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NIDINGEN
EXOTISK UTPOST FÖR EN ÖSTKUSTBO
Att vara på Nidingen innebär ständig spänning, oftast
mycket fågel som sträcker förbi och kanske någon riktig
godbit som fastnar i näten. Den lilla ön på drygt 14 hektar
är belägen cirka en timmes båttur från Onsalahalvön.
TEXT & BILD: SIMON CARRINGTON
SIMON.CARRINGTON88@GMAIL.COM

S

”

Helt plötsligt står en
storlabb
på en sten
utanför
Kausan –
ett mycket
mäktigt
möte!

SIMON CARRINGTON ÄR en

19-årig kalmarit
med ett hängivet intresse för fåglar och för
fågelfotografering. Vi som har följt honom
på sociala medier förstod tidigt att han är en duktig ung fotograf med en fin känsla för det konstnärliga och vackra i sina möten med fåglarna –
något han smakfullt lyckas återge i sina bilder.
Simon har för tillfället ett uppehåll från studierna
– ett år till att fokusera på fågelskådning, fågelfotografering och ringmärkning. Han har redan flera säsongers erfarenhet från verksamheten vid
Ottenby fågelstation och har även varit på norska
Utsira och plockat fåglar ur nät. I höstas var det
dags för ett första besök på västkustens stolthet i
dessa sammanhang – Nidingen. FpV bad Simon
visa några av sina bilder och berätta lite om sin
vecka på ön.
		

* * *

”Uppstigning sker en bra stund innan soluppgången, för att sätta upp alla nät. Bra septemberdagar hör man hur luften och buskarna fylls av
lockläten från rödhakar, järnsparvar och taltrastar i mörkret. Riktigt härligt! När alla nät väl är
uppe ser personalen till att de vittjas en gång varje halvtimme. Fåglarna läggs ner i en liten tygpåse och transporteras så snabbt som möjligt in
till labbet för examinering. Oftast är man minst
en ringmärkare och två plockare, och så delar
man upp näten på två olika rundor.
LITE LÄNGRE FRAM PÅ FÖRMIDDAGEN riggas även
vadarburarna i tångvallen vid Kausan (väststranden) och längs Playan (sydstranden). I dessa
fångas främst piplärkor, med skär- och ängspiplärka i klar majoritet. Under min vistelse rastade
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säkerligen 15 skärpiplärkor på ön, däribland en
del färgmärkta häckare. För en östkustbo är det
mycket spännande att få studera dessa!
Näten stängs sedan när fågeltillgången börjar
avta. Därefter går man och kollar vadarburarna
en gång varje timme. Just vid denna tidpunkt
(när man stänger näten), runt 11-tiden en dag, så
satt den helt plötsligt där. Fågeln som representerade hela hösten i ett paket. En tajgasångare, faktiskt min första höstobservation av arten någonsin i Sverige! Detta var den tredje individen
under en och samma vecka på ön, vilket innebar
nytt årsrekord för arten för Nidingen.
MÅNGA DAGAR STRÄCKER DET även bra med småfågel, havsfågel m m. och då gäller det att gemensamt försöka ha koll på sträcket och räkna in allt
så gott man kan mellan rundorna. Till exempel
satt det helt plötsligt en storlabb på en sten utanför Kausan under en ringmärkningsrunda – ett
mycket mäktigt möte! Därefter rullar dagen på
tills solen går ned.
Under kvällen samlas man gemensamt för att
ha “kryssning”. Då bockar man av arter som setts
under dagen och noterar deras aktivitet. Vädret
och morgondagens sysslor gås igenom och sedan
till sängs, redo för en ny härlig dag! Hela veckan
spenderade jag med Filip Jansson och Uno Unger. Jag vill rikta ett särskilt tack till Uno för den
fina gästfriheten och hans kunskaper!
Jag rekommenderar er alla en vistelse på denna karismatiska ö, helst under de veckor när
mycket fåglar flyttar förbi.” #

Se fler av Simons bilder på hans Instagram:
@simoncarrington_photography

nidingen

Rastande skärpiplärkor är extra välkomna för den som oftast spanar vid ostkusten.

Tajgasångare – höstens karaktärsart!

Storlabb i kvällssol över Nidingen.
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