Förutom de tre byggarbetarna besöktes Nidingen av dagens båtförare och fikabrödsinköpare
Tommy Järås.
ÖVRIGT
Typiskt att det skulle gå till lite fågel just idag när det var dags med personalbyte. Det kunde
säkert ha blivit ändå mer fågel om inte den avgående personalen förutom ringmärkningen
skulle hinna med både packning och städning.
Sindre riggade upp sin kamerautrustning på ringmärkarlabbet under eftermiddagen och
provfotograferade några av de fåglar som ringmärktes under eftermiddagen.
VID DATORN
Uno Unger/Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ SÖNDAG 21 OKTOBER 2012
VÄDER
Avtagande vind och tillfälligt stjärnklar under efternatten. Mycket god sikt och 1019 hPa
lufttryck vid 05‐tiden. Mulnande samt disigare under fm med måttlig‐god sikt.
Lätt regn kl 11:30‐13:30. Ett par timmar senare hastigt uppklarnande med en
brittsommaravslutning på dagen! Lufttrycket endast sakta stigande till 1023 hPa.
02:00: VNV 5 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +11,3°C, vattenstånd +20 cm.
05:00: VNV 3 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +10,2°C, vattenstånd +13 cm.
08:00: V 4 m/s i medelvind, 5 m/s i byvindar, +10,2°C, vattenstånd +8 cm.
11:00: V 6 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +10,9°C, vattenstånd +12 cm.
14:00: NV 4 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +11,2°C, vattenstånd +10 cm.
17:00: N 2 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +10,9°C, vattenstånd +1 cm.
20:00: N 3 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +10,0°C, vattenstånd ‐5 cm.
23:00: N 3 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +9,2°C, vattenstånd 0 cm.
Nederbörd under dagen: 0,5 mm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:02 och ner 17:51.
PERSONAL
Uno Unger, Sindre Magnusson och Göran Andersson.
VERKSAMHET
17 nät 07:00‐09:00, 19 nät 09:00‐10:00, 20 nät 10:00‐11:00, 17 nät 11:00‐12:00,
5 nät 12:00‐13:00.
Två vadarburar som fröfällor vid Strandoxeln kl 09:00‐16:00.
23 burar på Playan och 11 i Kausan kl 13:45‐18:00.
OBSERVATIONER
KRICKA Ett ex mot söder tillsammans med en kvartett svärtor.
SVÄRTA Vid lunchtid en kvartett mot söder, tillsammans med en kricka och på em en kvintett
hannar sydvart.
STORLOM ? Klockan 12:03‐12:04 anlände en stor lom från norr, passerade Västudden men
gjorde sen en lov innanför Klockfotsrevet och landade. Troligen en adult storlom i övergång till
vinterdräkt.
HAVSSULA Tre 1K, en 2K och åtta 5K+ sträckande söderut samt två 1K‐sulor fiskande utanför
hamnen och Västudden större delen av dagen.
TOPPSKARV Minst 30 ex på Klockfotsrevet och samtidigt flera fiskande i omgivningen.
SPARVHÖK 4 sträckande och 2 jagande på ön.
SKÄRSNÄPPA 10 ex lyfte troligen från Klockfotsrevet och drog norrut. Dessutom rastade 2 ex
en stund på Hamnudden.
BERGLÄRKA Ett ex höll till på öns östra del under sen eftermiddag.

RINGMÄRKNING
117 ex av 15 arter.
Ängspiplärka 9, gärdsmyg 6, rödhake 7, gransångare 2, kungsfågel 9, blåmes 52, talgoxe 5,
bofink 6, bergfink 3, grönfink 1, grönsiska 7, vinterhämpling 1, brunsiska 3, gulsparv 3 och
sävsparv 3.
Dessutom en främmande kontroll av en dansk blåmes.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1483 och i år 12 957.

UPPDRAGSARBETE
Gästtoan nere vid hamnen tömd och städad (0,5 h).
BESÖKARE
De tre byggarbetarna lämnade ön för en vecka ledigt. Den hämtande båten hade två man i
besättningen. Dessutom en privatbåt med 5 personer på kort besök. Summa 13 personer på
Nidingen i dag inklusive stationspersonalen.
ÖVRIGT
VID DATORN
Uno Unger/Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ MÅNDAG 22 OKTOBER 2012
VÄDER
Molnig efternatt med enstaka stjärnor och sikten över 40 km. I gryningen var lufttrycket 1028
hPa och ännu stigande, alltså ett ganska starkt högtryck, som troligen kommer att ge oss svaga
till måttliga vindar från ostsektorn i ett par dygn.
Mulet hela dagen, efter lunch avtagande vind.
02:00: ONO 3 m/s i medelvind, 5 m/s i byvindar, +8,1°C, vattenstånd +7 cm.
05:00: ONO 6 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +7,2°C, vattenstånd +3 cm.
08:00: OSO 6 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +7,7°C, vattenstånd ‐4 cm.
11:00: OSO 4 m/s i medelvind, 5 m/s i byvindar, +8,3°C, vattenstånd ‐2 cm.
14:00: OSO 2 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +8,7°C, vattenstånd +6 cm.
17:00: NO 3 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +8,6°C, vattenstånd +‐0 cm.
20:00: NNO 2 m/s i medelvind, 3 m/s i byvindar, +8,4°C, vattenstånd ‐9 cm.
23:00: NO 2 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +8,6°C, vattenstånd ‐10 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:04 och ner 17:48.
PERSONAL
Uno Unger, Sindre Magnusson och Göran Andersson.
VERKSAMHET
17 nät 07:15‐13:15. Dessutom försök till ugglefångst med 6 nät 18:30‐23:00.
23 burar på Playan och 11 i Kausan kl 13:00‐17:00.
OBSERVATIONER
HAVSSULA De två 1K‐sulorna från i går, har fortsatt sitt annorlunda fiskande hela dagen i dag
och sent på eftermiddagen fick de sällskap av en 2K‐individ. Oftast har de här unga
havssulorna fiskat från mycket låg höjd och dykt snett‐nedåt‐framåt med sådan fart att de
kommit upp flera meter längre fram!
TOPPSKARV Minst 65 ex runt ön, de flesta på Klockfotsrevet.
SKÄRSNÄPPA Omkring 70 ex på Klockfotsrevet.
SILLTRUT En adult vid Norrstranden på em.
STRÖMSTARE upptäcktes kl 13:15 kring Kausastenen nära hamnen av Sindre. Denna rara
nidingenart (fynd nr 6 enligt stationens rullor) flyttade sig sen till Hamnudden och sågs senast
sittande på Lilla bryggan.
Tidigare fynd:
14 oktober 1981, 23‐24 oktober 1992 (fångades i vadarbur och ringmärktes 23.10),
12 november 1995, 2 november 2003 och 25 oktober 2004.
RÖDSTJÄRT En hona rastade vid Lilla bryggan och sen österut ovanför Playan.
SNÖSPARV En förstaflock på sex ex vid Västudden, ökade senare under eftermiddagen till 16
ex på Ostudden och minst 21 ex över Kausan.

RINGMÄRKNING
154 ex av 18 arter.
Ängspiplärka 3, gärdsmyg 18, järnsparv 2, rödhake 45, koltrast 5, björktrast 1, taltrast 2,
rödvingetrast 1, svarthätta 1, gransångare 3, kungsfågel 59, blåmes 3, talgoxe 1, bofink 2,
grönsiska 2, brunsiska 3, gulsparv 1 och sävsparv 2.
Dessutom en främmande kontroll av en norskmärkt brunsiska.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1637 och i år 13 111.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Endast tre män på en ö – stationspersonalen alltså. Dessutom satte en ensamseglare sin båt
på grund innanför Klockfotsrevet ... men denne får väl inte räknas in i besöksstatistiken?
ÖVRIGT
Under morgonen och fm närmade sig en ensamseglare Nidingen i maklig fart. Vid 11‐tiden låg
den nästan stilla norr om Västudden när vi började en fångstrunda. Tjugo minuter stod den
hårt på Klockfotsreveln, som sammanbinder Hamnudden och Klockfotsrevet. Troligen hade
segelbåtens lilla snurra använts vid passeringen innanför Klockfotens toppskarvar,
skärsnäppor och knubbsälar!
Efter en timmes egna försök att få loss båten, med 27 knubbsälar nyfiket tittande i ytläge,
började skepparen ringa på mobilen och 13:20 var Sjöräddningen på plats. De kunde bara
använda sin lilla gummibåt med 4 hk snurra, men efter en timmes krängande och vridande var
Hajbåten – ett 9,6 meters finlandsbygge med trämast och dito bom – äntligen loss från
undervattensreveln.
VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TISDAG 23 OKTOBER 2012
VÄDER
Mulen natt med mycket god sikt (40‐50 km) och svag till måttlig vind. Högtrycket ännu stabilt
kring 1031 hPa, men ostvindarna vred under natten till i dag upp till nordsektorn. Mulet hela
dagen, uppehåll och goda siktförhållanden. Vid 15‐tiden mojnade vinden till 1 m/s och
lufttrycket började vika ner sig sakta. Stundtals bleke på havet under eftermiddagen.
02:00: NNO 3 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +8,4°C, vattenstånd +3 cm.
05:00: NNO 5 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +7,8°C, vattenstånd +1 cm.
08:00: ONO 3 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +6,9°C, vattenstånd ‐8 cm.
11:00: O 3 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +6,9°C, vattenstånd ‐14 cm.
14:00: NO 2 m/s i medelvind, 5 m/s i byvindar, +6,8°C, vattenstånd ‐1 cm.
17:00: NO 2 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +6,7°C, vattenstånd ‐2 cm.
20:00: NV 2 m/s i medelvind, 3 m/s i byvindar, +6,4°C, vattenstånd ‐14 cm.
23:00: NO 1 m/s i medelvind, 2 m/s i byvindar, +6,6°C, vattenstånd ‐15 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:07 och ner 17:46.
PERSONAL
Uno Unger, Sindre Magnusson och Göran Andersson.
VERKSAMHET
17 nät 07:15‐11:15, 18 nät 11:15‐11:45, 20 nät 11:45‐12:30, 3 nät 12:30‐13:45.
Två vadarburar som fröfällor vid Strandoxeln kl 11:00‐13:45.
23 burar på Playan och 11 i Kausan kl 11:15‐16:45.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS En familj med två adulter och tre ungfåglar rastade vid Hamn‐ och Västudden.
ALFÅGEL Två honfärgade låg och dök tillsammans med ejdrar och sjöorrar vid Lillelandsrevet
under eftermiddagen.
SMÅLOM Ett ex sträckte sydvart innanför Klockfotsrevet kl 11:03.
SVARTNÄBBAD ISLOM Från jordkällartaket fick Uno syn på en rastande och fiskande
svartnäbbad islom sydost om Playan kl 15:40. Via walkie‐talkie larmades övrig personal för en
trevlig stund med en magnifik fågel, som småningom fiskande drog sig sakta österut. Två
toppskarvar i samma tubfält som islommen, verkade både små och klena.
GRÅHAKEDOPPING Ett ex sträckte söderut öster om Ostudden kl 09:25.
HAVSSULA En av de två 1K‐sulorna från gårdagen och dagen innan har fortsatt sitt
födosökande hela dagen, oftast i närheten av Västudden.
FJÄLLVRÅK Ett ex upptäcktes av Sindre söder om Playan. Den fjösbenta vråken drog mot NO,
in mot land.
SKÄRSNÄPPA Omkring 70 ex på Klockfotsrevet vid lunchtid då vattenståndet var som lägst.
SILLTRUT Två adulter rastade på Klockfotsrevet under eftermiddagen.

TRETÅIG MÅS 1 adult födosökte vid ön.
STJÄRTMES Först drog en flock på ca 10 ex österut genom fyrområdet 11:45. Knappt en
halvtimma senare flög en ny flock in i näten 5B/C och dessa ringmärktes.
SNÖSPARV Minst 12 ex sågs på ön idag.
TUMLARE En flock på minst fem djur simmade söderut väster om Nidingen kl 08:27‐08:28.
RINGMÄRKNING
76 ex av 17 arter.
ängspiplärka 20, skärpiplärka 1, gärdsmyg 3, järnsparv 2, rödhake 4, koltrast 3, björktrast 3,
taltrast 2, rödvingetrast 1, kungsfågel 1, stjärtmes 5, blåmes 5, bofink 5, bergfink 4, grönfink 8,
grönsiska 8 och sävsparv 1.
Dessutom en kontroll av en UPPFÖDARMÄRKT grönsiska. Ringen, som inte kunde öppnas
(alltså påsatt när fågeln var pulli), hade inskriptionen 027 AOB C063 10.
Via Ringmärkningscentralen fick vi upp ett spår – det finns nämligen en hemsida för
fågeluppfödare med ”AOB” i adressen – och den 3.11 kom beskedet från deras webmaster
att grönsiskan var uppfödd i Belgien, men att ytterligare upplysningar inte kunde ges med
hänvisning till deras lagstiftning.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1713 och i år 13 187.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Endast vi tre i stationspersonalen var på Nidingen i dag.
ÖVRIGT
Dagens trevligaste händelser framför andra var naturligtvis obsen och fångsten av årets första
stjärtmesar och likaså upptäckten av den svartnäbbade islommen som simmade på det för
tillfället blanka havet söder om Playan.
Med dagens 13 187 märkta fåglar hittills i år har vi kommit upp på en tredjeplats efter
rekordåret 2008 med 16 369 ex och 1988 med 14 906 ex.
VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ ONSDAG 24 OKTOBER 2012
VÄDER
Under gårdagskvällen hade den svaga vinden pendlat ett par gånger mellan NO och NV, men
strax efter tolvslaget, natten till i dag, bestämde sig vinden att börja blåsa från västsektorn.
Samtidigt fortsatte lufttrycket falla från max 1032 hPa igår vid lunchtid, till 1022 hPa i dag på
morgonen.
Mulen natt med mycket god sikt: 40‐50 km. Först framåt eftermiddagen började molnen lätta
och efter kl 15 var det slösande soligt.
02:00: VNV 4 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +7,3°C, vattenstånd +1 cm.
05:00: V 6 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +7,8°C, vattenstånd +5 cm.
08:00: V 6 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +7,9°C, vattenstånd ‐1 cm.
11:00: V 6 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +8,7°C, vattenstånd ‐4 cm.
14:00: V 6 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +10,0°C, vattenstånd +10 cm.
17:00: VNV 4 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +10,1°C, vattenstånd +11 cm.
20:00: VNV 5 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +10,0°C, vattenstånd +1 cm.
23:00: VSV 6 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +9,7°C, vattenstånd ‐5 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:09 och ner 17:43.
PERSONAL
Uno Unger, Sindre Magnusson och Göran Andersson.
VERKSAMHET
14 nät 07:20‐09:20, 17 nät 09:20‐11:20, 20 nät 11:20‐13:50.
23 burar på Playan och 11 i Kausan 09:45‐17:45.
OBSERVATIONER
GRÅGÅS 160 ex i fyra flockar sträckte mot S och SV + 250 Anser sp, troligen grågäss.
VIGG En hanne sträckte söderut.
SVÄRTA En 1K‐fågel flög söderut innanför ön tillsammans med två sillmular 16:35.
SMÅLOM Ett ex sedd, troligen under lokal förflyttning, vid tre tillfällen innanför Nidingen.
HAVSSULA De två 1K‐sulorna födosökte för fjärde dagen i rad, oftast utanför hamnen och
Västudden. En 2K‐sula sträckte söderut på em.
STENFALK En 1K‐individ födosökte runt västra halvan av ön kl 16‐17.
SKÄRSNÄPPA Minst 80 ex lämnade Klockfotsrevet kl 11:03 och drog norrut till arkipelagen en
knapp landmil norr om Nidingen.
DVÄRGMÅS En 1K‐individ födosökte sig söderut öster om Ostudden kl 16:05‐16:15.
SKRATTMÅS En kvartett äldre individer sträckte söderut förbi Västudden kl 11:14.
TRETÅIG MÅS Fyra adulter och två 1K‐rissor har setts flyga förbi Nidingen i dag.
ALKEKUNG Sindre stötte på en strandnära alkekung norr om Prästens grav vid 15:30‐tiden.
Den lämnade födosökandet i skydd bland klippblocken och försvann bakom Ostudden.
FORSÄRLA Under nätfångst kl 09:03 hördes en forsärla sträcka över fyrbyn.

ÄRTSÅNGARE Nytt fenologirekord för Nidingen, om rullorna stämmer. Senaste fynd förr om
höstarna, flera observationer, har gjorts under första veckan i oktober. Noggrann
fotografering och uppmätning av vingformeln genomfördes med anledning av att ärtsångare
så här års kan visa sig ha sydostligt ursprung och tillhöra rasgruppen ”halimodendri”. Vi får se
vad ärtsångarspecialisterna har att säga om detta.
RÅKA Minst åtta råkor har sträckt västerut med kråkor under dagen.
STEGLITS Fyra steglitsor (böjs så enligt SAOL) ingick i Kausans bergfinkflock i dag.
HÄMPLING En kvartett sommarplingar hittades på Ostudden under eftermiddagen av Uno.
VINTERHÄMPLING I dag var de cirka 100 till antalet. Senare under eftermiddagen verkade
större delen av vinterplingarna lämna Nidingen.
SNÖSPARV Några hörda under morgonen.
RINGMÄRKNING
44 ex av 14 arter:
Ängspiplärka 12, gärdsmyg 3, rödhake 5, rödvingetrast 1, ÄRTSÅNGARE 1, kungsfågel 1,
blåmes 2, bergfink 3, grönfink 4, grönsiska 4, vinterhämpling 3, brunsiska 2, gulsparv 2 och
sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1757 och i år 13 231.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Endast stationspersonalen befolkade Nidingen i dag ... således tre personer.
ÖVRIGT
Dagens obs är nog flera i dag, eftersom
1) Sindre hittade årets första alkekung inne bland Norrstrandens stora stenblock i höjd
med Svacken,
2) Göran fångade en sen ärtsångare, som mättes och fotograferades noga i händelse att
den skulle vara en annan ras och
3) Uno larmade en ung stenfalks vilda jakter över ön. Den fotograferades småningom
sittande på en av nätstolparna nära stationen och strax innan SMHI:s 17‐notering satt
den på väderstationens vindflöjel och höll på att förändra hela prognosen!
VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TORSDAG 25 OKTOBER 2012
VÄDER
Under en timme strax efter midnatt kom ett par lättare regnskurar med sammanlagt 1,5 mm
nederbörd. Klockan 03:30 hastig vindkantring från V till N, sjunkande temperatur och
samtidigt uppklarnande. Lufttrycket har fortsatt falla och det senaste dygnet gått från ett
ganska rejält högtryck till lågtryck. Mycket god sikt under natten.
Mulen morgon och fm med tidvis lätta regnstänk, lufttrycket 1005 hPa. Kraftigare regn kl
11:00‐12:00.
Hastigt uppklarnande kl 13 med ökande NV‐vind följt kl 15:30 av hagelbyar och regn över
kusten med byig vind 13‐20 m/s.
Ett par toppar kom kl 17:20 med NV 17‐22 m/s, kl 18:30 med NNV 16‐21 m/s samt allra värst
20:30 med N 21‐28 m/s.
Nederbörd under dygnet: 2,3 mm.
02:00: V 7 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +9,9°C, vattenstånd +7 cm.
05:00: NNV 8 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +7,4°C, vattenstånd +13 cm.
08:00: N 5 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +5,8°C, vattenstånd +6 cm.
11:00: NNV 3 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +6,1°C, vattenstånd +4 cm.
14:00: NV 6 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +7,6°C, vattenstånd +11 cm.
17:00: NV 15 m/s i medelvind, 18 m/s i byvindar, +8,1°C, vattenstånd +24 cm.
20:00: N 12 m/s i medelvind, 20 m/s i byvindar, +6,3°C, vattenstånd +16 cm.
23:00: NNV 12 m/s i medelvind, 21 m/s i byvindar, +4,3°C, vattenstånd ‐6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:11 och ner 17:41.
PERSONAL
Uno Unger, Sindre Magnusson och Göran Andersson.
VERKSAMHET
14 nät 07:20‐08:35, 18 nät 08:35‐11:05.
23 burar på Playan och 11 i Kausan 08:45‐17:45.
Sträckobservationer vid nya fyren kl 13:15‐17:15 med kort paus 14:10‐14:20.
OBSERVATIONER
PRUTGÅS En 2K+ av rasen bernicla rastade vid Hamnudden på em.
KNIPA En hanne på morgonen samt en kvartett, två hannar och två honfärgade, under fm.
STORSKRAKE En flock på elva, varav fem gamla hannar. De passerade V om ön 12:13.
OB. SMÅ‐/STORLOM En duo troliga storlommar mot söder.
HAVSSULA De två 1K‐sulorna födosökte för femte dagen i rad, oftast utanför hamnen och
Västudden. På eftermiddagen fick de sällskap av ytterligare en 1K.
60 sträckande havssulor 13:15‐17:15: två 1K, en 2K, åtta 3K, tre 4K, tolv 4K+ samt 34 adulter.
STENFALK 1 2K+ hane sträckte mot SV norr om Västudden kl 15:17.
SKÄRSNÄPPA Ca 60 ex höll till längst ut på Hamnudden under större delen av dagen.

STORLABB Vardera ett ex sträckte SV kl 15:10 och 16:25.
TRETÅIG MÅS Under sträckobsen kl 13:15‐17:15 noterades elva 1K, 41 adulter samt 35 ex,
som inte kunde åldersbestämmas säkert ute vid horisonten.
ALKEKUNG Kl 08:50 sträckte en mot N strax utanför Västudden. Vardera ett ex sträckte
söderut kl 12:25 och 15:00 utanför Västudden. Dagens fjärde alkekung anlände från norr kl
15:12 och fällde utanför Norrstranden i höjd med Strandoxeln.
SIDENSVANS 3 ex som flög över Prästens grav på Ostudden och försvann österut 13:47
utgjorde årets första obs på Nidingen.
VINTERHÄMPLING De ca 150 ex som setts de senaste dagarna hade idag minskat drastiskt till
bara 25 ex.
RINGMÄRKNING
39 ex av 8 arter:
Ängspiplärka 13, gärdsmyg 1, rödhake 1, kungsfågel 4, blåmes 4, bofink 3, grönfink 12 och
grönsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1796 och i år 13270.
UPPDRAGSARBETE
Inget i dag.
BESÖKARE
Stationspersonal version 3G, m.a.o. tre gubbar! Således endast vår trio på ön.
ÖVRIGT
Idag har Uno höstgrävt det lilla potatislandet och tagit upp kvarliggande potatis vilket fyllde
två 20‐litersspänner. Dessutom rensades det stora landet från allt ogräs så det blir möjligt att
höstgräva även detta.
Efter lunch började det blåsa och Göran beslöt att sträckobsa från Nya fyren under
eftermiddagen, tidvis understödd av Uno och Sindre. Det blev fyra, överraskande givande,
timmar med havsfåglar i frisk‐hård, byig nordvästvind. De flesta regn‐ och hagelbyar slog med
full kraft in mot kusten, men ett par drabbade även oss på ön.
VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ FREDAG 26 OKTOBER 2012
VÄDER
Stjärnklar natt. Lufttrycket, som under gårdagen rasade från 1030 till 1000 hPa och gav vind‐
och nederbördsbyar värda namnet, repade sig under natten till 1009 hPa men föll åter till em.
Vattenståndet höjdes snabbt vid 04‐tiden. Sikten för fågelskådning måttlig till dålig p.g.a. att
havets värme dallrade i den kyliga luftmassan. Under dagen växlande molnighet.
Nederbörd under dygnet: 0,5 mm (hagelbyar och regnskurar under förmiddagen)
02:00: NNV 9 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +3,9°C, vattenstånd +3 cm.
03:00: NV 12 m/s i medelvind, 20 m/s i vindbyar, +5,6°C, vattenstånd +4 cm.
05:00: VNV 13 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +5,8°C, vattenstånd +23 cm.
08:00: V 15 m/s i medelvind, 20 m/s i byvindar, +6,1°C, vattenstånd +38 cm.
11:00: VNV 14 m/s i medelvind, 18 m/s i byvindar, +7,1°C, vattenstånd +37 cm.
14:00: NV 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +7,0°C, vattenstånd +29 cm.
17:00: NV 8 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +6,5°C, vattenstånd +31 cm.
20:00: VNV 7 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +6,5°C, vattenstånd +13 cm.
23:00: VNV 6 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +6,4°C, vattenstånd ‐3 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:13 och ner 17:39.
PERSONAL
Uno Unger, Sindre Magnusson och Göran Andersson.
VERKSAMHET
23 burar på Playan 11:00‐17:00 och 11 i Kausan 11:00‐12:30. Under tiden 12:30‐17:00 i stället
8 burar i Kausan och 3 burar längst ut på Hamnudden för försök till fångst av skärsnäppor.
Två burar som fröfällor vid Strandoxeln 11:30‐17:30.
Sträckobservationer, obsplats nya fyren, kl 08:00‐12:00 samt till och från under
eftermiddagen.
Avläsning av färgringmärkta skärsnäppor – i en flock på sju avlästes fem av Uno.
OBSERVATIONER:
MINDRE SÅNGSVAN Två 2K+ sträckte SV tillsammans med fem sångsvanar kl 09:55 norr om
Nidingen.
SÅNGSVAN Summa 17 ex sträckande mot SV. En flock på tolv 2K+ kl 09:20 och en på fem 2K+
tillsammans med två mindre sångsvanar kl 09:55. Båda sångsvansgrupperna passerade
Nidingen på nordsidan. Dessutom fem ob. svan sträckande västerut långt i norr kl 11:45.
PRUTGÅS En 2K+ av rasen bernicla rastade utanför Playan, troligen samma ex som igår.
BERGAND Den kom flygande längs Nordstranden kl 08:38, rundade Västudden och försvann.
En timme senare noterades den rastande på vattnet utanför Kausan.
ALFÅGEL En 2K+ hanne rundade Västudden söderut kl 11:38.

STORMFÅGEL Dagens två enda stormfåglar passerade Västudden söderut kl 08:10‐08:20.
HAVSSULA En av de två 1K‐sulorna som födosökt utanför hamnen hela veckan, var på plats
även i dag under förmiddagen.
14 sträckande havssulor 08:00‐12:00: två 2K, en 3K, en 4K, två 4K+ samt åtta 5K+. Under
eftermiddagens sporadiska bevakning noterades 8 ex fördelade på två 2K, två 3K och fyra 5K+
på retursträck åt NV.
STENFALK En honfärgad sträckte SV längs sydsidan av Nidingen kl 15:33.
SKÄRSNÄPPA 70 ex höll till längst ut på Hamnudden större delen av dagen.
TRETÅIG MÅS Under sträckobsen kl 08:00‐12:00 noterades 14 1K, 20 adulter samt 15 ex, som
inte kunde åldersbestämmas säkert. Retursträck mot NV under em.
SILLGRISSLA Under sträckobs kl 08:00‐12:00 noterades 41 ex mot söder. Dessutom minst 67
sillmular.
TORDMULE Under sträckobs kl 08:00‐12:00 noterades 7 ex mot söder.
VINTERHÄMPLING Endast två sedda i dag.
SNÖSPARV Cirka 20 ex rastande på Hamnudden och på stranden i Kausan.
RINGMÄRKNING
4 ex av 2 arter:
Ängspiplärka 3 och gransångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1800 och i år 13274.
UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoaletten nere vid hamnen (0,5h).
BESÖKARE
Endast stationspersonalen, tre män på en ö, stod ut med vinden härute i dag.
ÖVRIGT
Under natten drog nordanvinden, via lite otäta fönster, så pass friskt in i sovrummet att Göran
fick användning för en klassisk nattmössa! Han kunde förstås ha bäddat åt andra hållet ... men
en väggfast sänglampa och ett svårt korsord fixar man inte så snabbt 
Uno ägnade sig däremot åt väsentligheter och gjorde en nattlig koll av vadarfällorna, vilket
visade sig vara ett klokt val av aktivitet! De lätta fällorna, med tygnät, hade börjat volta runt
och iväg! En rekommendation är att de äldre, alltså de tyngre fällorna, kan användas för att
säkra de lättare.
VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ LÖRDAG 27 OKTOBER 2012
VÄDER
Stjärnklar natt, mulen gryning och mycket god sikt. Vinden avtog under småtimmarna och
svängde över mot ostsektorn. Det som kunde blivit höstsäsongens första markfrost kom av
sig. Den kraftiga värmeutstrålningen stoppades när det mulnade och locket lades på.
Under eftermiddagen skingrades dock molnen och det blev en riktig vacker senhöstdag.
Vattenståndet i havet sjönk 50 cm mellan kl 17 i går och kl 05 i dag.
Lufttrycket, 1004 hPa i gryningen, steg sakta under förmiddagen, men ett djupt lågtryck med
regn och kuling förutspås dåna in över Västkusten natten till måndag.
02:00: NNV 7 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +5,9°C, vattenstånd ‐11 cm.
05:00: NO 2 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +3,9°C, vattenstånd ‐17 cm.
08:00: N 6 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +4,7°C, vattenstånd ‐16 cm.
11:00: NNO 5 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +3,0°C, vattenstånd ‐16 cm.
14:00: NNO 7 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +4,9°C, vattenstånd ‐7 cm.
17:00: NNO 6 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +5,3°C, vattenstånd +5 cm.
20:00: N 5 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +4,3°C, vattenstånd +15 cm.
23:00: NNO 4 m/s i medelvind, 5 m/s i byvindar, +4,1°C, vattenstånd +7 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:16 och ner 17:36.
PERSONAL
Uno Unger, Sindre Magnusson och Göran Andersson. De två förstnämnda avlöstes vid
lunchtid av Ingrid Alm, Leo Rudberg och Margareta Wilhelmsson.
VERKSAMHET
17 nät kl 07:30‐10:30.
OBSERVATIONER:
SÅNGSVANAR En familj på två adulter och två årsungar sträckte västerut under em.
ALFÅGEL En 2K+ hanne flög mot NV utanför Norrstranden.
KNIPA Sindre såg en kvartett sträcka söderut på f.m.
HAVSSULA En adult rörde sig sakta mot norr.
SKÄRSNÄPPA Minst sex ex ute på Klockfotsrevet.
TRETÅIG MÅS Några adulter och minst en 1K födosökte norr och söder om Nidingens
spektakulära arm österut.
SIDENSVANS En ensam sidensvans rundade fyrbyn sent på e.m.
PILFINK Uno såg ett ex nära Nya fyren.
VINTERHÄMPLING En mindre flock på ca 15 ex finns kvar på ön.
SNÖSPARV Som mest sågs 39 ex samtidigt på ön under fm men på em noterades en 50‐flock
sträcka ut mot NV lågt över havet.
RINGMÄRKNING
4 ex av 4 arter: blåmes 1, bofink 1, brunsiska 1 och gulsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1804 och i år 13278.
UPPDRAGSARBETE
Dagens skeppare, Lasse, tjänstgjorde under sitt besök på ön, även som rörmokare och satte
dit en ny kranarm (med specialmått) han konstruerat till stationstoalettens tvättfat (2 tim).
BESÖKARE
Stationspersonalen samt Lasse Hellberg, som skötte dagens transport med fågelstationens båt
Stuff, utgjorde sju personer.
ÖVRIGT
Ingrid och Margareta bjöd på findoppa till kaffestunden – lördagsfikat är nämligen
högtidsstunder i fågelstationens kök.
Leo, som landsteg för första gången på Nidingen, fick ganska snart två livskryss:
några tretåiga måsar och en vackert utfärgad havssula!
Nu har han bara en handfull kvar till 300 arter ... så vi hoppas på måndag och utlovade
havsfågelvindar. Då ... och kommande dagar... kan det bli fem arter till för den unge Leo!
VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ SÖNDAG 28 OKTOBER 2012
VÄDER
Stjärnklar natt med nästan fullmåne. Markfrost kl 06‐10 på skuggiga platser. Lufttrycket 1011
hPa, marginellt stigande med en tryckenhet till kvällen. Slösande sol hela dagen, mulnande
under kvällen. Mycket god sikt, men inte för fågelskådning – värmedaller rådde över havet
och försvårade observationerna ännu en dag.

02:00: NO 2 m/s i medelvind, 3 m/s i byvindar, +2,7°C, vattenstånd +11 cm.
05:00: SO 2 m/s i medelvind, 3 m/s i byvindar, +3,9°C, vattenstånd +13 cm.
08:00: O 3 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +3,1°C, vattenstånd +7 cm.
11:00: SSO 6 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +5,7°C, vattenstånd ‐1 cm.
14:00: SSO 6 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +6,7°C, vattenstånd +1 cm.
17:00: SSV 6 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +6,6°C, vattenstånd +6 cm.
20:00: SSV 10 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +7,0°C, vattenstånd +1 cm.
23:00: SSV 12 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +7,8°C, vattenstånd ‐6 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:18 och ner 16:34. Normaltid råder nu åter över Nidingen!
PERSONAL
Ingrid Alm, Göran Andersson, Margareta Wilhelmsson och Leo Rudberg.
VERKSAMHET
16 nät 06:30‐09:30, 20 nät 09:30‐10:30, 1 nät 11:00‐13:00.
Två vadarburar som fröfällor vid Strandoxeln 11:00‐12:00.

OBSERVATIONER:
SÅNGSVAN Fyra flockar om sammanlagt 19 ex mot väster: 4 ad, 3 ad, 5 ad och 6 ad + en 1K.
GRÅGÅS 75 ex i fyra flockar mot SV under fm: 4+12+30+30.
SMÅLOM En trio kom kl 12:40 norr och öster om Nidingen längs rutten NV till SO.
TOPPSKARV 46 ex på Klockfotsrevet kl 10:15.
SKÄRSNÄPPA Minst sex ex ute på Klockfotsrevet.
TRETÅIG MÅS Tiotalet adulter födosökande i vattnen öster och norr om Nidingen.
ALKEKUNG Ett ex sträckte västerut utmed norrstranden kl 08:19, rundade Västudden och tog
sydlig kurs ut mot Klockfotsrevet. På andra sidan toppskarvarnas rad fällde den eventuellt.
VINTERHÄMPLING Drygt 40 ex kvar på ön. Födosöker mest på Norrstranden väster om
Dammen.
SNÖSPARV En 40‐flock rastade på ön hela dagen – Ostudden är favorittillhållet.
RINGMÄRKNING
10 ex av 5 arter:
gärdsmyg 2, järnsparv 2, blåmes 1, bergfink 1 och grönfink 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1814 och i år 13288.

Egna kontroller: järnsparv 3, kungsfågel 1, blåmes 15 och talgoxe 2.
UPPDRAGSARBETE
I samband med förra veckans hårda vindar under speciellt torsdagskvällen och natten, tog
presenningarna, som skyddar byggjobbarnas virkes‐ och isoleringsupplag, ordentligt med
stryk, lossnade och drogs delvis av. Nu när sol och vind torkat upp det hela arbetade
personalen en timme med att dra presenningarna rätt igen, säkra med grova plankor (som for
iväg i stormbyarna), stora stenbumlingar och rep. Det ska nämligen bli ett blåsigt och blött
dygn fr.o.m. midnatt.
Egentligen inget uppdragsarbete ... men vi gjorde det som ett stort tack för det nyrenoverade
duschrummet 
BESÖKARE
Endast stationskvartetten vandrade omkring på ön.
ÖVRIGT
Inför nattens och morgondagens regnkuling säkrades alla vadarburar och fångstnät.
Finfina knölar skördades ur fågelstationens eget potatisland!
Dagens alkekung blev samtidigt sverigeart nr 296 för Leo. Kommer havsfåglarna in i Kattegatt
under måndag‐tisdag, når han säkert 300!
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ MÅNDAG 29 OKTOBER 2012
VÄDER
Under natten ökade vinden kontinuerligt, molnen fortsatte tätna och temperaturen steg till
strax över +8,0°C tidigt på morgonen.
Regn, mestadels lätt nederbörd föll mest på tvären ... kl 06:30‐17:00.
Uppklarnande och avtagande vind från ett par timmar före midnatt.
Nederbörd: 3 mm, överraskande lite med tanke att det stänkt på hela dagen.
02:00: S 13 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,0°C, vattenstånd ‐4 cm.
05:00: S 16 m/s i medelvind, 20 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +3 cm.
08:00: SSV 19 m/s i medelvind, 23 m/s i byvindar, +7,3°C, vattenstånd +7 cm.
11:00: SSV 20 m/s i medelvind, 25 m/s i byvindar, +6,7°C, vattenstånd +4 cm.
14:00: SSV 17 m/s i medelvind, 22 m/s i byvindar, +7,5°C, vattenstånd +7 cm.
17:00: SSV 15 m/s i medelvind, 20 m/s i byvindar, +8,4°C, vattenstånd +14 cm.
20:00: SSV 16 m/s i medelvind, 19 m/s i byvindar, +8,6°C, vattenstånd +25 cm.
23:00: SV 9 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +7,3°C, vattenstånd +22 cm.
Kraftigaste medelvind, SSV 20 m/s, uppmättes klockan 08:30‐08:40 och 11:00
samt kraftigaste vindby, S 25,5 m/s klockan 07:30, 10:00 och 11:00.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:20 och ner 16:31.
PERSONAL
Ingrid Alm, Göran Andersson, Margareta Wilhelmsson och Leo Rudberg.
VERKSAMHET
Sporadiska sträckobservationer i lä av fågelstationens norrvägg kl 08:00‐11:00 samt kl 14:30‐
15:30.

OBSERVATIONER:
HAVSSULA Två 5K+individer sträckte söderut på eftermiddagen.
TRETÅIG MÅS Sent under e.m. började tretåmåsarna sträcka in mot Nidingen från norr, följa
Norrstranden västerut, runda Västudden och sen ta kurs söderut. Drygt 30 adulter och ett par
1K‐måsar noterades 14:30‐15:30.
SNÖSPARV En 25‐flock flög förbi Strandoxeln västerut.

RINGMÄRKNING
Inställd ringmärkning p.g.a. otjänligt väder.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1814 och i år 13288.

UPPDRAGSARBETE
Inget utomhusarbete kunde utföras i dag.
BESÖKARE
Stationskvartetten berikade ön med sin närvaro. Ingen annan hade en chans att ta sig iland ...
ÖVRIGT
Ingrid och Margareta har gjort dagsverken inomhus i dag och bland annat:
 styrt upp och sorterat innehållet i skåp och lådor i fågelstationens kök,
 inventerat ringmärkarlabbets blankettpärmar och kompletterat dessa,
 pluggat finkfåglar i Svenssons lilla gröna,
 klippt till ett lager med papper inklusive två mallar till samtliga fågelboxar,
 bytt papper i reservboxarna och till slut
 tillagat en alldeles utsökt porterstek med schalottenlök, klyftad nidingenpotatis,
haricots verts, svartvinbärsgelé och till detta serverat en väl vald och perfekt
tempererad Amarone della Valpolicella 2008!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TISDAG 30 OKTOBER 2012
VÄDER
Redan före midnatt, natten till i dag, hade det börjat klarna upp, så kl 04 var det en stark
fullmåne som lyste upp Nidingen! Morgonen delvis molnig men resten av dagen solig.
Lufttrycket var stabilt hela dagen kring 996 hPa. Stilla fullmånekväll kl 17:30‐20:30, sen
började vinden dra från väst och småningom, framåt midnatt, bli frisk sydlig igen.
02:00: VSV 9 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +7,3°C, vattenstånd +27 cm.
05:00: VSV 8 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +5,4°C, vattenstånd +35 cm.
08:00: NV 6 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +5,9°C, vattenstånd +34 cm.
11:00: V 5 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +6,7°C, vattenstånd +32 cm.
14:00: V 7 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +6,6°C, vattenstånd +30 cm.
17:00: NV 2 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +6,0°C, vattenstånd +31 cm.
20:00: VSV 3 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +6,2°C, vattenstånd +30 cm.
23:00: SSV 7 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +7,3°C, vattenstånd +26 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:22 och ner 16:29.
PERSONAL
Ingrid Alm, Göran Andersson, Margareta Wilhelmsson och Leo Rudberg.
VERKSAMHET
16 nät kl 07:30‐08:30, 18 nät 08:30‐11:30, 1 nät 11:30‐13:30.
Fångstförsök ugglor med 10 nät kl 17:45‐20:45.
Sträckobservationer från norra gårdstunet kl 07:10‐12:10.
OBSERVATIONER:
SÅNGSVAN En trio adulter mot väster kl 10:35.
SMÅLOM Två mot söder under morgonen.
HAVSSULA Endast tre adulter och en 3K.
TRETÅIG MÅS Nio 1K, 41 med obestämd ålder och 55 adulter har bokförts i dag.
SILLGRISSLA 26 sträckande och minst tio födosökande.
TORDMULE 44 sträckande och minst fyra födosökande.
SILLMULE 51 sträckande.
TOBISGRISSLA Sex 2K+ födosökande.
ALKEKUNG 90 ex sträckande S kl 09:40‐11:40. De största flockarna var på, i ordning,
14+16+5+9+6+4+6. För övrigt var det fråga om 1‐3 kungar på sträck och minst fyra, som kom
sträckande, men fällde för att rasta. Tidigare på morgonen en sträckande och under e.m.
ytterligare en alkekung.
Alkekungarna fångades traditionellt upp av Nidingens norrstrand, där de svängde av mot
väster, ofta mycket nära. En del flög över stranden mellan Strandoxeln och Dubbelstenarna
och en genade t.o.m. innanför nya fyren! Vi missade troligen många individer, som sträckte

direkt söderut, både öster och väster om ön. Mörkertalet, när det gäller sträckande fåglar, är
troligen stort öster om Nidingen.
SKÄRPIPLÄRKA Återigen sågs två ex på östra delen av ön.
SIDENSVANS 25 ex på sträck – fyra plus cirka tjugo.
VINTERHÄMPLING 30 stationära längs norrstranden.
SNÖSPARV En flock på 25 ex insträckande från NO på f.m. och fortsatte målmedvetet mot SV
och Danmark. Minst 30 ex stationära på ön.
RINGMÄRKNING
4 ex av 2 arter: stare 1 och grönfink 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1818 och i år 13292.
Egna kontroller: 13 blåmesar och 3 talgoxar.
UPPDRAGSARBETE
Gästtoaletten nere vid hamnen tömd och städad (0,5 tim).
BESÖKARE
Nidingen besöktes i dag endast av stationspersonalen.
ÖVRIGT
Ett kraftigt stjärnfall i söder, den såg närmast ut som en bolid, såg Göran strax efter kl 05, när
han gick till ringmärkarlabbet med pärmarna. LÄNK: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bolid
Resterna från gårdagskvällens eminenta supé, blev en alldeles utsökt lunch i dag!
Ingrid putsade stationens fönster på utsidan, vilket behövdes efter de två senaste ovädren
med saltstänk.
Byggjobbarnas virkes‐ och isoleringsupplag fick ses över igen efter stormbyarna i går.
Renoverarna, sen drygt en vecka i land, är nog inte medvetna om vilka krafter det finns, när
Kattegatts lynniga vindbyar får tag på en lös flik av en stor presenning ...
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ ONSDAG 31 OKTOBER 2012
VÄDER
Efternatten halvmulen, med god sikt och lågt, förhållandevis stabilt lufttryck: 996 hPa.
Ett mindre, splittrat nederbördsområde med lätt regn nådde Nidingen 07:30, men det
upphörde ganska snart.
Sikten var måttlig, 4‐10 km, större delen av dagen. Vinden frisk‐hård sydlig.
Notera dygnets temperatur!
02:00: SSV 10 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +8,0°C, vattenstånd +20 cm.
05:00: SSV 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,3°C, vattenstånd +14 cm.
08:00: S 12 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +8,5°C, vattenstånd +21 cm.
11:00: S 15 m/s i medelvind, 18 m/s i byvindar, +8,7°C, vattenstånd +23 cm.
14:00: S 14 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +8,5°C, vattenstånd +22 cm.
17:00: S 14 m/s i medelvind, 17 m/s i byvindar, +8,6°C, vattenstånd +26 cm.
20:00: S 13 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +8,5°C, vattenstånd +31 cm.
23:00: SSO 13 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +8,3°C, vattenstånd +24 cm.
Starkaste medelvind, 15 m/s, och starkaste vindby, 20 m/s, uppmättes kl 10:50.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:25 och ner 16:27.
PERSONAL
Ingrid Alm, Göran Andersson, Margareta Wilhelmsson och Leo Rudberg.
VERKSAMHET
5 nät kl 06:30‐07:00, 14 nät 07:00‐09:30.
Sträckobservationer kl 07:30‐12:30, med kortare avbrott.

OBSERVATIONER:
STORMFÅGEL Tre sträckande söderut: en mellanfas kl 07:35, en ljus stormfågel kl 10:35
(rastade en stund på vattnet strax utanför Västudden) och en ljus individ kl 14:52.
HAVSSULA Tre 5K+ norrut inom sektorn NV‐NO.
TRETÅIG MÅS 40 sträckande söderut.
ALKEKUNG sju sträckande mot syd och en rastande.
VINTERHÄMPLING 30 stationära längs norrstranden.
SNÖSPARV Minst 40 ex stationära på ön.
RINGMÄRKNING
Inga nymärkningar – troligen p.g.a. att inga nya fåglar anlänt till ön.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 1818 och i år 13292.
Egna kontroller: 3 blåmesar och 1 talgoxe.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning av Ostudden (1 tim).

BESÖKARE
Endast vi i stationskvartetten gästade Nidingen i dag.

ÖVRIGT
Leo blev väldigt glad i dag – stormfågel blev nytt livskryss – vilket utmynnade i att resten av
personalen utfodrades med Annas pepparkakor!
En Leo från Enskededalen,
bland öar valde en kal en.
Till Nidingen kom,
en skådare, som
av stormfåglar blev, typ, galen.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TORSDAG 1 NOVEMBER 2012
VÄDER
Efternatten uppklarnande med snabbt sjunkande temperatur, lätt dis, sikten 10 km och
fallande lufttryck (kl 06 var det ca 995 hPa och tolv timmar senare 985 hPa).
Mulnande under morgonen och framåt eftermiddagen disigare inför regnet, som började
14:30.
Nederbörd: Sammanlagt omkring 3 mm regn under eftermiddagen och kvällen.
02:00: SO 14 m/s i medelvind, 17 m/s i byvindar, +8,3°C, vattenstånd +24 cm.
05:00: SO 13 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +7,4°C, vattenstånd +20 cm.
08:00: OSO 11 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +7,0°C, vattenstånd +17 cm.
11:00: SO 12 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +10 cm.
14:00: SO 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,3°C, vattenstånd +2 cm.
17:00: SO 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +7,0°C, vattenstånd +9 cm.
20:00: SO 12 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +7,1°C, vattenstånd +18 cm.
23:00: SO 12 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +7,8°C, vattenstånd +11 cm.

Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:27 och ner 16:24.

PERSONAL
Ingrid Alm, Göran Andersson, Margareta Wilhelmsson och Leo Rudberg.
VERKSAMHET
7 nät kl 08:00‐10:00
Sträckobservationer kl 07:25‐09:55, 10:30‐11:30.

OBSERVATIONER:
SVÄRTA En trio äldre svärteshonor fällde och födosökte en stund utanför Norrstranden, innan
de lyfte, rundade Västudden och satte sydlig kurs.
HAVSSULA En 5K+ sträckte söderut.
TOPPSKARV Skarvpendeln från norr, hade denna morgon 31 toppar inflygande till Nidingen.
Några timmar senare, när Ostudden och Klockfotsrevet räknades, noterades faktiskt 20
respektive 11 ex!
SPARVHÖK En hona jagade en stund på fm kring fyrbyn.
SKÄRSNÄPPA Omkring 40 ex på Västudden mitt på dagen.
TRETÅIG MÅS 29 adulter och sex 1K‐måsar sträckande mot syd.
ALKEKUNG Två sträckande in mot Norrstranden kl 08:59 respektive 09:08. Den första vek av
och rundade Västudden med sydlig kurs, den andra flög österut längs stranden och sågs ej
mer. Under morgonen en rastande nära Norrstranden i höjd med fågelstationen.
En fräsch men död alkekung togs tillvara ute på Svacken, Ostudden. Se under rubriken Övrigt!

TAMDUVA Ett ex rundade fyrbyn och drog troligen åter till fastlandet.
SIDENSVANS 110 sträckande (15+10+20+40+25).
JÄRNSPARV Tre stationära i området Kausan‐Västudden.
KAJA En 50‐flock vände över Kausan och återvände till kusten.
VINTERHÄMPLING 30 stationära längs Norrstranden.
SNÖSPARV Minst 40 ex stationära på ön.

RINGMÄRKNING
Inga nymärkningar.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 0 och i år 13292.
Egna kontroller: en blåmes.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Stationspersonalen, en strävsam kvartett, var de enda som gästade Nidingen i dag.

ÖVRIGT
 Under långvandring runt hela ön fann stationspersonalen en nyligen död alkekung
högst uppe på stenmalen på Svacken. Vikten var 111,1 gram. Kontroll av hullet kring
bröstbenet avslöjade att den var avmagrad. Alkekungen togs tillvara eftersom den var
helt fräsch.
 All reservproviant i skafferiets överskåp inventerades och uppdaterades.
 Kaffebryggaren avkalkades och rengjordes dessutom grundligt. Bra med vita varor, så
det syns när de blivit rena!
 Även Göran lyckades få nytt kryss i dag på sin lista för Nidingen: tamduva!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ FREDAG 2 NOVEMBER 2012
VÄDER
Regn från midnatt till kl 05:30, därefter en del stänk. Lufttrycket under efternatten var lågt,
982 hPa, men stigande under dagen till 992 hPa. Uppklarnande till en solig eftermiddag med
en del regnskurar över kusten innanför Nidingen.
Notera dagens jämna temperatur!
Nederbörd i dag: 3,5 mm. Det mesta föll under efternatten och kvällen.
02:00: SO 15 m/s i medelvind, 18 m/s i byvindar, +8,3°C, vattenstånd +12 cm.
05:00: SSV 13 m/s i medelvind, 18 m/s i byvindar, +8,4°C, vattenstånd +24 cm.
08:00: SSV 15 m/s i medelvind, 19 m/s i byvindar, +8,7°C, vattenstånd +39 cm.
11:00: SV 11 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +8,4°C, vattenstånd +39 cm.
14:00: SSV 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,7°C, vattenstånd +40 cm.
17:00: SSV 12 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +8,3°C, vattenstånd +44 cm.
20:00: SSV 10 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +6,9°C, vattenstånd +49 cm.
23:00: SSV 11 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +45 cm.
Kraftigaste medelvind, SSV 16,5 m/s, uppmättes kl 07:40
samt häftigaste byvind, S 21,5 m/s, kl 03:40 och 07:30.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:29 och ner 16:22.

PERSONAL
Ingrid Alm, Göran Andersson, Margareta Wilhelmsson och Leo Rudberg.
VERKSAMHET
Ingen fångst‐ och ringmärkningsverksamhet i dag.
Sträckobservationer kl 07:30‐11:00, 11:30‐14:30.

OBSERVATIONER:
STORMFÅGEL Summa 41 sträckande, de flesta söderut.
HAVSSULA Trettio sträckande, de flesta mot SV, fördelade sig så här: två 1K, två 2K, fem 3K,
en 4K, 16 adulter och fyra med obestämd ålder.
TRETÅIG MÅS 29 adulter och sex 1K‐måsar sträckande mot syd.
ALKEKUNG Fyra sträckande. En av kungarna tvärade över ön via Fotogenboden och den östra
av de gamla fyrarna.
VINTERHÄMPLING Omkring 30 stationära längs Norrstranden.
SNÖSPARV Minst 50 ex stationära på ön.

RINGMÄRKNING
Inga nymärkningar.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 0 och i år 13292.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

BESÖKARE
Stationspersonalen, en strävsam kvartett, var de enda som gästade Nidingen i dag.

ÖVRIGT
 Ingrid och Margareta genomförde en Extreme Kitchen Makeover under eftermiddagen,
vilket bl.a. innefattade rengöring av köksfläkten!
 Eventuellt blir lördagens båttransport och personalbyte uppskjutet till söndagen p.g.a.
vind och sjögång, men alla inblandade stämmer av klockan 08 i morgon.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ LÖRDAG 3 NOVEMBER 2012
VÄDER
Mulen efternatt och gryning med god sikt. Stabilt lufttryck hela dagen runt 995 hPa.
Regnskurar kl 09‐12 gav 1 mm. Solglimtar och regnstänk under em.
02:00: S 10 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +8,6°C, vattenstånd +32 cm.
05:00: SSO 11 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +8,5°C, vattenstånd +28 cm.
08:00: SSO 10 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +30 cm.
11:00: S 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,0°C, vattenstånd +26 cm.
14:00: S 7 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +8,1°C, vattenstånd +22 cm.
17:00: SSV 9 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +24 cm.
20:00: SSV 8 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +7,9°C, vattenstånd +31 cm.
23:00: S 10 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +8,0°C, vattenstånd +27 cm.
Kraftigaste medelvind, SSO 12,1 m/s, uppmättes kl 09:40
samt häftigaste byvind, S 16,1 m/s, kl 09:10.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:31 och ner 16:20.

PERSONAL
Ingrid Alm, Göran Andersson, Margareta Wilhelmsson och Leo Rudberg.

VERKSAMHET
12 nät kl 08:30‐10:00, 9 nät 10:00‐11:30.
Sträckobservationer kl 07:30‐11:30, 12:00‐13:00.

OBSERVATIONER:
SVARTNÄBBAD ISLOM Klockan 07:57‐07:59 sträckte en 3K+ svartnäsa mot syd, väster om ön.
Den hade oväntat mycket av sommardräkten kvar med bl.a. tydligt rutmönster på ryggen. Hals
och huvud nästan komplett utfärgad ... ruggningen var påbörjad vid näbbfästet.
OBS! Tillägg 4.11:
I går, fredag 2.11, hade en ad svartnäsa i nästan komplett sommardräkt setts födosöka i Lerkil,
ca en mil NNO om Nidingen!
STORMFÅGEL Endast ett ex noterades i dag.
HAVSSULA 31 sträckande, de flesta inom SV‐sektorn, fördelade sig så här: en 1K, en 3K, en 4K,
fyra 4K+, 23 adulter och en med obestämd ålder.
TOPPSKARV Skarvpendeln från Hallands Svartskär, drygt 5 km norr om Nidingen, hade med
sig 39 toppskarvar kl 07:30‐07:50.
DVÄRGMÅS En 3K+ födosökte helt kort strax utanför Västudden kl 08:35 och fortsatte sen
söderut.

TRETÅIG MÅS 45 tretåmåsar, de flesta äldre individer, sträckte mot syd.
ALKEKUNG En död alkekung hittades på Lillbryggan av Ingrid under em. Tidigare på dagen
noterades en sträckande söderut.
VINTERHÄMPLING Omkring 40 stationära längs Norrstranden.
SNÖSPARV Som mest sågs 150 ex på Västudden tidigt på morgonen. Resten av dagen omkring
60 snösparvar.

RINGMÄRKNING
Inga nymärkningar.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 0 och i år 13292.
SVAR PÅ UTLANDSKONTROLL
Den 23.10 2012 kontrollerades en UPPFÖDARMÄRKT grönsiska. Ringen, som inte kunde
öppnas och tas av (alltså satt på en mjuk tars när fågeln var pulli), hade inskriptionen 027
AOB C063 10.
Via Ringmärkningscentralen fick vi upp ett spår – det finns nämligen en hemsida för
fågeluppfödare med ”AOB” i adressen – och den 3.11 kom beskedet från deras webbmaster
att grönsiskan var uppfödd i Belgien, men att ytterligare upplysningar inte kunde ges med
hänvisning till lagstiftningen.

UPPDRAGSARBETE
Gästtoaletten nere vid hamnen tömdes och städades (0,5).

BESÖKARE
Endast vi fyra i stationspersonalen besökte Nidingen i dag.

ÖVRIGT
Storstädning av stationen inför personalbytet, som förhoppningsvis kan genomföras i morgon.
Samtidigt som vi har haft en fin och minnesrik fågelvecka här ute på Nidingen har vi satt
bottenrekord i nymärkningar.
Parallellt med detta faktum har antalet rastande och stationära fåglar minskat. Slumpmässigt
har vi t.ex. hittat tre döda blåmesar, trots att de haft tillgång till mat vid Vresrosen och
Strandoxeln.
Stapelarten ängspiplärka sågs med två individer i dag ...

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ SÖNDAG 4 NOVEMBER 2012
VÄDER
Mulen natt, måttligt överskyad så månen kunde anas, men ett smalt och splittrat regnområde
fanns då redan i söder. Sjunkande temperatur och lågt lufttryck kring 996 hPa med svagt
stigande tendens.
Ostadigt när det gällde vindarnas riktning och styrka till havs ... och de tre meteorologiska
instituten SMHI, DMI och MET (yr.no) var mycket oense om dagens väder över Kattegatt ...
Regn kl 05:30‐08:00 (1 mm) och därefter lite småskvättande fram till lunch och någon skur
sent på e.m.
02:00: SO 6 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +7,6°C, vattenstånd +25 cm.
05:00: OSO 7 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +5,4°C, vattenstånd +30 cm.
08:00: O 7 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +5,3°C, vattenstånd +41 cm.
11:00: OSO 7 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +6,3°C, vattenstånd +39 cm.
14:00: STILTJE! med svaga byvindar från olika håll, +6,9°C, vattenstånd +43 cm.
17:00: VSV 5 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +6,7°C, vattenstånd +29 cm.
20:00: SV 1 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +6,6°C, vattenstånd +23 cm.
23:00: S 3 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +6,7°C, vattenstånd +24 cm.
Kraftigaste medelvind, OSO 8 m/s, uppmättes kl 02:50
samt häftigaste byvind, OSO 11 m/s, kl 02:30.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:34 och ner 16:18.

PERSONAL
Göran Andersson, samt trion Ingrid Alm, Margareta Wilhelmsson och Leo Rudberg, som
avlöstes under fm av trion Lasse Hellberg, Anders Melin och Eva Åkesson.
VERKSAMHET
15 nät kl 07:45‐09:15, 14 nät 09:15‐11:15, 22 nät 11:15‐12:15, 24 nät 12:15‐15:15.
Sex burar som fröfällor (fyra i Vresrosgången och två vid Strandoxeln) kl 11:15‐15:15.
13 burar i Kausan kl 11:30‐17:00.
Sträckobservationer kl 07:30‐09:00.

OBSERVATIONER:
SJÖORRE Minst 200 ex söder om Ostudden.
HAVSSULA Tre 5K+ flög förbi under dagen, födosökande.
TOPPSKARV Minst 40 ex stationära runt Nidingen.
TRETÅIG MÅS Omkring 30 ex noterade på sträck och födosök under dagen.
PILFINK En kontroll från 15.10 ... har den varit på ön HELA tiden? Eller iland också? Efter
ringmärkningen har en pilfink setts 18‐19.10 och 27.10.

VINTERHÄMPLING Minst 60 stationära.
GRÅSISKA Liten flock hörd i gryningen.
SNÖSPARV Som mest sågs 100 ex i dag.
STENKNÄCK En hona ringmärktes under morgonen. Årskryss 191 för Nidingen.
GULSPARV Ett ex rastande på morgonen.
SÄVSPARV Ett ex ringmärkt. Perioden 25.10‐3.11 inget sävsparvsfynd på ön.

RINGMÄRKNING
15 ex av 7 arter:
ängspiplärka 2, järnsparv 1, bofink 3, bergfink 2, grönfink 5, stenknäck 1, sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 15 och i år 13307.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Personalbyte i dag, tre i land och tre ut med stationsbåten Stuff och Mikael Hake som
skeppare. En ur personalen stannar en vecka till. Summa åtta personer alltså.
ÖVRIGT
 Strax före kl 04 hörde Göran ett utdraget dån, ett åskliknade muller kring Nidingen. Det
hördes mycket bra trots att han var inomhus. Samtidigt skrev nidingenmärkaren Johan
Frölinghaus, Väröbacka, på Facebook:
Va f‐n händer? Vaknade av att det skakade rätt kraftigt men la av snabbt. Höll det på länge?
Jordbävning?
 Samtidigt som avgående personal har haft en fin och minnesrik fågelvecka här ute på
Nidingen har vi satt bottenrekord i nymärkningar.
Parallellt med detta faktum har antalet rastande och stationära fåglar minskat. Slumpmässigt
har vi t.ex. hittat tre döda blåmesar, trots att de haft tillgång till mat vid Vresrosen och
Strandoxeln.
MEN ... i dag vände det! Under morgonen ringmärktes bl.a. stenknäck, bo‐, berg‐ och grönfink
samt sävsparv!
 Anders och Lasse fixade en Extreme Makeover av brandskjulet under em. En stor hög till
brasan och ett stort lass ner till hamnen för den kommande återvinningstransporten.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ MÅNDAG 5 NOVEMBER 2012
VÄDER
Mulen natt med mycket god sikt och sjunkande temperatur. Lufttrycket stabilt under dagen
kring 997 hPa. Regnstänk med långa avbrott kl 08‐11. Fortsatt mulet och småningom måttlig‐
god sikt.
02:00: SSO 2 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +7,4°C, vattenstånd +21 cm.
05:00: ONO 5 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +5,1°C, vattenstånd +23 cm.
08:00: NO 4 m/s i medelvind, 5 m/s i byvindar, +4,9°C, vattenstånd +21 cm.
11:00: NO 3 m/s i medelvind, 5 m/s i byvindar, +5,1°C, vattenstånd +26 cm.
14:00: NNO 5 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +5,5°C, vattenstånd +23 cm.
17:00: N 6 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +5,5°C, vattenstånd +14 cm.
20:00: N 7 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +5,4°C, vattenstånd +11 cm.
23:00: N 7 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +4,9°C, vattenstånd +19 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:36 och ner 16:15.

PERSONAL
Göran Andersson, Lasse Hellberg, Anders Melin och Eva Åkesson.
VERKSAMHET
27 nät kl 07:00‐15:00.
Sex burar som fröfällor (fyra i Vresrosgången och två vid Strandoxeln) kl 07:00‐15:00.
13 burar i Kausan kl 07:00‐17:00, 19 burar på Playan kl 08:00‐17:00.
Sporadiska sträckobservationer i norr och väst från gårdstunet kl 07:30‐13:30.

OBSERVATIONER:
KANADAGÅS En flock på 18 ex mot SSV, väster om Nidingen.
SVÄRTA En septett rundade Västudden mot norr under f.m.
KNIPA Hanne och hona stationära utanför hamnen hela e.m.
SVARTNÄBBAD ISLOM Upptäcktes av Eva när den simmade sakta västerut strax utanför
Playan, mindre än 100 m från stranden. Födosökte sig runt Hamnudden och in i
Kausahamnen. Fortsatte 12:25 strandnära norrut mot Västudden, 13:05 mot NV men 13:30
åter in mot hamnen. Därefter sågs den inte mer. Anders foton bifogades stationens rapport
på Svalan.
TOPPSKARV Minst 50 ex stationära runt Nidingen.
STRANDSKATA Ett ex i vinterdräkt rastade en stund hos skärsnäpporna på Västudden kl 08:45.
SKÄRSNÄPPA Omkring 50 ex stationära ute på Västudden under f.m. 40 ex med färgringar
varav 25 avlästes av Anders.
TRETÅIG MÅS Minst 10 ex noterade på sträck och födosök under dagen.
TOBISGRISSLA Sju 2K+ och två 1K utanför Västudden.

FORSÄRLA En sträckande västerut över fyrbyn kl 11:24.
JÄRNSPARV Minst tio rastande på ön i dag.
RÖDHAKE Tio dagar utan en enda rödhake på ön, men i dag var ordningen återställd!
GRANSÅNGARE Det var över en vecka sen, men nu var en PHCOL åter på ön och i ett av våra
fångstnät!
KUNGSFÅGEL Efter en dryg vecka utan dessa små, gröna troll, flög plötsligt en in i östra
Strandoxelnätet.
VINTERHÄMPLING Minst 20 stationära.
BRUNSISKA Ett ex ringmärktes.
SNÖSPARV Omkring hundra snösparvar ute på Västudden. Anders fick fina bilder!
TUMLARE
Kl 08:18 minst två tumlare simmande österut norr om Nidingen
Kl 08:21 två tumlare gjorde ett par höga lek‐ eller kamphopp väster om Västudden
Kl 13:45 två tumlare tätt intill varandra mot NV strax utanför Klockfotsrevet
RINGMÄRKNING
24 ex av 11 arter:
gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 2, gransångare 1, kungsfågel 1, stare 1, bofink 3, grönfink 6,
brunsiska 1, gulsparv 3 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 39 och i år 13331.
Utlandskontroll: en blåmes med norsk ring, Stavanger.
Äldre egenkontroll: grönfink från Nidingen 2008.
Skärsnäppekontroller: Anders läste av 25 ex med färgringar ute på Västudden under f.m.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete denna dag.
BESÖKARE
Endast vi på stationen befolkade Nidingen i dag.

ÖVRIGT
Trädgårdsmöblerna ställdes in i brandskjulet. Fortsatt uppsnyggning av ön.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TISDAG 6 NOVEMBER 2012
VÄDER
Stjärnklar efternatt med mycket god sikt (50 km) och havet som hyfsad uppvärmare av vind
från NNV. Lufttrycket stigande under natten till 1003 hPa. Svag nordanvind kl 06‐07, fallande
temperatur och halvmulet.
Markant väderomslag kl 08:55‐09:05 från havbleke ... tumlarväder ... till måttlig‐frisk VNV!
Tilltagande regn från kl 15.
02:00: NNV 7 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +5,1°C, vattenstånd +16 cm.
05:00: NNV 6 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +4,6°C, vattenstånd +10 cm.
08:00: vxl riktn 1 m/s i medelvind, 2 m/s i byvindar, +4,3°C, vattenstånd +11 cm.
11:00: VSV 5 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +6,3°C, vattenstånd +21 cm.
14:00: VSV 6 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +7,3°C, vattenstånd +26 cm.
17:00: VSV 8 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +6,8°C, vattenstånd +25 cm.
20:00: SV 13 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +6,7°C, vattenstånd +23 cm.
23:00: VNV 9 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +8,0°C, vattenstånd +24 cm.
Kraftigaste medelvindar, VSV 12 m/s, uppmättes kl 16:00‐19:00
samt häftigaste byvindar, VSV 15 m/s, kl 16:00‐19:00.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:38 och ner 16:13.

PERSONAL
Göran Andersson, Lasse Hellberg, Anders Melin och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
27 nät kl 06:45‐12:00, 20 nät 12:00‐14:00, 3 nät 14:00‐14:30.
Fröfälla vid Strandoxeln kl 07:00‐14:00.
15 burar i Kausan kl 07:00‐17:00, 19 burar på Playan kl 07:00‐17:00.
Sporadiska sträckobsar i norr och väst från gårdstunet kl 07:15‐12:15 och 14:45‐15:45.

OBSERVATIONER:
SÅNGSVAN En flock på åtta 2K+ och tre 1K följd av fyra 2K+ vid 10‐tiden.
BLÄSGÅS En 2K+ tillsammans med fyra grågäss mot SV kl 08:20. Årsart 192 för Nidingen.
GRÅGÅS Ca 240 ex, 5+35+200, mot SV under f.m. Ytterligare en 30‐flock på e.m.
KNIPA En trio mot SV kl 10:20.
SMÅLOM Två ex mot SSV med ett par minuters mellanrum strax efter kl 10.
STORMFÅGEL Ett ex klockan 10:30 mot söder långt i väster samt tre under e.m. när vinden
friskat i.

GRÅHÄGER En sträckte mot fastlandet i öster och några minuter senare, kl 08:30, en gråhäger
mot norr strax väster om Nidingen.
SPARVHÖK Ett ex sträckande SV, långt väster om ön. Senast sparvhök (eller rovfågel) sågs
härute, var 1.11 och 26.10!
SKÄRSNÄPPA
SKRATTMÅS En trio 2K+ mot väst kl 10:10 norr om Nidingen.
TRETÅIG MÅS Minst 40 ex noterade på sträck norrut och födosök under dagen.
SILLMULAR 105 ex norrut, i några stora flockar på en kort stund, vid 10:15‐tiden långt i väster.
Dessutom en 40‐flock tordmular mot NNO på nära håll.
VINTERHÄMPLING Endast en handfull vinterplingar kvar på ön.
BRUNSISKA 7 ex ringmärktes.
SNÖSPARV Omkring snösparvar ute på Västudden.

TUMLARE
Klockan 08:51 två individer tätt intill varandra i regelbundet tumlande västerut, norr om
Nidingen, medan det ännu var havbleke.

RINGMÄRKNING
43 ex av 8 arter:
ängspiplärka 1, skärpiplärka 4, gärdsmyg 1, koltrast 1, bofink 3, grönfink 25,
brunsiska 7 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 82 och i år 13374.

UPPDRAGSARBETE
Den stora högen med rivningsvirke m.m. blev en fin novemberbrasa. Anders passade
på att tända eld på hela härligheten, när vinden drev bort röken från ön.

BESÖKARE
Nidingen besöktes i dag endast av fåglar och fyra fågelskådare.

ÖVRIGT
Kring klockslaget 09 kunde vi se en spektakulär vindökning. Samtidigt som vi hade
”tumlarväder” eller havbleke runt fyrön, kunde vi se grov sjö och vita gäss i NV.
Väderomslaget kunde följas i detalj, när hela paketet rullade mot sydost och Nidingen.
Den blanka havsytan byttes, med knivskarp gräns, ut mot upproriskt fräsande vågor. Läckert!
En timme senare kom stora flockar med sillmular på nordlig kurs.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ ONSDAG 7 NOVEMBER 2012
VÄDER
Krispigt stjärnklar gryning med tapper måne och intensivt lysande Venus och Jupiter i frisk
nordanvind. Morgonrodnaden började i violetta, blå och gröna nyanser. Otroligt vackert!
Lufttrycket 1003 hPa vid soluppgången och stigande till 1006 på e.m.
Favorit i repris: den friska nordvästen mojnade hastigt under morgonen och exakt som 24
timmar tidigare, i går vid 09‐tiden, blev det en stunds stiltje och tumlarväder. En timme senare
blåste det V 9‐11 m/s!
Mulnande under dagen och från klockan 14:30 lätt regn i en timme ... senare kraftigt.
02:00: NV 13 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +7,8°C, vattenstånd +15 cm.
05:00: NNV 10 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +6,9°C, vattenstånd +10 cm.
08:00: NO 2 m/s i medelvind, 5 m/s i byvindar, +5,0°C, vattenstånd +12 cm.
08:50: VINDSTILLA! och kl 09:00 SSO 1‐3 m/s.
11:00: VNV 10 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +7,1°C, vattenstånd +26 cm.
14:00: VNV 12 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +8,0°C, vattenstånd +40 cm.
17:00: VSV 7 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +8,1°C, vattenstånd +38 cm.
20:00: VSV 9 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,1°C, vattenstånd +40 cm.
23:00: VNV 8 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +9,1°C, vattenstånd +41 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:40 och ner 16:11.

PERSONAL
Göran Andersson, Lasse Hellberg, Anders Melin och Eva Åkesson.
VERKSAMHET
27 nät kl 07:00‐10:00, 23 nät kl 10:00‐11:00, 17 nät 11:00‐12:30.
Fröfälla vid Strandoxeln kl 07:00‐15:00.
15 burar i Kausan kl 07:00‐17:00, 19 burar på Playan kl 07:00‐17:00.
Sträckobservationer från gårdstunet kl 07:15‐11:15, med korta avbrott.
Sträckobservationer i lä av nya fyren kl 11:30‐14:30.

OBSERVATIONER:
SÅNGSVAN Två 2K+ mot SV klockan 13:45.
GRÅGÅS 4 + 3 + ca 30 + ca 50 sydsträckande.
KANADAGÅS 14 ex västerut. En trio mot SV på f.m. och en lagelva på e.m.
PRUTGÅS En 2K+ hängde på en sjöorreflock längs Norrstranden österut.
ALFÅGEL En hanne och hona roteflög norr om Nidingen innan de bestämde sig för att runda
Västudden klockan 08:42 och dra söderut.

SJÖORRE Minst 310 ex räknades under morgonens inflygning till Nidingen från havsvidderna i
väster och nordväst. Det verkar som om sjöorrarna delvis kopierat skarvarnas pendeltrafik
Hallands Svartskär – Nidingen. Minst 95 procent av sjöorrarna är 1K‐individer.
SVÄRTA En 1K mot söder under f.m. medan två gamla hannar flög förbi under e.m.
SMÅLOM Två mot N, vardera en 08:21 resp. 08:58.
STORLOM En kvartett på förhållandevis hög höjd ... för att vara höstflyttning ... sträckte
söderut klockan 09:40.
GRÅHAKEDOPPING Ett ex flög norrut, väster om Nidingen, klockan 08:08.
HAVSSULA Under förmiddagens tillfälliga bleke kring klockan 09, flög en 2K och en 5K+ i aktiv
flykt söderut. Strax innan regnet drog in klockan 14:30 passerades Nidingen av tre 5K+ i
klassisk bågstil.
TRETÅIG MÅS Sammanlagt minst 130 flyttande i dag: 40 norrut under förmiddagens
fyratimmarspass och 90 mot SV under eftermiddagspasset klockan 11:30‐14:30.
SILLGRISSLA Endast 24 artbestämda under dagens sträckobspass 07:15‐11:15 och 11:30‐
14:30.
TORDMULE 58 artbestämda under sträckobservationerna i dag 07:15‐11:15 och 11:30‐14:30.
SILLMULAR 121 sträckande bokfördes denna väderomväxlande dag 07:15‐11:15 och 11:30‐
14:30.
VINTERHÄMPLING Få obsar i dag av få individer – men två gulnäbbar ringmärkta i alla fall!
DOMHERRE Fynd nr 7 i år för Nidingen, blev det när en hona ringmärktes. De tidigare sex
noteringarna är från mars‐april.
SNÖSPARV Minst 75 ex i dag på favoritstället Västudden.
TUMLARE
Klockan 08:28‐09:06, mellan Nidingen och Malön, minst tre djur, troligen fem olika, på
varierande kurs. Vid ett tillfälle, kl 08:55, gjorde en tumlare ett par höga hopp.
RINGMÄRKNING
14 ex av 4 arter:
skärpiplärka 2, grönfink 9, vinterhämpling 2 och domherre 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 96 och i år 13388.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Endast vi fyra ur stationspersonalen var på ön i dag.
ÖVRIGT
Den senaste tiden har vi noterat att stora flockar av sjöorrar flyger in från NV till de grunda
vattnen runt fyrön varje morgon, likt den berömda Skarvpendeln mellan Hallands Svartskär i
norr och Nidingen. Medan främst toppskarvarna landar direkt utmed Norrstranden och börjar
fiska i soluppgången, flyger sjöorrarna varv efter varv runt ön och rastar kortvarigt på flera
ställen ... bl.a. utanför Västudden och Norrstranden.
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TORSDAG 8 NOVEMBER 2012
VÄDER
Morgonen började med mulet, lätt disigt väder och måttlig‐god sikt. Tidvis lättande molntäcke
och solglimtar under dagen. Till sen eftermiddag disigare.
Notera den extremt jämna temperaturen!
02:00: VSV 9 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +9,2°C, vattenstånd +37 cm.
05:00: VSV 7 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +9,0°C, vattenstånd +30 cm.
08:00: SV 9 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +9,1°C, vattenstånd +23 cm.
11:00: VSV 8 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +9,2°C, vattenstånd +29 cm.
14:00: VSV 7 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +9,1°C, vattenstånd +23 cm.
17:00: V 6 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +9,1°C, vattenstånd +17 cm.
20:00: V 8 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +8,7°C, vattenstånd +10 cm.
23:00: NV 5 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +7,1°C, vattenstånd +18 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:43 och ner 16:09.

PERSONAL
Göran Andersson, Lasse Hellberg, Anders Melin och Eva Åkesson.
VERKSAMHET
14 nät kl 07:00‐13:00
Fröfälla vid Strandoxeln kl 07:00‐16:00.
19 burar på Playan kl 07:00‐17:00, 15 burar i Kausan kl 08:00‐17:00.
Sträckobservationer från gårdstunet inom sektorn väst till nord kl 07:25‐12:25.
OBSERVATIONER:
KNIPA En 2K+ hanne utmed Norrstranden för att runda Västudden och sätta kurs söderut.
SMÅLOM En mot norr kl 14:45.
SVARTNÄBBAD ISLOM 3K+ födosökande kl 12:15‐13:25. Eva hade missat en alkekung med
några sekunder kl 11:40 och började därför bevaka Norrstranden ganska intensivt. Det hon
hittade var en ny individ svartnäsa rastande mindre än hundra meter utanför Strandoxeln kl
12:15! Den förra islommen, rastande strax utanför Playan och i Kausahamnen 5.11, hade det
vita halssidesmärket endast antytt, medan denna svartnäbbade islom visade upp en tydligt
kontrasterande och lysande halsfläck.
Första halvtimmen dök lommen ofta, men mot slutet av obstiden snorklade den mest.
STORMFÅGEL Kl 07:25‐12:25 noterades minst 53 sydsträckande havshästar och minst elva
bågande mot norr.
HAVSSULA Endast fjorton sulor mot SV (sektor S‐V) kl 07:25‐12:25. Åldersfördelningen var: två
1K, en 2K, fyra 4K+ och sju 5K+.

SKÄRSNÄPPA Omkring 50 ex på Ostudden, på den del av Playan som låg längst bort från
vadarfällorna.
STORLABB Ett ex sträckte västerut norr om Nidingen kl 07:48‐07:50.
TRETÅIG MÅS Sammanlagt minst 425 flyttande i dag kl 07:25‐12:25:
160 adulter, 40 1K‐kryckjor och 225 tretåmåsar av obestämd ålder långt i väster.
SILLGRISSLA 55 artbestämda under dagens sträckobspass kl 07:25‐12:25.
TORDMULE 26 artbestämda under sträckobservationerna i dag kl 07:25‐12:25.
OB. SILLGRISSLA/TORDMULE 125 sillmular sträckande bokfördes kl 07:25‐12:25. Efter kl 11
ganska många mot norr.
ALKEKUNG En sträckande kung längs Norrstranden mot SV kl 11:40.
SIDENSVANS Ett ex rastade helt kort under e.m.
SNÖSPARV Omkring 70 ex i dag på favoritställena Västudden och halvvägs ut på Ostudden.
RINGMÄRKNING
6 ex av 2 arter:
bergfink 1 och grönfink 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 102 och i år 13394.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
BESÖKARE
Stationskvartetten var de enda som gästade Nidingen i dag.
ÖVRIGT
Anders har i dag datafört omkring 1000 ringmärkta fåglar – d.v.s. samtliga av den senaste
tidens nymärkningar ‐ inklusive dagens sex tappra finkar!
Det blir personalbyte redan i morgon fredag, eftersom lördag och kommande dagar väntas
bjuda på friska till hårda vindar.
VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ FREDAG 9 NOVEMBER 2012
VÄDER
Mulen natt men delvis uppklarnande i gryningen. Lufttrycket under efternatten 1008 hPa och
stigande med några tryckenheter. Mulet hela dagen. God sikt men lite disigare framåt e.m.
02:00: NNV 2 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +6,7°C, vattenstånd +18 cm.
05:00: NO 5 m/s i medelvind, 5 m/s i byvindar, +5,3°C, vattenstånd +16 cm.
08:00: OSO 3 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +4,7°C, vattenstånd +14 cm.
11:00: SSO 3 m/s i medelvind, 4 m/s i byvindar, +6,4°C, vattenstånd +15 cm.
14:00: S 5 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +28 cm.
17:00: SSO 9 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +8,3°C, vattenstånd +30 cm.
20:00: S 9 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +8,7°C, vattenstånd +19 cm.
23:00: S 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,9°C, vattenstånd +15 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:45 och ner 16:07.
PERSONAL
Göran Andersson, Lasse Hellberg, Anders Melin och Eva Åkesson avlöstes klockan 13:30 av
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Per Thylén och Uno Unger. Hugo Krantz var kapten på vår båt
under personalbytet.
VERKSAMHET
27 nät kl 06:45‐11:00, 3 nät kl 11:00‐12:00.
Fröfälla vid Strandoxeln kl 07:00‐17:00.
19 burar på Playan kl 07:00‐17:00, 15 burar i Kausan kl 07:00‐17:00.
OBSERVATIONER:
SÅNGSVAN 2 ad mot SO under fm och 24 ex + 25 ad mot SV under em, den sista flocken
passerade 16:00.
VITKINDAD GÅS 27 ex anlände österifrån på fm, gjorde en lov runt ön och landade utanför
nordstranden där de var kvar ännu vid skymningen.
SVÄRTA Två flyttade söderut.
ALFÅGEL 1 ex förbiflygande under fm.
KNIPA Sju rastande och två sträckande.
HAVSSULA En adult la sig i smul sjö, någon kilometer söder om Klockfotsrevet.
PILGRIMSFALK En adult fågel, troligen en hane, dök upp vid 15‐tiden. Efter en sväng österut
satte den sig på en större sten på Ostudden.
SÅNGLÄRKA Den flög omkring flitigt lockande över fyrbyn, efter att ha varit på sträck mot SV.
Noterades ytterligare en gång, en timme senare.
STJÄRTMES 3 ex nätfångades och ringmärktes.
VINTERHÄMPLING Ca 20 ex.
SNÖSPARV Omkring 70 ex på Ostudden.
TUMLARE 2 ex NV om Nidingen.

RINGMÄRKNING
17 ex av 8 arter:
Ängspiplärka 1, rödhake 1, koltrast 2, björktrast 1, stjärtmes 3, grönfink 7,
brunsiska 1 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 119 och i år 13411.
UPPDRAGSARBETE
Gästtoaletten i hamnen tömd och städad (0,5 h).
BESÖKARE
Stationspersonal (8) och båtförare (1) ger Nidingen nio besökare i dag.
ÖVRIGT
Personalbytet tidigarelades en dag eftersom väderutsikterna för de närmaste fem dygnen inte
var särskilt lovande för möjligheten att angöra Nidingen med vår båt.
VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ LÖRDAG 10 NOVEMBER 2012
VÄDER
Mulen natt men i gryningen mindre luckor i molntäcket. Ganska dålig sikt sikt – kusten knappt
skönjbar tidvis. Lufttrycket sjunkande från 1010 hPa igår kväll till 1005 hPa idag på morgonen.
Under dagen mulet. Tidvis regn eller duggregn från 09:30 och resten av dagen.
02:00: S 12 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,8°C, vattenstånd +24 cm.
05:00: S 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,8°C, vattenstånd +17 cm.
08:00: SSO 11 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +8,4°C, vattenstånd +7 cm.
11:00: SSO 13 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +11 cm.
14:00: SSO 12 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +22 cm.
17:00: SSO 12 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,3°C, vattenstånd +19 cm.
20:00: SSO 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +16 cm.
23:00: SSO 10 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +8,0°C, vattenstånd +14 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:47 och ner 16:05.
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Per Thylén och Uno Unger.
VERKSAMHET
17 nät 07:00‐10:00.
Fröfällan vid Strandoxeln 07:00‐16:00.
I Kausan 15 burar 07:00‐14:00 och 8 burar 14:00‐16:00. Försök till snösparvfångst med 11
burar utspridda på Västudden 14:00‐16:00.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 5 ad sträckande mot SV vid 11‐tiden.
TRETÅIG MÅS 3 ad + 1 juv förbiflygande under dagen.
SÅNGLÄRKA Ett ex i Kausan på morgonen.
SIDENSVANS En flock på 8 ex sträckte mot SV över Västudden 11:43.
STARE Ca 60 ex i en flock sträckte mot SV 09:30.
VINTERHÄMPLING Ca 15 ex på stranden N om strandoxeln.
SNÖSPARV Ca 60 ex höll till på Västudden under dagen.
RINGMÄRKNING
5 ex av 2 arter:
Talgoxe 1 och grönfink 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 124 och i år 13416.
En kontroll av en 1K hona talgoxe med dansk ring var den första av arten på Nidingen i år.
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.
ÖVRIGT
Det nämndes inte i gårdagens dagbok, men förutom fågelstationens personal har vi ytterligare
en gäst på ön denna vecka, nämligen en glad prick vid namn Fialotta, som är Dan och Lenas
schnauzer.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ SÖNDAG 11 NOVEMBER 2012
VÄDER
En mulen och disig natt. En del duggregn i gryningen. Lufttrycket sjunkande från 1001 hPa igår
kväll till 999 hPa idag på morgonen. Disigt under morgonen (Onsalalandet syntes ej) och från
10‐tiden låg Nidingen tidvis insvept i dimma med sikt strax under 1 km. Emellanåt duggregn
fram 12:30, då det plötsligt klarnade upp från väster och sikten blev god. Under resten av
eftermiddagen blev det växlande molnighet och faktiskt en hel del solsken.
02:00: SSO 9 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +7,9°C, vattenstånd +24 cm.
05:00: S 9 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +8,4°C, vattenstånd +31 cm.
08:00: S 9 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +8,7°C, vattenstånd +27 cm.
11:00: S 11 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +8,7°C, vattenstånd +26 cm.
14:00: VSV 8 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,6°C, vattenstånd +35 cm.
17:00: SV 9 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +8,9°C, vattenstånd +42 cm.
20:00: VSV 10 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +8,5°C, vattenstånd +38 cm.
23:00: VSV 8 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +24 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:50 och ner 16:03.
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Per Thylén och Uno Unger.
VERKSAMHET
17 nät 08:00‐11:45.
Fröfällan vid Strandoxeln 07:00‐16:00.
8 burar i Kausan 07:00‐16:00. Fortsatt försök till snösparvfångst med 11 burar utspridda på
Västudden 07:00‐16:00.
Viss bevakning av havsfågelsträcket 13:30‐16:00.
OBSERVATIONER
STORMFÅGEL Ca 15 ex sträckande mot S väster om ön 15:00‐16:00.
HAVSSULA 6 ex, någon 4K och resten ad, sträckande mot S väster om ön 15:00‐16:00.
ALKEKUNG 1 ex sträckande mot S utanför Västudden 13:53.
SIDENSVANS En flock på 8 ex på sträckförsök mot SV vid 08:30‐tiden, men ångrade sig och
försvann österut.
STARE 1 ex rastande på ön.
SNÖSPARV 50‐60 ex höll till på ön under dagen. Vid 15:30‐tiden sågs 45 ex ta höjd över
nordstranden och flyga in mot kusten i riktning mot Malön.
RINGMÄRKNING
4 ex av 3 arter:
Rödhake 1, taltrast 1 och grönfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 128 och i år 13420.
En kontroll av en 3K+ hane grönfink som märktes på Nidingen hösten 2011.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.
ÖVRIGT
Efter middagstid ändrade sig de senaste dagarnas dominerande vindriktning från SO‐S till SV‐V
och det klarnade upp, vilket resulterade i lite rörelse på havsfåglar såsom stormfågel,
havssula, tretåig mås och alkfåglar.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ MÅNDAG 12 NOVEMBER 2012
VÄDER
En stjärnklar natt följdes av en nästan molnfri gryning, dock en del molnbankar in över land.
Lufttrycket ökande från 1005 hPa igår kväll 19:00 till 1012 hPa idag 08:00. God sikt och
strålande solsken från en nästan helt molnfri himmel resten av dagen.
02:00: VSV 10 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +7,9°C, vattenstånd +24 cm.
05:00: VSV 10 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +7,3°C, vattenstånd +26 cm.
08:00: V 8 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +7,2°C, vattenstånd +15 cm.
11:00: S 9 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +7,8°C, vattenstånd +7 cm.
14:00: V 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +7,9°C, vattenstånd +12 cm.
17:00: V 10 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +7,3°C, vattenstånd +20 cm.
20:00: V 8 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +7,0°C, vattenstånd +8 cm.
23:00: V 6 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +6,8°C, vattenstånd +‐0 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:52 och ner 16:01.
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Per Thylén och Uno Unger.
VERKSAMHET
3 nät 07:00‐10:00.
Fröfällan vid Strandoxeln 07:00‐16:00.
8 burar i Kausan och 19 burar på Playan 07:00‐16:00. Fortsatt försök till snösparvfångst med
11 burar utspridda på Västudden 07:00‐16:00.
Bevakning av havsfågelsträcket 08:00‐13:00 och därefter sporadiskt resten av dagen.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN Totalt 29 ex sträckte mot SV under dagen fördelade på 15 ad N om ön 10:30, 2 ad
också N om ön 10:48, därefter 5 ad S om ön 14:37 samt slutligen 1 par med 5 juv N om ön
15:14.
SKÄGGDOPPING 1 ex sträckande mot S öster om Nidingen 14:27 tillsammans med en alka.
STORMFÅGEL Ca 20 ex sträckande mot S under dagen varav 6 ex öster om Nidingen.
HAVSSULA 7 ad och 1 2K passerade mot S utanför Västudden 08:00‐10:00. Vidare passerade 3
ad öster om Ostudden under em.
ALKEKUNG Ett ex sträckande mot S alldeles intill Västudden 09:28. Vidare sågs troligen ett
annat ex sträckande mot N utanför Västudden 11:00.
RÅKA 2 ex sträckande mot SV 11:30.
SNÖSPARV Minst 45 ex höll till på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
2 ex av 2 arter:
Grönfink 1 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 130 och i år 13422.

UPPDRAGSARBETE
Vi har påbörjat viss vresrosbekämpning på Västudden genom att dra upp småplantor med
rötterna (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.
ÖVRIGT
Idag har undertecknad påbörjat höstgrävningen av fågelstationens stora potatisland. En hel
del potatis är kvar i landet, så det lär bli tillräckligt med sättpotatis att förvara i jordkällaren
över vintern.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TISDAG 13 NOVEMBER 2012
VÄDER
Åter en stjärnklar natt följdes av en nästan molnfri gryning. Vid 07‐tiden kom det in en
molnbank från SV men åter molnfritt någon timma fram till 09‐tiden. Därefter successivt
mulnande och himlen helt molntäckt från 11‐tiden och resten av dagen. Lufttrycket ökande
från 1020 hPa igår kväll 20:00 till 1027 hPa idag 11:00. God sikt i gryningen med under
förmiddagen alltmer disigt och vid middagstid kunde Ringhals knappt skönjas mer. Från 14:30
hade vi duggregn till och från och ingen sikt in till närmaste land.
02:00: VSV 5 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +7,2°C, vattenstånd +2 cm.
05:00: SV 5 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +7,4°C, vattenstånd +12 cm.
08:00: SSV 6 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +7,9°C, vattenstånd +7 cm.
11:00: SSV 9 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +7,7°C, vattenstånd +‐0 cm.
14:00: S 10 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +7,4°C, vattenstånd +4 cm.
17:00: S 10 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +7,7°C, vattenstånd +14 cm.
20:00: SSV 11 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +7,8°C, vattenstånd +6 cm.
23:00: SSV 10 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +2 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:54 och ner 15:59.
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Per Thylén och Uno Unger.
VERKSAMHET
27 nät 07:00‐12:30.
Fröfällan vid Strandoxeln 07:15‐16:15.
8 burar i Kausan och 19 burar på Playan 07:15‐16:15. Fortsatt men resultatlöst försök till
snösparvfångst med 11 burar utspridda på Västudden 07:15‐16:15.
OBSERVATIONER
HAVSSULA En yngre fågel, troligen 1K, sträckte söderut 13:30.
SIDENSVANS Vid 12‐tiden rastade 1 ex en stund i fyrområdet och satt vid ett tillfälle högst upp
på åskledaren på västra gamla fyren. Dessutom sträckte ca 40 ex mot SV 12:30 och 11 ex mot
SO 13:14.
STEGLITS 1 ex i sällskap med grönfinkar under förmiddagen.
SNÖSPARV Minst 45 ex höll till på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
22 ex av 6 arter:
Järnsparv 1, bofink 3, grönfink 13, brunsiska 2, gulsparv 2 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 152 och i år 13444.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.
ÖVRIGT
Vi fortsatte med höstgrävning av det större potatislandet och är nu nästan klara. Vidare
grävde vi undan uppkastad tång från båtslipens räls, så vår båt kan dras upp på land
kommande vecka.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ ONSDAG 14 NOVEMBER 2012
VÄDER
Mulet och rejält disigt hela natten till idag och resten av dagen. I gryningen syntes knappt
Malön men senare under dagen kunde man i alla fall skymta delar av Onsalalandet.
Lufttrycket relativt stabilt från 1027 hPa igår kväll till drygt 1025 hPa idag 08:00 och 1023 hPa
20:00. Varmt för årstiden med ca 9,5°C under eftermiddagen och kvällen.
02:00: SSV 10 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +8,4°C, vattenstånd +7 cm.
05:00: SSV 9 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +8,6°C, vattenstånd +14 cm.
08:00: SSV 10 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +8,9°C, vattenstånd +8 cm.
11:00: SV 9 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +9,3°C, vattenstånd +‐0 cm.
14:00: SSV 11 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +9,5°C, vattenstånd +5 cm.
17:00: SV 10 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +9,4°C, vattenstånd +10 cm.
20:00: SV 10 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +9,5°C, vattenstånd +14 cm.
23:00: SV 11 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +9,5°C, vattenstånd +14 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:56 och ner 15:57.
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Per Thylén och Uno Unger.
VERKSAMHET
20 nät 07:30‐12:30.
Fröfällan vid Strandoxeln 07:15‐16:15.
6 burar i Kausan 07:15‐16:15. Fortsatta men resultatlösa försök till snösparvfångst med 13
burar utspridda på Västudden 07:15‐16:15.
OBSERVATIONER
SÅNGSVAN 3 ad sträckande mot SV nära intill Västudden 10:57.
SKÄRSNÄPPA Minst 30 ex födosökande på Ostudden varav 15 avlästes med avseende på
färgringskombinationer.
SNÖSPARV Minst 45 ex höll till på ön under dagen liksom närmast föregående dagar.
RINGMÄRKNING
1 ex av 1 art:
Grönfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 153 och i år 13445.
Dessutom egna kontroller av i höst märkta blåmesar (16), talgoxar (2) och gärdsmyg (1).
UPPDRAGSARBETE
Påbörjad utgrävning av en latrinbrunn (0,5 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.

ÖVRIGT
Dan avslutade höstgrävningen av det stora potatislandet och tog upp de sista knölarna, som vi
sedan sorterade och lade till förvaring över vintern i jordkällaren. Vidare påbörjade Dan och
Uno utgrävning av den mittre latrinbrunnen. Nästa gång en latrinbrunn skall tömmas så är det
den sydvästligaste brunnens tur.
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TORSDAG 15 NOVEMBER 2012
VÄDER
Efter uppklarnande under efternatten fick vi från gryningen en så gott som molnfri himmel.
God sikt och Varbergs lasarett kunde skönjas ganska bra. Lufttrycket relativt stabilt på ca 1020
hPa från midnatt och ännu vid 16‐tiden på eftermiddagen. Flödande solsken hela dagen och
det kändes riktigt varmt och gott på öns solsida.
02:00: SV 10 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +9,4°C, vattenstånd +16 cm.
05:00: V 6 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +9,0°C, vattenstånd +17 cm.
08:00: V 6 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +18 cm.
11:00: V 7 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +8,8°C, vattenstånd +12 cm.
14:00: V 5 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +9,2°C, vattenstånd +9 cm.
17:00: VSV 5 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +8,0°C, vattenstånd +14 cm.
20:00: VSV 4 m/s i medelvind, 5 m/s i byvindar, +7,9°C, vattenstånd +24 cm.
23:00: VSV 4 m/s i medelvind, 5 m/s i byvindar, +7,9°C, vattenstånd +16 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 07:58 och ner 15:55.
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Per Thylén och Uno Unger.
VERKSAMHET
25 nät 07:15‐12:15.
Fröfällan vid Strandoxeln 07:20‐16:20.
6 burar i Kausan och 19 burar på Playan 07:20‐16:20. Fortsatta men resultatlösa försök till
snösparvfångst med 13 burar utspridda på Västudden 07:20‐16:20.
OBSERVATIONER
STORMFÅGEL 1 ex sträckande mot S under förmiddagen.
HAVSSULA 1 ex sträckande mot S under förmiddagen.
SPARVHÖK 2 ex sträckte mot SV 10:05 resp. 11:17.
VINTERHÄMPLING Ca 15 ex. Bl.a. sågs ett partiellt albinistiskt ex med vita fläckar på huvudet
och på vingarna.
SVARTKRÅKA? Ett troligt ex sträckande mot SV norr om ön 14:30. Ung råka kan dock inte
säkert uteslutas.
SNÖSPARV Minst 50 ex höll till på ön under dagen. Sparvhök fick vid två tillfällen upp flocken
på vingarna.

RINGMÄRKNING
5 ex av 3 arter:
Rödhake 1, bofink 1 och grönfink 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 158 och i år 13450.
Vidare egna kontroller av tidigare i höst märkta blåmesar (16), talgoxar (3) grönfinkar (2) och
sävsparv (1).
Dessutom en främmande kontroll av en svenskmärkt 2K+ hane brunsiska.
UPPDRAGSARBETE
Färdiggrävning av den mittre latrinbrunnen (2 tim). De tretåiga måsarnas bon på gamla
fyrarna rensades bort som brukligt för att förhindra att fönsterbågarna ruttnar i förtid (1 tim).
BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 personer.
ÖVRIGT
Dan, Per och Uno fortsatte och fullföljde utgrävningen av den mittre latrinbrunnen. Vidare
rensade Uno och Dan bort de tretåiga måsarnas använda bobalar på de gamla fyrarna.
Per författade följande Nid(ingen)visa som vi gärna vill delge våra dagboksläsare:
Melodi: Torparvisan.
Jag är Niding jag och jag har det så bra
Jag går här och vittjar i näten var dag
Och fåglarna flyger och fåglarna far
Sätt på pannan mor, är du rar
VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ FREDAG 16 NOVEMBER 2012
VÄDER
Mulet och duggregn från någon gång i natt och fram till 07:00. Från gryningen såg man
Lilleland men inte mycket längre bort. Lufttrycket 1020 hPa vid midnatt och något sjunkande
till 1018,5 hPa under morgonen. Senare under dagen huvudsakligen mulet men sikten något
bättre – Onsalalandet syntes. Från 14‐tiden regn till och från.
02:00: SSV 5 m/s i medelvind, 5 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +6 cm.
05:00: SV 6 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +8,3°C, vattenstånd +10 cm.
08:00: SSV 6 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +8,5°C, vattenstånd +20 cm.
11:00: SSV 4 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +8,8°C, vattenstånd +12 cm.
14:00: VSV 6 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +8,8°C, vattenstånd +5 cm.
17:00: VSV 5 m/s i medelvind, 6 m/s i byvindar, +8,4°C, vattenstånd +16 cm.
20:00: S 9 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +8,0°C, vattenstånd +27 cm.
23:00: SSO 10 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +5,2°C, vattenstånd +13 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:01 och ner 15:53.
PERSONAL
Lena Dahlkvist, Dan Larsson, Per Thylén och Uno Unger avlöstes av Mikael Hake och Johan
Frölinghaus vid 12‐tiden. Mikael Hake körde iland den avgående personalen och förde åter ut
stationsbåten till Nidingen under eftermiddagen.
VERKSAMHET
25 nät 07:15‐12:15.
Fröfällan vid Strandoxeln 07:20‐15:30.
15 burar i Kausan och 19 burar på Playan 07:20‐16:20. Dessutom 4 vadarburar som fröfällor i
Vresrosgången 07:20‐16:20.
OBSERVATIONER
VINTERHÄMPLING 70 ex flög förbi hönshuset på eftermiddagen.
SNÖSPARV CA 110 ex höll till på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
12 ex av 5 arter:
Björktrast 1, kungsfågel 1, gråsiska 6, bergfink 2, grönfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 170 och i år 13462.
Vidare egna kontroller av tidigare i höst märkta blåmesar (15), gärdsmyg (1), järnsparvar (2).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast fågelstationens 4 avgående och 2 påbörjande personer.
ÖVRIGT
Hake och Frölinghaus tog över redan idag, eftersom väderprognoserna lovade friska vindar
under helgen. Skärsnäppejakt står naturligtvis på programmet under kommande kvällar och
nätter. Får se hur detta projekt utvecklar sig. Just nu är det i alla fall mörkt så det räcker.
Hoppas bara att snäpporna behagar hedra ön med sin närvaro. Dagens limerick tillägnas en
svala som får ett lämmeltåg att likna rena dagisutflykten...
En stensvala kläckt på Manhattan,
kunde inte hålla sig på mattan,
ty med Sandy den flög,
i en jetström så hög,
över norra Atlanten kvickt som attan.
VID DATORN
Uno Unger, Johan Frölinghaus och Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ FREDAG 17 NOVEMBER 2012
VÄDER
Mulet och disigt hela dagen. Lufttrycket 1016 hPa vid midnatt och något sjunkande till 1013
hPa under morgonen. Ytterligare sjunkande till 1009 hPa vid 17‐tiden. Tilltagande SSO‐vind
under dagen som mest 18 m/s i byarna gjorde att det var bistert utomhus idag..
07:00: S 10 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +5,6°C, vattenstånd +8 cm.
10:00: SSO 11 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +5,8°C, vattenstånd +14 cm.
13:00: S 14 m/s i medelvind, 17 m/s i byvindar, +5,1°C, vattenstånd +8 cm.
16:00: S 13 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +5,0°C, vattenstånd +9 cm.
19:00: SO 14 m/s i medelvind, 17 m/s i byvindar, +5,2°C, vattenstånd +12 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:03 och ner 15:52.
PERSONAL
Mikael Hake och Johan Frölinghaus.
VERKSAMHET
8 nät 08:00‐13:30.
Fröfällan vid Strandoxeln 08:00‐15:30.
15 burar i Kausan och 19 burar på Playan 08:00‐16:20. Dessutom 4 vadarburar som fröfällor i
Vresrosgången 08:00‐16:20.
OBSERVATIONER
SVÄRTA 2 hannar mot söder.
SKÄRSNÄPPA 50 ex födosökte i tången på playan under em.
VINTERHÄMPLING 20 ex födosökande på nordstranden.
SNÖSPARV CA 70 ex höll till på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
14 ex av 3 arter:
Storskarv 1, skärsnäppa 12, grönfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 182 och i år 13474.
Vidare egna kontroller av tidigare i höst märkta blåmesar (10), talgoxe (1), grönfinkar (2).
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 2 personer idag.
ÖVRIGT
Att vara på Nidingen i november kan vara tufft. Idag har det varit det... Dock inte lika tufft som
för ett år sedan, då stationspersonalen blev strandade pga. kulingvindar och dessutom inte

hade någon ström under nästan en hel vecka. För att gardera oss mot ett liknande scenario
har vi nu laddat med såväl fotogenkaminer som Trangiakök. Dessa ”hårdvaror” kommer
fortsättningsvis att finnas här på stationen, ba‐fall att... Gårdagskvällens/nattens (gäsp...)
strandvandringar gav 12 nymärkta skärsnäppor och en storskarv. Skarven håvades in och
märktes med eftertanke, då en fångst av en artfrände för ett par år sedan lämnade talrika
blåmärken på diverse kroppsdelar hos märkaren... Dagens limerick tillägnas naturligtvis de
skärsnäppor som ”hängdes in” i håven, och det faktum att de flesta av våra övervintrande
kamrater kommer från häckplatser på Svalbard. I natt hoppas vi kunna varva upp ett snäpp...
En snäppa från Ny‐Ålesund,
blev på Nidingen ännu en kund,
som fick sig en ring,
högerbenet omkring,
och i labbet fick vila en stund.
VID DATORN
Johan Frölinghaus och Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ SÖNDAG 18 NOVEMBER 2012
VÄDER
Mulet, disigt och småregn under morgonen. Vid middagstid uppehåll och delvis lättande
molntäcke. Under kvällen klarnade det upp så att det fanns möjlighet att göra observationer
av leoniderna (se nedan) i samband med snäppvandringarna.
08:00: SV 5 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +7,0°C, vattenstånd +28 cm.
11:00: SV 5 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +7,6°C, vattenstånd +31 cm.
14:00: V 6 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +7,8°C, vattenstånd +27 cm.
17:00: VSV 7 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +7,8°C, vattenstånd +26 cm.
20:00: V 6 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +7,1°C, vattenstånd +32 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:05 och ner 15:50.
PERSONAL
Mikael Hake och Johan Frölinghaus fick förstärkning av Jon Hessman, som vid 14‐tiden
anlände till ön med stationens båt efter att ha hämtats i Skalla hamn av Mikael.
VERKSAMHET
22 nät 08:00‐10:00, 23 nät 10:00‐15:30.
Fröfällan vid Strandoxeln 08:30‐15:30.
15 burar i Kausan och 10 burar på Playan 08:30‐16:20. Dessutom 4 vadarburar som fröfällor i
Vresrosgången 08:30‐15:30.
OBSERVATIONER
ALFÅGEL 1 hane förbiflygande.
SMÅLOM 2 ex mot söder.
STORMFÅGEL AV MÖRK FAS 1 ex mot söder precis utanför klockfotsrevet.
HAVSSULA 10 5K+ mot söder.
SKÄRSNÄPPA 80 ex idag.
ALKEKUNG 2 ex mot söder.
VINTERHÄMPLING 20 ex idag.
SNÖSPARV Ca 90 ex höll till på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
15 ex av 7 arter:
Skärsnäppa 4, koltrast 4, ängspiplärka 1, grönsiska 2, vinterhämpling 1, grönfink 2, sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 197 och i år 13 489.
Vidare egna kontroller av tidigare i höst märkta blåmesar (12), talgoxe (6), grönfinkar (2),
vinterhämpling (1), järnsparv (1).
En blåmes som visade sig vara märkt på ön hösten 2011 kontrollerades!
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

BESÖKARE
Endast fågelstationens 3 personer idag.
ÖVRIGT
Lugnare väder medförde att en del nya fåglar gästade oss under dagen. Bland annat dök det
ner flera koltrastar. Dök ner ja, det är nog rätta ordet. En av de märkta koltrastarna sågs
komma fallande från himlen som en leonid och susade rakt in i ett av våra uppsatta nät under
morgonen. För alla som undrar varför uttrycket ”leonid” används i detta sammanhang, är det
så att jorden just nu korsar banan av resterna från Tempel‐Tuttles komet, vilket gör att en
mängd mäktiga ”stjärnfall” kan avnjutas. Personalen fick idag förstärkning av Jon Hessman,
som kom, mer eller mindre, direkt från en vistelse på Ottenby fågelstation. Vi hälsar honom
välkommen tillbaka till Sveriges framsida. Nåväl, över till dagens limerick. Under de senaste
åren har en hel del klagomål inkommit om att andemeningen i limerickarna förändrats jämfört
med tidigare år. Många tycker, till allmän förvåning, att det numera råder brist på ett visst
ekivokt inslag, vilket naturligtvis måste rättas till...
En snösparv från Svenska fjällen,
till Nidingen kom sent på kvällen,
och fast tiden var knapp,
var han ganska så rapp,
och gjorde en hona på smällen.
VID DATORN
Johan Frölinghaus och Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ MÅNDAG 19 NOVEMBER 2012
VÄDER
Mjukt kylande vind från sydväst under morgonen, vridande till mysig vind från syd och
tilltagande till kuslig kuling på em.
07:00: SV 6 m/s i medelvind, 8 m/s i byvindar, +7,0°C, vattenstånd +20 cm.
10:00: SV 9 m/s i medelvind, 11 m/s i byvindar, +7,4°C, vattenstånd +19 cm.
13:00: SSV 9 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +7,4°C, vattenstånd +17 cm.
16:00: S 11 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +7,5°C, vattenstånd +9 cm.
19:00: SSE 13 m/s i medelvind, 17 m/s i byvindar, +7,3°C, vattenstånd +13 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:07 och ner 15:48.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus och Jon Hessman.
VERKSAMHET
17 nät 08:00‐16:00.
Fröfällan vid Strandoxeln 08:00‐16:00.
15 burar i Kausan och 10 burar på Playan 08:00‐16:20. Dessutom 4 vadarburar som fröfällor i
Vresrosgången 08:00‐16:00.
OBSERVATIONER
SÄDGÅS 5 ex sträckande mot sydväst.
SMÅLOM 1 ex mot söder.
HAVSSULA 10 5K+ mot söder.
SKÄRSNÄPPA 50 ex idag.
ALKEKUNG 5 ex mot söder.
SKOGSDUVA 1 ex förbiflygande under morgonen.
VINTERHÄMPLING 10 ex idag.
SNÖSPARV Ca 90 ex höll till på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
9 ex av 4 arter:
Skärsnäppa 4, bofink 2, bergfink 1, grönfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 206 och i år 13 498.
Vidare egna kontroller av tidigare i höst märkta blåmesar (11).
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 3 personer idag.

ÖVRIGT
Idag har vi inte så mycket övrigt att notera. Dagen har gått sin gilla gång utan att något
spektakulärt har hänt. Johan och Jon har skött ruljangsen när det gäller fångst och märkning,
medan stationschefen har suttit framför datorn med jobb hela dagen. Vi avvaktar nu månens
nedgång, så att vi kan göra en strandvandring i den mörka och blåsiga natten. Får se hur det
går ikväll. Igår fick vi fikon istället för snäppor. Dagens limerick tillägnas en medlem av
stationspersonalen som idag gjorde ett strongt arbete med att rensa tång från de burar som
blivit ”överskvätta” på Playan.
En kille från Brännö Brygga,
gjorde burarna ganska så snygga,
ty han rensade tång,
hela dagen lång,
så att vadarna kan känna sig trygga.
VID DATORN
Johan Frölinghaus och Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TISDAG 20 NOVEMBER 2012
VÄDER Disigt hela dagen, under fm såg man dock till och från in till malön. På sena em/kvällen
tjockade det till sig med duggregn som följd i den milda luften.
07:00: SSE 11 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +7,8°C, vattenstånd ‐4 cm.
10:00: SSE 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +7,9°C, vattenstånd +10 cm.
13:00: SSE 9 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +8,1°C, vattenstånd +7 cm.
16:00: SSE 10 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +8,1°C, vattenstånd +5 cm.
19:00: SSE 9 m/s i medelvind, 12 m/s i byvindar, +8,2°C, vattenstånd +9 cm.
22:00: S 12 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +7,3°C, vattenstånd +24 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:09 och ner 15:46.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus och Jon Hessman.
VERKSAMHET
Inga nät aktiva idag.
Fröfällan vid Strandoxeln 09:00‐16:00.
15 burar i Kausan 10:00‐16:20. Dessutom 4 vadarburar som fröfällor i Vresrosgången 09:00‐
16:00.
OBSERVATIONER
HAVSSULA 2 5K+ mot söder.
PILGRIMSFALK 1 adult rastande på ostudden, troligen en hane.
SKÄRSNÄPPA 30 ex idag.
ALKEKUNG 1 ex mot söder + 1 ex mot norr.
SIDENSVANS En flock på 13 ex mot söder.
VINTERHÄMPLING 20 ex idag.
SNÖSPARV Ca 90 ex höll till på ön under dagen.
Oljeskadade fåglar tordmule 1 och tretåig mås 2.
RINGMÄRKNING
8 ex av 3 arter:
Skärsnäppa 6, skärpiplärka 1, grönfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 214 och i år 13 506.
Vidare egna kontroller av tidigare i höst märkta blåmesar (6).
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 3 personer idag.

ÖVRIGT
Det blir desto mindre övrigt att notera för var dag som går! Tur att burarna finns så det finns
någon utomhus aktivitet att ägna sig åt. Startade projekt fånga snösparv idag. Johan bevakade
lämpliga platser att sätta burar på där flocken till och från födosöker. Imorgon hoppas vi på
resultat! Några oljeskadade fåglar kunde ses idag, lika ledsamt varje gång.
Dagens limerick tillägnas veteranen i gänget.
I ljuset av Nidingens fyr
Härjar en askimsk vampyr
Som på natten får liv
Och med stora kliv
Går på snäppfångaräventyr
VID DATORN
Johan Frölinghaus, Jon Hessman och Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ ONSDAG 21 NOVEMBER 2012
VÄDER
07:00: SSE 13 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +7,1°C, vattenstånd +23 cm.
10:00: S 13 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +7,2°C, vattenstånd +16 cm.
13:00: SSE 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +7,7°C, vattenstånd +18 cm.
16:00: ESE 11 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +7,9°C, vattenstånd +12 cm.
19:00: SE 12 m/s i medelvind, 15 m/s i byvindar, +7,3°C, vattenstånd +2 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:11 och ner 15:45.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus och Jon Hessman.
VERKSAMHET
9 nät 10:00‐16:00.
Fröfällan vid Strandoxeln 10:00‐16:00.
15 burar i Kausan 09:00‐16:00. Dessutom 7 vadarburar som fröfällor i kausan 11:00‐16:00.
OBSERVATIONER
HAVSSULA 5 ex mot söder.
SKÄRSNÄPPA 30 ex idag.
ALKEKUNG 1 ex mot söder.
STEGLITS 2 ex rastande.
VINTERHÄMPLING 20 ex idag.
SNÖSPARV Ca 90 ex höll till på ön under dagen.
Oljeskadade fåglar En kraftigt oljeskadad sillgrissla på västudden.
RINGMÄRKNING
7 ex av 4 arter:
Skärsnäppa 1, rödhake 1, koltrast 3, grönfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 221 och i år 13 513.
Vidare egna kontroller av tidigare i höst märkta blåmesar (12), grönfink (1).
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 3 personer idag.
ÖVRIGT
I övrigt har vi inte övat med något övrigt att skriva hem om idag heller. Vädret har varit som
vanligt... Märkligt att, detta till trots, ett par nya fåglar hade anlänt till ön under natten.
Nattvandringarna producerar dessutom allt mindre, troligen även detta till följd av vädret.

Vilken snäppa vill gå på Playan och/eller Sydostudden när det ryker salt och flyger tång hej
vilt? Tångvallarna på Playan är nu uppemot 1,5 meter höga och fortsätter att växa. Nä, nu är vi
trötta på denna syd/sydostkuling som plågar oss dag och natt och hoppas på en förändring.
Verkar dock inte bli någon sådan under de närmaste två dygnen, men man kan ju alltid
hoppas att SMHI har fel som vanligt. Dagens limerick tillägnas detta institut som har sitt säte i
Norrköping, där ju Esplanaden är stadens ”Avenyn”...
En metereolog på Esplanaden,
är bara en uti raden,
som ej vet hur det blåser,
och gör kassa prognoser,
så till den milda graden.
VID DATORN
Johan Frölinghaus och Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ TORSDAG 22 NOVEMBER 2012
VÄDER
07:00: SSE 12 m/s i medelvind, 16 m/s i byvindar, +7,1°C, vattenstånd +19 cm.
10:00: S 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +7,4°C, vattenstånd +18 cm.
13:00: SW 10 m/s i medelvind, 13 m/s i byvindar, +8,4°C, vattenstånd +30 cm.
16:00: SW 6 m/s i medelvind, 10 m/s i byvindar, +8,3°C, vattenstånd +28 cm.
19:00: S 8 m/s i medelvind, 9 m/s i byvindar, +8,4°C, vattenstånd +20 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:13 och ner 15:43.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus och Jon Hessman.
VERKSAMHET
16 nät 12:00‐16:00.
Fröfällan vid Strandoxeln 09:00‐16:00.
15 burar i Kausan 09:00‐16:00. Dessutom 7 vadarburar som fröfällor i kausan 09:00‐16:00.
OBSERVATIONER
BERGAND 1 hane mot söder.
STORLOM 1 ex i vinterdräkt mot söder.
SKÄRSNÄPPA 30 ex idag.
ALKEKUNG 2 ex mot söder.
VINTERHÄMPLING 20 ex idag.
SNÖSPARV Ca 90 ex höll till på ön under dagen.
Oljeskadade fåglar En sillgrissla rastande.
RINGMÄRKNING
2 ex av 1 art:
grönfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 223 och i år 13 515.
Vidare egna kontroller av tidigare i höst märkta blåmesar (6), grönfink (1).
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 3 personer idag.
ÖVRIGT
Dagboken blev försenad, vilket tydligen redan har uppmärksammats. Detta är i första hand
beroende av att personalen till viss del går med reducerad hasighet pga. krasslighet.
Novemberkuling på Nidingen kan sätta sina spår i hals och luftrör... Nåväl, vi påbörjade i alla

fall årets stängning av stationen genom att ta ner en del nät och ”arkivera” hälften av burarna.
Pga. nämnda rosslighet ställdes även kvällens/nattens strandvandringar in och dagens limerick
får bli en favorit i repris. Hoppas på bättring i morgon.
En ringmärkare ifrån Skagen,
märkte fåglar mest hela dagen,
och han sa: ”det är bra,
att ett förkläde ha,
för en del är så lösa i magen.
VID DATORN
Johan Frölinghaus och Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ FREDAG 23 NOVEMBER 2012
VÄDER
Ganska klar morgon, under dagen mulnande och från eftermiddagen regn.
07:00: SE 12 m/s i medelvind, 18 m/s i byvindar, +7,5°C, vattenstånd +18 cm.
10:00: SSE 14 m/s i medelvind, 17 m/s i byvindar, +7,4°C, vattenstånd +10 cm.
13:00: SSE 13 m/s i medelvind, 17 m/s i byvindar, +7,7°C, vattenstånd +17 cm.
16:00: SSE 14 m/s i medelvind, 17 m/s i byvindar, +7,8°C, vattenstånd +11 cm.
20:00: S 11 m/s i medelvind, 14 m/s i byvindar, +7,2°C, vattenstånd ‐4 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:15 och ner 15:42.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus och Jon Hessman.
VERKSAMHET
2 nät 07:50‐08:50.
Fröfällan vid Strandoxeln 08:00‐16:00.
15 burar i Kausan 08:00‐16:00. Dessutom 7 vadarburar som fröfällor i kausan 08:00‐16:00.
OBSERVATIONER
HAVSSULA 7 ex mot söder.
STORMFÅGEL 1 ex mot söder.
SKÄRSNÄPPA 10 ex idag.
ENKELBECKASIN 1 ex stöttes påväg ut till strandoxeln vid 08‐tiden.
VINTERHÄMPLING 20 ex idag.
SNÖSPARV Ca 90 ex höll till på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
5 ex av 3 arter:
TOFSVIPA 1, Skärsnäppa 2, Grönfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 228 och i år 13 519.
Vidare egna kontroller av tidigare i höst märkta blåmesar (6), bofink (1).
UPPDRAGSARBETE
Inget idag.
BESÖKARE
Endast fågelstationens 3 personer idag.
ÖVRIGT
Idag har vi fortsatt avvecklingen av verksamheten. Samtliga burar är nu intagna och endast 17
nät återstår att demontera. Vi sparar näten ifall SMHI för en gångs skull kanske har rätt
angående vädret i morgon – svaga vindar och god sikt... Dagens höjdare blev ju naturligtvis

den nya märkart som håvades in av Johan under kvällen, nämligen TOFSVIPA. Det var
stationens 174:e märkart. I kväll verkar det dessutom som om skärsnäpporna äntligen
behagat besöka oss här på ön i någon större utsträckning. Lyckligtvis är Jon frisk och Johan har
piggnat till så pass att det blir några kvällsvändor på de enorma tångbankarna längs öns
stränder. Undertecknad är fortfarande ganska sänkt och står över. Dagens limerick inspireras
av denna krasslighet och handlar om en elakartad sjukdom som i huvudsak drabbar våra
bevingade vänner...
En gräsand från Bagaregården,
fick ej någon hjälp utav vården,
nej, det fanns ingen bot,
som kunde stå emot,
ty fågelinfluensan är svår den.
VID DATORN
Johan Frölinghaus och Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ‐ LÖRDAG 24 NOVEMBER 2012
VÄDER
Dimmigt.
07:00: SW 4 m/s i medelvind, 7 m/s i byvindar, +5,7°C, vattenstånd +20 cm.
10:00: SSE 14 m/s i medelvind, 17 m/s i byvindar, +7,4°C, vattenstånd +10 cm.
13:00: SSE 13 m/s i medelvind, 17 m/s i byvindar, +7,7°C, vattenstånd +17 cm.
Väderdata från SMHI och/eller http://www.gottskarhotell.se/hav/vaeder‐1/
Vattenståndet avser Ringhals.
Solen upp 08:17 och ner 15:40.
PERSONAL
Mikael Hake, Johan Frölinghaus och Jon Hessman.
VERKSAMHET
16 nät 07:45‐10:00.
Fröfällan vid Strandoxeln 08:00‐11:00.
Inga burar.
OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS hördes i dimman i gryningen.
STRANDSKATA hördes ute vid ostudden under natten.
SKÄRSNÄPPA 80 ex idag.
VINTERHÄMPLING 20 ex idag.
DOMHERRE 1 hona rastande.
SNÖSPARV Ca 90 ex höll till på ön under dagen.
RINGMÄRKNING
5 ex av 3 arter:
Sillgrissla 1, gärdsmyg 1, rödhake 1..
Antalet ringmärkta fåglar denna månad 231 och i år 13 522.
UPPDRAGSARBETE
Stängde stationen för säsongen.
BESÖKARE
Fågelstationens 3 personer idag. Stefan+4 pers. kom ut, tog b.l.a vattenprover.
ÖVRIGT
VID DATORN
Johan Frölinghaus och Mikael Hake.

