Nidingens
Fågelstation

Naturreservat

Trift i
maj

Nidingens dubbelfyrar. Det gula huset med
fågelstationens lägenhet.

Ön Nidingen och kringliggande vatten blev ett
naturreservat 1980 för att skydda det speciella djuroch växtlivet på och kring ön. Hela det skyddade
området är ca 725 hektar stort och bara 13,5 av dem
består av själva ön. Syftet med reservatet är att
bevara de grunda vattenområdena från ingrepp som
kan äventyra deras biologiska och geologiska
värden, att bevara det rika fågellivet samt att bevara
en kulturhistoriskt intressant fyrplatsmiljö.

Nidingen är en av Hallands finaste fågelöar. Öns
isolerade läge lång ute i Kattegatt gör den till en
viktig sträck och rastlokal för flyttande fåglar vår
och höst. Nidingens signum, den tretåiga måsen
häckar i fönsternischerna på de gamla fyrarna samt
på ett av öns sjömärken. Ön hyser dessutom goda
häckande populationer av fiskmås, gråtrut, silltrut,
tobisgrissla, skärpiplärka, silvertärna, småtärna och
vissa år även kensk tärna.

Tretåiga måsar på Rissa stenen, det är
trångt om utrymmet!

Fågelstationens
historia
Fyrmästaren Vincent Sjöstedt upptäckte
1967 ett par tretåiga måsar som häckade
på den så kallade Rissa stenen, ett av öns
sjömärken. Det visade sig att en av dessa
fåglarna var ringmärkt i Danmark!
Detta var den första konstaterade
häckningen av tretåig mås i Sverige.
Ringmärkningen av de häckande tretåiga
måsarna på Nidingen påbörjades sedan
1971 och arten häckar årligen med cirka
35 par på ön.
Sedan 2015 häckar också 3-4 par tretåig
mås på kasun fyren Fladen väster om
Nidingen. Dessa är de enda platser i
Sverige där arten häckar.
Vid starten av fågelstationen 1979 bedrevs
ringmärkning och flyttfågelstudier med
huset från 1852 som bas.
Idag hyr fågelstationen en av lägenheterna
i huset från 1832 och har inrett ett av
förråds utrymmena som ringmärknings
laboratorium..
Att Nidingen är en förnämlig fågellokal
bevisas av att det till och med 2020 har
observerats 279 arter på och utanför ön.

Vad är
ringmärkning?

Ringmärkning på
Nidingen

Vill du arbeta på
fågelstationen?

Fåglars flyttningar och deras förmåga att hitta rätt
har länge fascinerat människan och tidigt var ett
av syftena med ringmärkning att undersöka dessa
fenomen. Genom ringmärkningen får vi kunskap
om fåglars förflyttningar, livslängd och
populations utveckling.

Årligen ringmärkts mellan 6000-10 000 fåglar på
Nidingen och från starten 1979 fram till och med
2020 har 348864 fåglar ringmärkts! Dom flesta
fåglarna fångas i så kallade slöjnät och special
tillverkade burar. Men även en stor del av fåglarna
märkts som boungar det vill säga innan de kan
flyga. Detta gäller främst öns häckade måsar, trutar
och tärnor.
En annan av öns karaktärsfåglar, tobisgrisslan,
bor i special tillverkade bolådor som finns
utplacerade längs öns stränder och boungarna kan
därigenom enkelt ringmärkas.

Om du vill lära dig mer om fåglar och kanske
arbeta på fågelstationen, gå då in på
Nidingens fågelstations hemsida för att
komma i kontakt med ansvariga för
verksamheten. Eller om du är på Nidingen när
du läser detta så kontaktar du någon i
fågelstations personalen!

I Sverige började man med ringmärkning av fåglar
redan 1911. Vid ringmärkningen fäster man en
metallring eller plastring med en identitetsmärkning
på fågels ena ben. Vid fångsttillfället noteras
arttillhörighet, kön, ålder samt viss biometrisk data.
All ringmärkning i Sverige sköts idag från
ringmärkningscentralen på Naturhistoriska
riksmuseet i Stockholm och det är också dit man
vänder sig om man hittar en ringmärkt fågel.
Återfynden ger mycket viktig information som
används vid forskning om fåglar och fågelflyttning.
Nidingens fågelsstation ingår tillsammans med cirka
20 svenska fågelstationer i ett Europeiskt nätverk,
EURING som utväxlar data om ringmärkta och
återfunna fåglar.

Kontakt:
se hemsidan nidingen.gof.nu

Stöd vår verksamhet:
Plusgirokonto: 411694-3
Swish: 123 544 2892
Nidingens fågelstation drivs av

Göteborgs Ornitologiska Förening.

Tobisungar i bolåda

Tobisgrissla

Vidare läsning:
 Nidingen - från istid till
nutid……
 Ringmärkningscentralen i
Stockholm
 Fladens fyr

