Senaste nytt från Nidingen 2009

2009-11-15
Stationen stänger för i år. Vi passerade 10 000 fåglar med ett nödrop.
2010 är vi på plats igen, se till att boka in dig för en eller flera veckor på Nidingen.
Ur dagboken 14.11 2009:
"Brunanden, åttonde fyndet för Nidingen sedan 1980, får utses till dagens raritet, vilken var ny för
Göran på ön och blott andra fyndet för Uno.
I övrigt kan sägas att det var en härlig känsla att stå ute i vattenkanten på Västudden och
formligen omringas av 110 födosökande skärsnäppor på ner till en meters håll. Endast några få
årsungar ingick i flocken och dessa var omärkta. I övrigt fanns nästan bara på Nidingen tidigare
färgringmärkta adulter, där kronan på verket var den i somras på Spetsbergen kontrollerade
snäppan, som där tilläggsmärktes med en orange plastflagga. Sistnämnda snäppa märktes
ursprungligen på Nidingen som 2K redan i mars 1993, alltså har den fyllt 17 år i år."

2009-11-13
Dagens händelse utgjordes av en 3K havsörn som visade upp sig fint medan den jagade upp alla
skarvar och trutar ute på Klockfotsrevet. Tidigare i år har havsörn setts med 1 ex i mars, 1 ex i
augusti och 1 ex så nyligen som 1/11. Dagens obs blev fågelstationens 13:de observation av arten
- ett lustigt sammanträffande just fredagen den 13:de. Utvecklingen för havsörnens uppträdande
på Nidingen är tydligt ökande: 1 ex 1984, 1 ex 2000, 1 ex 2004, 1 ex 2005, 1 ex 2006, 4 ex 2008
och alltså 4 ex 2009.
2009-11-12
- prel. har 255 arter noterats vid Nidingens fågelstation sedan starten 1980.
Ett första urval:
orre - en höna - 14.4 1980
tjäder - en yngre tupp - 17.4 1991
smådopping, 12.6 1995, 31.3 2009 och 2.11 2009
purpurhäger, 30.4 1987
småfläckig sumphöna, 29.4 1987
tereksnäppa, 3.7 1986 och 15-16.6 2001
ALPSEGLARE, 5.8 1980 - FÖRSTA FYND i Sverige
BRUN TÖRNSKATA, 2-3.10 1984 - FÖRSTA FYND I EUROPA
Fler rara arter listas i morgon!
Raritetsurval del 2:
vitnackad svärta, 22.4 2000 hanne str S, 30.5-1.6 2006 hanne rastade
tuvsnäppa, 4-15.5 1984 en hanne rastade. Ringmärktes den 8.5.
svarthuvad mås, 28-31.5 1980 rastande, 24.9 2007 sträckande
pärluggla, 1.11 2008 ringm
korttålärka, 21.7-20.8, långstannare, ringmärktes småningom.
sydnäktergal, 19-25.4 1983 ringm, 11.5 1985 ringm
eksångare, 6.7 1997 ringm
stäppsångare, 28.5 2007 ringm
FOTNOT:
Den yngre tjädertuppen från 14.4 1991, som omnämndes i raritetsurval del 1
i gårdagens dagbok, gästade Nidingen när stationen var tillfälligt obemannad.
Tjädern sågs och fotograferades av fyröns tillsyningspersonal.
Raritetsurval del 3:
större lira, 29.7 och 28.8 1984
röd glada, 27.4 1987, 17.4 2004
ängshök, 24.5 2001. Fyndet den 26.5 2009 ska behandlas av rrk
rörhöna, 18.4 1983, 7.4 1999, 15.4 2004
fjällpipare, 24-25.8 1987
brednäbbad simsnäppa, 19.10 1980, 29.9-2.10 1986
vittrut, 19.4 1987, 4.4 1991
busksångare, 6.8 1999 ringm, 15-16.6 2007 ringm, 25.6 2009 ringm

Rariteter del 4:
jaktfalk, 16.9 1986 och 25.3 2007
mindre hackspett, 11.10 1988 ringm
brandkronad kungsfågel, 23.9-96, 19.5-03, 10.10-08, 19.10-09
halsbandsflugsnappare, 21.5 1984, 17.5 2009
bändelkorsnäbb, 29.9 1985, 14.8 1997, 24.7 2008, 22.8 2008
dvärgsparv, 8.5 1983, 19.6 1987, 16.10 2007, 13-17.10 2008
svarthuvad sparv, 5.6 1984, 18.6 1984, 11-13.6 1987, 9.6 2000
Hela listan hittar du här

•

2009-06-08
från Riksmuseums hemsida

åglar med hög ålder kontrolle på Nidingen

I slutet av maj-början av juni kontrollerades flera fåglar med ovanligt höga åldrar vid Nidingens
fågelstation.
Det rör sig om en strandskata, märkt på Nidingen som adult i augusti 1980, som kontrollerats på
ön vid flera tillfällen och som nu är minst 31 år gammal.
En annan bekant vid stationen är en tobisgrissla, märkt som unge på Nidingen i juni 1979, och
som sen valt att häcka på ön och kontrollerats vid flera tillfällen, nu 30 år gammal. Detta är den
äldsta kända tobisgrisslan i Europa.
I tillägg till dessa båda gamlingar kontrollerades även en 25-årig tobisgrissla, märkt som unge på
samma plats 1984.

