Lite tips för nya besökare vid Nidingens fågelstation
(författat av Lotta Berg efter diskussioner med bl.a. Göran Andersson)

Här kommer lite ”bra att veta” för alla som för första gången ska tillbringa en vecka på Nidingens
fågelstation. Tänk på att detta är allmänna principer – sedan kan praktiken och verkligheten
variera lite från vecka till vecka! Det är stationschefen som bestämmer vad som ska göras, när
det ska göras och hur det ska göras, men det går alltid bra att ställa frågor.

Transport
Transporterna sköts vanligen med stationens egen båt ”Stuff”. Flytvästar finns på båten, och
ska användas av ALLA.
Vanligen avgår båten från Skallahamn klockan 10 på lördagar, men detta kan justeras beroende
på väder och vind. Man ska därför alltid kontakta skepparen för att stämma av, senast dagen
innan. Det är då också lämpligt att utbyta telefonnummer om det skulle bli någon hastig ändring.
Vem som är skeppare kan bokningsansvarige informera om. Båtresan tar ungefär 1 timme. Vid
vindstyrkor över 10 m/s kan båtresan komma att förskjutas i tid, eftersom det då är svårt att ta
sig in till Nidingens hamn.
Packa gärna i väskor som det går hyfsat lätt att lyfta i och ur båten, och som är stängda
(väskorna kan välta om det gungar). Tänk på att lätta kassar kan blåsa i sjön när de lastas upp
på Storbryggan.
Det är mycket uppskattat om den som kommer ut för att påbörja en vecka har med sig kaffebröd
till ”överlämningsfikat” med den avgående personalen!
Återresa sker vanligen vid 12-tiden samma dag som båten kommit ut. Tänk på att vara noga
med att inte blanda ankommande och avresande bagage!

Boende
Bor gör man i det hus på Nidingen som fågelstationen disponerar. Huset är ordentligt
vinterbonat, har elektricitet, värme, varmt och kallt vatten, kylskåp, frys, mikrovågsugn, ugn,
spis, TV, trådlöst nätverk och riktiga sängar i två olika sovrum (3 + 3 bäddar). Vattnet är avsaltat
havsvatten, och man ska inte slösa med det. Dusch finns i ett separat litet hus, och vanligen
försöker man begränsa sig till en dusch var 3-4 dag (dvs ett duschtillfälle om man bara stannar
en vecka). Toaletten är en urinseparerande torrtoa, varav en finns inomhus (används främst
morgon och kväll om man så önskar) och en så kallad ”gästtoa” i hamnen, som det är lämpligt
att använda i första hand under dagarna (eftersom den innebär mindre arbete med tömning
etc).
Ta med egna lakan och handdukar. Kökshanddukar, diskmedel mm finns på plats.
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Minst en gång i veckan, vanligen fredag/lördag (vid avresa) städar man. Då städas alla
gemensamma utrymmen inklusive toaletterna, samt ringmärkningslabbet.

Mat
Var och en tar med den mat, fika och dryck man behöver. Lägg gärna frysvaror i en plastkasse,
så är det lättare att hålla reda på vilken mat som är vems. Eftersom hemresan kan bli försenad
vid ogynnsamt väder är det lämpligt att ha med lite reservproviant av enklare slag.

Fågelfångst
Försåvitt det inte blåser alltför mycket eller regnar/haglar/snöar så sätts näten upp i gryningen.
Vilka och hur många nät som ska sättas upp eller tas ner, och när detta ska göras, bestäms av
stationschefen/ringmärkningsansvarig (kan vara samma person). Näten tas vanligen ner när
fågelflödet avtagit eller man är nöjd för dagen, kanske vid lunchtid, men ibland är det läge att
köra hela dagen. Näten kontrolleras minst en gång var 30:e minut (vanligen hel och halv
timme). Fåglar ska normalt stoppas i påsar efter losstagning. Det är vanligen lämpligt att sedan
placera fåglarna i boxar i labbet, men här kan ringmärkningsansvarig välja andra lösningar för
vissa arter under vissa förutsättningar. Boxar ska alltid märkas upp med art/artgrupp.
Fågelfångst kan också ske i så kallade ”vadarburar” på stränderna. Dessa vittjas en gång i
timmen, vanligen hel timme. Detsamma gäller vid användande av fröfällor.
Nattfångst med hjälp av ficklampa och håv kan förekomma.

Fågelskådning
När så är möjligt förväntas även havsfåglarna bevakas. Åtminstone tre timmars
sträckobservationer är lämpligt under morgontimmarna, och givetvis mer när det blåser från
sydväst eller väst. Under icke reservatstid är det lämpligt att ta en tur till Ostudden varje
eftermiddag för att se vad som landat där.

Kryssning
Varje kväll är det kryssning, d.v.s. genomgång av vilka arter som setts inom ön rapportområde
under dagen. Vissa arter markeras bara med ”kryss”, dvs ”noterad”, medan andra räknas till
antal. Samtlig personal förväntas vara närvarande och uppmärksamma under kryssningen (dvs
inte samtidigt se på TV, läsa bok, leka med datorn eller konversera med varandra).
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Rapportering
Vanligen sköter stationschefen rapporteringen via Artportalen samt i de Excelark som ska fyllas
i varje kväll. Detta gäller även raritetsrapportering, vilken då görs tillsammans med upptäckaren.

Andra gäster på ön
Nidingen saknar bofast befolkning, men i synnerhet under den varma årstiden och vid vacker
väderlek kan det komma annat folk till ön.
Företaget Gottskärs Hotell disponerar flera hus på ön och har ibland övernattande gäster, även i
rum som finns i samma hus som fågelstationen (dock med annan ingång). Visa vederbörlig
hänsyn mot dessa vid tidigt morgonarbete.
Föreningen ”Nidingens vänner” disponerar också ett rum i ”vårt” hus. Detta kan ibland hyras av
stationspersonalen, om man vill ha ett extra rum. Bli gärna medlem i föreningen!
Därtill kommer turister som kommer ut i egna båtar. Dessa stannar vanligen bara över dagen.
Man kan ibland behöva påminna dessa om att beträdnadsförbud råder på stora delar av ön
under häckningstid. Vänligt men bestämt.

Glöm inte att ta med …




sänglinne = underlakan, påslakan och örngott (endast sovsäck är inte tillåtet),
kikare och annan utrustning,
hela gummistövlar, praktiska kläder efter väder och årstid

Välkommen till Nidingens Fågelstation!
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