Nidingen

57°18' N; 11°54' E
Vår
11 mar – 30 jun

Höst
1 jul - 20 nov

Ringmäkta rariteter/ovanliga
märkarter

5000
Lövsångare 1098
Rödhake 831
Kärrsnäppa 516
Ringtrast 4
Fältsångare 1
Lundsångare 2
Mindre flugsnappare 6
Sommargylling 1
Gulhämpling 1

4023
Lövsångare 629
Rödhake 448
Ängspiplärka 448
Rörhöna 1
Silltrut 124
Nattskärra 4
Större hackspett 37
Sibirisk piplärka 1
Ringtrast 1

Anmärkningsvärda
observationer

Årta 2
Storlabb 10

Svartnäbbad islom 3
Vitnäbbad islom 2
Mindre lira 6
Grålira 22
Havssula 10100 (under en dag)
Stäpphök 1
Storlabb 14
Bredstjärtad labb 5
Lunnefågel 4

Säsong
Antal märkta – standard
Antal märkta – övrigt
Tre vanligaste märkarter

Adress:
Nidingens Fågelstation
Tullare Hög 50, SE-442 90
Kungälv
nidingen@gof.nu
www.nidingensfagel.se

Nidingens fågelstation 2013

Andreas Eriksson
Fågelstationens 34:e verksamhetsår startade den 11:e mars och stationen var sedan bemannad
kontinuerligt till den 18:e november. Detta var sjunde året i rad som fågelstationen haft
möjlighet att på helt ideell basis bedriva verksamhet från mitten av mars till mitten av
november. Totalt under året var 90 personer delaktiga i verksamheten ute på Nidingen, av
dessa har 14 varit stationsansvariga.
Ringmärkning: Totalt under året ringmärktes 9023 fåglar av 100 arter, detta är ett magert
resultat och är cirka 29 % längre än genomsnittet för de sex föregående säsongerna då
verksamhetsperioden varit ungefär lika lång. Antalet arter som ringmärkts hamnar strax under
genomsnittet för samma sexårs period. Under det 34:e verksamhetsåret ringmärktes hela fyra
nya arter för fågelstationen, sibirisk piplärka, fältsångare, sommargylling och gulhämpling, de
tre förstnämnda har inte heller observerats tidigare på ön. Totalt har nu 179 olika arter försetts
med ring under fågelstationens verksamhet.
Antalet ringmärkta vadare under säsongen var 1137, vilket är fjärde bästa året under 2000talet och kärrsnäppa (796) var den art som dominerade. Detta är den nästa högsta noteringen
någonsin. 105 ringmärkta större strandpipare är det tredje bästa resultatet i stationens historia
och vi får backa ända tillbaka till år 1990 för att hitta ett högre årsantal. En av Nidingens
karaktärsarter, skärsnäppa, uppträdde i relativt normala antal med 95 ringmärkta individer.
När det kommer till de vanligaste märkarterna vid fågelstationen så är antalet lövsångare
(1727) väldigt normalt i jämförelse med de senaste sex säsongerna medan antalet rödhake
(1279) hamnar cirka 1000 individer under genomsnittet. Antalet kungsfåglar (181) är cirka två
tredjedelar lägre än genomsnittet för de sex föregående åren, även ängspiplärka (470) är en art
som fångades i lägre antal än ”normalt”. En art som under de senaste 10 åren ökat i antal i
ringmärkningen jämfört med åren dessförinnan är gärdsmygen, och årets nymärkningar blev
378 till antalet vilket är det 5:e bästa genom tiderna. En art som hade ”invasionsrörelse” i
Sverige under året var större hackspett. Detta var något som tydligt märktes på Nidingen där
37 fåglar ringmärktes, bästa dagen var den 11 september då hela 19 individer försågs med
ring. Bästa året innan detta var 1990 då 9 fåglar ringmärktes. Andra arter som fångades i
högre antal än vanligt och utgör topp fem genom åren är, knölsvan (1), gravand (5), stenfalk
(4), rörhöna (1), kustpipare (2), silltrut (124), gråtrut (29), silvertärna (9), tobisgrissla (214),
nattskärra (4), rödstjärt (270), ringtrast (5), kärrsångare (25), härmsångare (71), lundsångare
(2), mindre flugsnappare (6), trädkrypare (15), steglits (6), gråsiska (110), mindre korsnäbb
(2), rosenfink (9) och slutligen stenknäck (2).
Återfynd: Under året inkom 66 återfynd fördelat på 60 individer av 24 arter från
Ringmärkningscentralen, 46 av dessa kontrollerades genom återfångst av ringmärkare eller

avläsning i fält. Den äldsta fågeln som det inkom ett återfynd på var en kentsk tärna som
avlästes i Tarragona på spanska nordostkusten den 12 oktober 2010, fågeln ringmärktes på
Nidingen 3 juni 1992 och hade vid avläsningen således hunnit bli 18,5 år. En fisktärna som
ringmärktes som unge på ön samma år den 16 juni kontrollerades i Zeebrugge i västra Belgien
den 22 april 2010 och var då alltså 18 år. Nidingens första återfynd av silltrut i Afrika gjordes
den 24 november 2012 då en fågel märkt som unge 29 juni 2005 avlästes i fält i Agadirs
utkanter i Marocko. Från samma område inkom ytterligare sex avläsningar av silltrutar,
samtliga var ungfåglar ringmärkta sommaren innan. Totalt inkom 20 återfynd av 17 olika
individer av silltrut under året. Det höga antalet återfynd av silltrut kan förklaras av det
färgmärkningsprojekt som påbörjades av unga silltrutar på ön under 2012, vilket har
underlättat avläsning av dessa i fält.
Häckfåglar: Öns karaktärsart tretåig mås häckade med 40 par, vilka tillsammans fick upp 37
flygga ungar. Antalet tobisgrisslor som häckade var 174 par och totalt ringmärktes 210 ungar.
Observationer: Under året noterades fyra nya arter för Nidingen. Utöver sibirisk piplärka,
fältsångare och sommargylling som ringmärktes observerades en förbisträckande gammal
hona stäpphök den 20 september. Den 4 maj upptäcktes en 2k jaktfalk som sedan från och till
sågs på ön fram till den sista maj.
Nidingen är den fågelstation i Sverige som kan erbjuda den bästa havsfågelskådningen och
även 2013 bjöd på en del häftiga upplevelser. Den 10 oktober passerade 10 100 havssulor ön,
vilket är den högsta dagssumman någonsin av arten i Sverige. Andra havsfågelarter som sågs
under året var bland annat mindre lira 6 ex, grålira 22 ex varav 5 individer under samma dag
den 16/9 samt den 24/10. Storlabb 24 ex, varav 10 ex sågs under våren mellan 14/4 – 5/5,
resterande 14 ex sågs mellan den 30/9 – 8/11. Bredstjärtad labb 5 ex mellan 9/10 – 4/11. Av
svartnäbbad islom observerades 3 ex, 2 1k fåglar och 1 2k fågel mellan den 24/10 – 8/11. När
det gäller vitnäbbad islom så sågs 2 ex vilka båda var nästintill i praktdräkt, den ena
observerades den 29/8 och den andra den 29/10. Mellan den 19/10 – 30/10 sågs 4 ex
lunnefågel, varav samtliga var sträckande fåglar.
Övrigt: Under året påbörjade fastigghetsverket en renovering av flertalet byggnaderna på ön,
bland annat totalrenoverades byggnaden som rymmer vårt ringmärkningslabb.

