Senaste nytt från Nidingen 2012
2012-11-24
Så avslutades då årets verksamhet på Nidingens Fågelstation. Exakt klockan 12:43 lade
vi ut från Stora bryggan och stävade in mot land efter att ha konserverat stationen efter
alla konstens regler. En sak kan man definitivt konstatera: det är så mycket bättre (som
det heter nuförtiden...) att sätta upp näten och att släpa ut alla burarna än att packa in
dem... Veckan som gått har varit väldigt blåsig och tyvärr har det blåst från fel håll,
åtminstone om man är havsfågelfreak. Blåsten har även medfört att nätfångsten varit
ytterst begränsad. Icke desto mindre har vi lyckats fixa tre nya märkarter för året tack
vare våra kvälls-/nattvandringar, nämligen storskarv, tofsvipa och sillgrissla. Med sorg i
våra hjärtan lämnade vi Nidingen för denna gång, men vi ser redan fram emot att
komma ut till våren igen. Dagens limerick tillägnas de fåglar som försöker övervintra på
ön.
Ett stort TACK till alla er som har deltagit i verksamheten 2012. Hoppas att ni kommer
tillbaks till Nidingen 2013!
2012-11-05

* Ålder? * Upptäckt av Eva Åkesson kl 11:02 när den simmade sakta västerut strax utanför
Playan, mindre än 100 m från stranden. Födosökte sig runt Hamnudden och in i Kausahamnen, där
den fortsatte strandnära norrut förbi Västudden kl 12:25.

Skäsrnäpporna har anlänt till sin övervintringsplats.

2012-07-01
Låg aktivitet idag då vädret var tråkigt hela förmiddagen. På eftermiddagen tog vi oss i kragen och
började med tretåprojektet. På ett par timmar fångade vi 10 tretåiga måsar och satte på ljusloggrar
på deras ringar. Det fungerade mycket bra och hoppas nu att ljusloggrarna sitter kvar till nästa år.
Måsarna verkade nästan helt opåverkade av det hela. När de släpptes flög de flesta direkt upp till
sina bon igen. Endast ett par flög först ut till vattnet för att bada. Några intressanta måsar var: öns
troligen äldsta-19 år, den engelskmärkta-12 år, en åttaåring som inte är sedd sedan 2004 och en
omärkt. De övriga var pullmärkta mellan 2003 och 2006.
2012-04-06
Vi vill på detta sätt informera om ett föredrag av ringmärkningscentralens chef Thord
Fransson, som kommer att sändas på museets webb. Föredraget har rubriken ”Sagan om
ringarna - 100 års ringmärkning lär oss om flyttfåglarna” och sänds live onsdagen den 11
april klockan 18.00. Därefter kommer det även att finnas tillgängligt att se i efterhand.
Sprid gärna denna länk även till medhjälpare och andra intresserade.
Länk för att komma till sidan med föredraget: www.nrm.se/webbtv

2012-03-21
1 000:e fågeln ringmärkt på Nidingens Fågelstation 2012
Ringmärkningsåret på Nidingen har faktiskt fått en flygande start. Redan idag 21/3 märktes
nämligen den 1 000:e fågeln sedan vi körde igång den 11:e. Det blev en skärsnäppa som fick den
stora äran – den 65:e som nymärkts i år. Den art som annars har dominerat i näten är koltrast. Hela
641 ex. av arten har nu märkts, vilket redan överträffar den tidigare högsta årssumman. Av lite
mer udda arter som märkts kan nämnas hornuggla, svarthakad buskskvätta och snösparv. Nu ser vi
fram mot resten av vårsäsongen, som kan bli den bästa i stationens 33-åriga historia. Information
om hur arbetet fortgår kommer att läggas ut på hemsidan regelbundet. Väl mött!

Foto: Mikael Hake
Denna skärsnäppa blev den 1 000:e fågeln som ringmärktes på Nidingens Fågelstation 2012.
2012-03-17
Utdrag ur dagboken:
Nu är man trött efter ytterligare en dag med mycket fåglar och spring i näten.
Lägg därtill fyra timmar på sjön för undertecknad, så kanske ni förstår att det är lite segt.
Överlämnar kvällsvandringen åt den tillträdande personalen...
Morkullerekordet från igår krossades totalt idag, och sannolikt kommer man aldrig att få se så
många morkullor på en och samma dag igen.
Under gryningens nätuppsättning sprutade det kullor åt alla håll likt ett påkostat nyårsfyrverkeri.

Foto: Mikael Hake
Tidigare års koltrastrekord överträffades ännu en gång, och bland de 179 individer som märktes
fanns tre främmande kontroller en holländare, en dansk och en engelsman (dock inte Bellman
denna gång...). I morgon blir det nog fullt upp igen. Har just varit ute och kollat, och det gnistrar
av koltrastar i fyrljuset. Sicket makalöst skådespel!
11/3-2012
Nidingen öppnat för år 2012

Foto: Tommy järås
Utdrag ur dagboken:
Jaaaa, vad ska man säga. Texten här under övrigt skulle egentligen kunna bli hur lång

som helst. Sicken intressant start på säsongen! Strax efter elva kom vi ut till ön och
möttes som vanligt av våra trogna häckfåglar som var glödheta i det fina vårvintervädret.
Skärpiplärkorna spelflög och jagade varandra som tokiga, de tretåiga måsarna gnällde
och skrek som galna, och tobisgrisslorna flög omkring som små bomber. En del fåglar
hade uppenbarligen lyckats övervintra på ön och vi kontrollerade bl.a. vardera en
koltrast, gärdsmyg, järnsparv och talgoxe som vi hade märkt i höstas. Dessutom verkade
några gamla häckfåglar vara tillbaka, då två pilfinkar och en vattenrall kunde noteras.
Det mest anmärkningsvärda var nog trots allt de rester av en slagen pärluggla som vi
hittade under fläderbusken mellan stationen och Hönshuset. Förutom fåglarna så
uppdagades det tämligen snart att vattnet var avstängt och att värmen inte fungerade.
Lyckligtvis hade vi med oss en konsult som Fastighetsverket hade anlitat och som hade
lite koll på läget. Han tog diverse kontakter och förhoppningsvis så får vi ordning på det
hela snart. I övrigt kan nämnas att kvällens burfångst och strandvandring gav 8
nymärkta skärsnäppor, samt en grå- och en havstrut. Spännande fortsättning följer...

