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Styrelsens verksamhetsberättelse för
föreningen Landsorts Fågelstation avseende
år 2002
Ringmärkning
Under våren ringmärktes 1970 fåglar fördelat på 48 dagar. Detta är den högsta vårsiffran sedan
1995. Trots 65 dagar med ringmärkning under hösten ringmärktes endast 2533 fåglar, vilket är
stationens lägsta höstsiffra någonsin. I september och oktober skedde fångsten i huvudsak på
Södra, vilket normalt ger lite lägre siffror jämfört med Bredmar. Många dagar ringmärktes det
dock på båda ställena. Det var framförallt kungsfåglarna som saknades. Under året kunde endast
10-20% av normalantalet ringmärkas.
Även om ovanligt få fåglar ringmärktes var fångstinsatsen normal eller något under normal.
Under året ringmärktes stationens första gulhämpling och fisktärna.
Många har varit engagerade i ringmärkningen. Bo Holst, Patrik Wildjang och Mattias Pettersson
var som vanligt de flitigaste märkarna. Bertil Johansson har lagt ner ett stort arbete med att stansa
och kontrolläsa protokoll. Styrelsen vill framföra sitt tack till dessa och alla andra som hjälpte till
med ringmärkningen och övrig verksamhet under det gångna året. Tack!
Allt insamlat material är datalagt och redovisat för Ringmärkningscentralen vid Riksmuseet.
Nya spänger har byggts i Bredmar och på Södra. Dessutom har ett visst röjningsarbete skett i
Bredmar; vass och gräs har slagits och träd har sågats ner.

Sträckräkning och övriga observationer
Sträckräkningen var som vanligt omfattande under vår och höst, och likt de senaste åren var även
bevakningen av sommarens vadarsträck god.
Ett nytt dagsrekord för dvärgmås noterades den 27 oktober då hela 419 sträckte förbi.
Under året sågs ca 227 arter vilket är normalt för de senaste åren, men får ses som en hög siffra
om man går längre tillbaka i tiden. Liksom tidigare beror den höga siffran på att Svante Åberg
även i år bevakade ön under vinter, vår, sommar och höst – givetvis med hjälp av åtskilliga andra
observatörer och ringmärkare.
Under våren observerades, för senare år, ovanligt många lundsångare på ön. Trots detta kom det
som en överraskning när en häckning kunde konstateras i början av september då en nyligen flygg
ungfågel ringmärktes i Bredmar.
Två för Landsort nya, båda lika oväntade, arter sågs på ön under hösten. Den 22 september
sträckte en mindre lira lojt förbi sydudden och den 21 oktober rastade en dvärgrördrom i Bredmar.
Totalt har nu 298 arter observerats på Landsort.
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Utåtriktad verksamhet
Under vår och sommar genomfördes fem guidningar, under hösten endast två.
StOF har haft två längre exkursioner till ön där stationens personal fungerat som ledare.
Likaså anordnade Studiefrämjandet en tvådagars introduktionskurs till ringmärkning och även där
stod stationen för ledarskapet. Således färre guidningar än normalt, men fler längre arrangemang
för folk som kanske redan är intresserade av fåglar.
Ett nummer av vårt medlemsblad, Flugsnapparn, har kommit ut.
Johan Ställberg skrev om fågelstationen till Fågelåret 2001.
En artikel om fåglar på Landsort år 2001 har publicerats i Fåglar i Stockholmstrakten. I denna
tidskrift har även två kortare texter om sällsynta fågelobservationer från Landsort publicerats.
Författare var Johan Ställberg och Bertil Johansson.
Hemsidan (www.landsort.com/birds) har under året haft cirka 10 000 besök. Framförallt Bertil
Johansson har lagt ner ett stort jobb för att hålla sidan uppdaterad med bilder, observationer och
aktuella texter.
Patrik Wildjang har börjat snickra en informationsskylt som ska stå vid vägen nedanför stationen.
Denna kommer att var en viktig kanal för information om verksamheten för besökande, och kan
även hjälpa till att få det lugn kring märklabbet som behövs vissa tider.

Huset
Upplåtelseformen för huset är oförändrad. Militären har inga omedelbara planer på någon ändring.

Ekonomiskt stöd
Nynäshamns kommun har välvilligt stött oss med 5000 kr.
Granngården i Sorunda förser oss sedan i höstas med gratis frön till vår numera ganska omfattade
fågelmatning.
Stort tack!

Styrelsen
Under det gångna året har styrelsen haft 4 protokollförda möten. Styrelsesammansättningen har
varit som följer:
1/1-6/3
Bo Holst, ordförande
Bertil Johansson, kassör
Johan Ställberg, sekreterare
Lena Jansson
Jan Ohlsson

6/3-31/12
Bo Holst, ordförande
Bertil Johansson, kassör
Johan Ställberg, sekreterare
Lena Jansson
Jan Ohlsson
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Mattias Pettersson
Thomas Wenninger

Mattias Pettersson
Thomas Wenninger
Gunilla Hjort

Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 122 medlemmar.
För styrelsen i Landsorts Fågelstation
Bo Holst, ordförande Johan Ställberg, sekreterare

