Senaste nytt från Nidingen 2010

2010-11-22
Årets verksamhet
avslutad!
Exakt klockan 14:08 igår,
den 21:e november 2010,
kastade vi loss från
Nidingens stora brygga och
påbörjade för sista gången
denna säsong den en timma
långa färden in till vår
hemmahamn Skallehamn,
belägen på de sydvästligaste
delarna av Onsalahalvön.
Stationen hade dessförinnan
stängts och vinterförvarats
för säsongen med allt vad
det innebär. Det kändes, som
vanligt, tråkigt att lämna ön
och alla mesar, järnsparvar, gärdsmygar, mm som tappert kommer att försöka
övervintra genom att leva på det rika utbud av föda som ön producerar under
milda vintrar. Vetskapen om att en hård vinter mer eller mindre kan radera ut allt
flygande liv på ön är dock lite betungande, men sådan är verkligheten. Vi får facit
när vi för första gången kommer ut nästa år. Målsättningen är att köra igång
verksamheten 5:e mars 2011, men man vet ju aldrig huruvida isens tjocklek och
utbredning kommer att köra käppar i hjulet för denna ambition. Hursomhelst, så
dröjer det faktiskt inte så länge förrän solen återvänder från sin vinterdvala och
de tretåiga måsarna åter kan sitta på sina fönsternischer i de gamla fyrarna och
må gott i den härliga vårsolens sken. Det ser vi fram emot! Tack, alla som har
ställt upp i arbetet på Nidingens Fågelstation under året som gått - väl mött
under 2011!
2010-11-10
Årsrapporten 2009

2010-11-09
Gott om fåglar i november och spektakulära kontroller under hösten!
November är på väg att bli en av de bästa någonsin på Nidingen. Till och med
8/11 hade vi märkt hela 498 fåglar, vilket redan är den fjärde bästa
novembersumman sedan starten 1980. Nu skall man dock komma ihåg att vi
vissa år har avslutat verksamheten ganska tidigt under hösten, men det är ändå
en mycket bra siffra. Den högsta novembersumman hittills noterades 2008, då
817 fåglar märktes, men då var stationen å andra sidan bemannad hela månaden
ut. Vi får se vart det hela barkar hän i år. Stationen kommer att vara bemannad
till och med 20/11.

Det är framför allt gråsiskan som har fångats i högre antal än normalt, och inte
mindre än två dagsrekord har redan satts under månaden, med 49 ex. den 1:e
och 53 ex. den 8:e. Värt att notera är även att säsongens andra
kungsfågelsångare märktes den 5:e.
Senhöstens art, totalt sett, är dock stjärtmesen. Hittills i år har vi ringmärkt hela
21 ex. Detta skall jämföras med de 47 ex. som vi har märkt totalt under perioden
1980-2009. Förutom de stjärtmesar som har nymärkts, har vi fångat ytterligare
sex individer, men de kunde vi inte märka, eftersom de redan tidigare hade
försetts med ring. Vi låter väl stationspersonalen som var närvarande när de sex
fåglarna fångades, nämligen Uno Unger och Stina Andreasson, själva berätta om
dessa spektakulära kontroller.
Saxat ur dagboken 13/10 2010:
”Det låter helt otroligt men de tre senaste
fångade stjärtmesflockarna på Nidingen har
samtliga innehållit redan ringmärkta ex.
Dessutom har Stina Andreasson och
undertecknad varit med vid fångsten vid
alla tre tillfällena. Oddsen för att något
sådant skall hända torde vara mindre än en
på miljonen. Det började 14/10 förra året,
då samtliga fåglar i en flock på 6 ex. hade
ringmärkts några dagar tidigare på
Hammarö fågelstation utanför Karlstad.
Därefter fångades 8 fåglar för tre dagar
sedan, där 4 ex var märkta med Moskva-ringar och så idag då en flock på 6
fåglar innehöll 2 ex. med Litauen-ringar”.
Det skall bli mycket intressant att få reda på exakt var och när dessa vita,
långstjärtade små spöken är märkta. Information kommer att läggas ut på
hemsidan så snart vi får besked. Hursomhelst, så är det en imponerande flyttning
av dessa ca åtta gram tunga fåglar som ser ut att nätt och jämnt kunna flyga när
man observerar dem i deras häckningsmiljöer.
2010-10-16
Nya återfynd och kontroller inlagda se här
2010-10-04
En blåsig och solig dag, inga fåglar... men flaggan stog rakt ut, vågorna skvalpade och
solen sken.

2010-08-25

• Större lira på Nidingen!

25:e augusti var en lysande havsfågeldag längs i stort sett hela Västkusten. Nidingen var
nog det vassaste stället denna dag. Eftersom inga nät eller burar kunde sättas upp, tog
personalen tillfället i akt att rikta sin uppmärksamhet mot det skummande havet.
Belöningen lät inte vänta på sig, och under dagen sågs tre mindre liror, två gråliror och
sex obestämda liror passera ön mot söder. Av de sistnämnda var troligen tre mindre liror
och en gulnäbbad dito. Lägg därtill 23 sydsträckande storlabbar och tre obestämda kust/bredstjärtade labbar, så förstår ni att det var en havsfågeldag av mycket hög karat. Än
mer högkaratigt blev det dock dagen efter… Vi låter väl den ansvarige stationschefen
Göran Andersson berätta själv om vad som hände denna historiska dag på vår fantastiska
fågelö.
”I går åt jag lunchen på stående fot i lä av röda huset, som ligger intill Nidingens
fågelstation. Jag ville inte missa för mycket sträckobstid med att sitta inne på stationen
och äta… Då kom en mindre lira seglande utmed norra stranden, 50-100 meter ifrån mig.
Den födosökte i bränningarna strax norr om Strandoxeln och fortsatte sen ut mot de
stormiga vidderna.
I dag var klockan 06:55 när jag såg en slags favorit i repris. En ljus labb trodde jag
först… nej, en STOR lira ... i betydelsen mer storvuxen lira… kom längs samma rutt och i
kikaren noterade jag en större lira. Den heter så! Ja, det VAR en större lira!

Ett par timmar innan, i gryningen, kollade jag Club 300:s hemsida
på stationsdatorn och läste artikeln om och såg bilderna på den
större liran vid Kullens fyr dagen innan. Jaha, större lira är så där
sällsynt, tänkte jag. Men nu är väl årskvoten fylld, så det blir att
vänta många år till innan jag får se den… minst en kilometer bort.
Men den var mycket närmare än så… både i tid och rum!”
FOTNOT:
Detta var tredje fyndet av större lira på Nidingen. De två första är
från
29.7 och 28.8 1984!
http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6rre_lira
2010-05-28

• SÅNGSPARV.
Den allt överskuggande händelsen idag var naturligtvis fångsten av sångsparven - en ny
art för Sverige. Sångsparven kommer från Nordamerika och det är första gången fågeln
syns i Sverige.
Anders Magnusson skrev ner följande berättelse om händelseförloppet:
På första nätrundan vid femtiden noterade jag en sparv i nedersta våden på nät 1A vid
Grindoxeln. Strax förstod jag att det rörde sig om en av de nordamerikanska sparvarna
och då troligen sångsparv (Melospiza melodia). Efter litteraturstudier stod det klart att
Sveriges första SÅNGSPARV påträffats på Nidingen. Fågeln släpptes sedan vid tvättstugan
och sågs sedan av ytterligare 3 personer vid 9-tiden. Den eftersöktes sedan under dagen
utan framgång.

Foto: Magnus Unger

Foto: Magnus Unger

2010-05-29
Den var tydligen kvar, skulkade antagligen hårt hela dan på NV udden, fångades 06:20 i
nätet vid nya fyren där den sedan också släpptes. Landade i en låg vresrosbuske 50 m NV
fyren där vi därefter lämnat den i fred i inväntan på om någon kommer ut under dagen.

SångsparvMelospiza melodia
På plats vid märkningen, från vänster, Claes Lööv, Mikael Käll, Anders Magnusson och Olle Hydén.
Se vidare
Club300
SVT
Sveriges Radio
GP

From Wikipedia, the free encyclopedia
The Song Sparrow, Melospiza melodia, is a medium-sized
American sparrow.
Adults have brown upperparts with dark streaks on the back and
are white underneath with dark streaking and a dark brown spot
in the middle of the breast. They have a brown cap and a long
brown rounded tail. Their face is grey with a streak through the
eye. For subspecies, see below.
In the field, they are most easily confused with its congener the
Lincoln's Sparrow, and the Savannah Sparrow. The former can
be recognized by its shorter, greyer tail and the differentlypatterned head, the brown cheeks forming a clear-cut angular
patch. The Savannah Sparrow has a forked tail and yellowish flecks on the face when seen up close.
Although they are a habitat generalist, their favorite habitat is brushy areas and marshes, including
salt marshes, across most of Canada and the United States. They also thrive in human areas, such as
in suburbs, along edges in agricultural areas, and along roadsides. In southern locations, they are
permanent residents. Northern birds migrate to the southern United States or Mexico, where there is
also a local population resident all year round. The Song Sparrow is a very rare vagrant to western
Europe, with a few recorded in Great Britain and Norway.
These birds forage on the ground, in shrubs or in very shallow water. They mainly eat insects and
seeds. Birds in salt marshes may also eat small crustaceans. They nest either in a sheltered location
on the ground or in trees or shrubs.

2010-05-21
• SVARTHUVAD SPARV

1 ad hane rast Nidingen, Hl 22.5 Nidingens
fågelstation (Denna vackra hane fångades i norra
slånbusken vid 8-tiden. Efter märkningen sågs den vid 10
i Kausan. och av en gästande ornitolog vid 14-tiden på
ostudden. Lämnade troligen ön under em. Detta är femte
fyndet för Nidingen och ca 30:e i landet.) En vacker hane
blev Nidingens fjärde märkta. De tidigare märktes 5/6 1984, 18/6 1984 och 11/6 1987.
Samtliga dessa tre var hanar. Dessutom observerades en hona den 9/6 2000.

Svarthuvad sparv (Emberiza melanocephala) är en
fågel i familjen fältsparvar. Den är en sällsynt gäst i
Sverige. Den svarthuvade sparven häckar i sydöstra
Europa i Grekland, östra Italien, Turkiet och i mindre
Asien. Övervintring sker i Indien. En gammal hane har en
karaktäristiskt svart huva, gult på bröst, hals och
undergump. Framryggen är ljusbrun. Ryggen och
övergumpen är ostreckad och rödbrun. Honan liknar en
hona av stäppsparv och kan vara svår att skilja från denna. Lokalt hybridiserar de två
arterna.

2010-05-06
Siffrorna kanske ser dåliga ut om man jämför med 2009 men det verkar vara lite fågel över lag. Se
nedan siffror från den 5/5 2010
Nidingens fågelstation 1945 ringmärkta fåglar (3456 21/5)
Falsterbo fågelstation 1351 ringmärkta fåglar (2687 21/5)
Ottenby fågelstation 2933 ringmärkta fåglar (4798 21/5)

2010-03-31.
Dagens begivenhet var utan tvekan de 7
ringmärkta adulta sparvhökarna (4 hanar + 3
honor), som anlände till ön samtidigt med
hundratals bofinkar när regnet upphörde och
en viss uppklarning ägde rum från V vid 16tiden. Tidigare dagsrekord för sparvhök låg
på 3 ex.

2010-03-24
Idag startar vi stationen för i år.Resan ut gick via Bua hamn där vi hade sjösatt vår båt. Isen vid den ordinarie
hamnplatsen var fortfarande ca en halv meter tjock... Turen ut till ön gick genom tjock dimma så det var tur att
vi hade GPS med oss. Näten sattes upp och vi fick 11 fåglar varav 5 koltrast och en svart rödstjärt, 2 bofink en
gärdsmyg och 2 rödhakar. Läs mer i dagboken

SVART RÖDSTJÄRT 1 2K hane ringmärktes
efter nätfångst vid Grindoxeln
fångades som fågel nummer 2 när stationen
öppnades den 24/3-2010

2010-03-13
Osäkert om stationen kommer att kunna öppnas i utsatt tid pga isläget. Som det ser ut idag så kan vi starta
inte starta förrän någon gång under vecka 12

2010-01-10
Hemsidan uppdaterad och omgjord.

