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Verksamhetsberättelse för Haparanda Sandskär fågelstation 2003.
Med hjälp av finansiellt stöd av Avesta Polarit, Billerud, Haparanda kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län,
NOFs fågelskyddsfond och SCA har vi klarat full bemanning av fågelstationen under hela ringmärkningssäsongen 2003. Stationen bedrev verksamhet från den 18 juli till den 17 oktober. Totalt har 16 ringmärkare och
assistenter upprätthållit verksamheten. Av dessa kommer 8 från länet och 2 från utlandet. Dessutom har vi haft
fyra praktikanter från Naturbruksgymnasiet i Kalix som parvis arbetat en vecka var på stationen.
Det ekonomiska stödet har gjort det möjligt att betala ut ett lågt dagtraktamente, som täckt matkostnaden, samt
reseersättning med billigaste färdmedel för personal som stannat minst två veckor. Årets modell med att kunna
betala ut ett litet traktamente bör om ekonomin tillåter behållas.
Totalt märktes under detta år 4 232 fåglar av 84 arter. Nya märkarter för året var tornfalk, stäppsångare,
bergstaiga-sångare och vinterhämpling. En gök hade karaktärer som talar för taigagök, i så fall den första
observationen av arten i Sverige. Totalt har 88337 fåglar av 134 arter märkts under stationens drygt tjugoåriga
verksamhet. Dessutom gjordes många intressanta observationer av många ovanliga arter. All standardiserad
ringmärkning har i år för första gången varit förlagd till Sydön. Detta gör det betydligt lättare för besökare att
hitta märkplatsen.
Under en dag i juli månad besökte sex ringmärkare Stora och Lilla Harrsten, Korkea och Ylikari för
ringmärkningar av ungar av måsar, trutar och tärnor. Totalt märktes 129 ungar av 10 arter.
Under en septembervecka genomfördes en introduktionsutbildning för 11 elever från Marielundskolan,
Haparanda. Syftet var att skapa intresse för natur och för fåglar och på sikt värva nya medarbetare till
fågelstationen. Veckan var mycket uppskattad och de deltagande elever har uttryckt stora förhoppningar att få
återkomma under nästa säsong. Utbildningen genomfördes av lärare från Marielundskolan och av ringmärkaren
Martin Rydberg.
Ringmärkningsboden på Sydön har gjorts ännu mer ändamålsenlig. Väggarna har vitmålats invändigt och boden
har försetts med fågelslussar. Dessutom har ett mycket uppskattat dass tillkommit. Bevakningsstugan har försetts
med nya solpaneler och tack vare detta har märkdata kunnat dataläggas dagligen under sommaren. I september
och oktober räcker strömmen inte riktigt till för att driva den dator som anskaffats.
Fågelstationen har antagit en ny logotyp med en silvertärna liksom i nationalparkens logotyp. Det har tidigare
funnits flera olika logotyper med blåhakar, men blåhake häckar inte vilket silvertärnan gör. Hemsidan har
omarbetats och även försetts med text på engelska. Haparanda Sandskär fågelstation har i även fått mycket god
publicitet, dels genom en artikel i Roadrunner, medlemstidning för Club 300, dels genom ett kapitel i Jens
Wahlstedts bok Fågelmarker och Fågelminnen.
På Norrbottens Ornitologiska Förenings vägnar ber jag att få framföra ett stort tack till Avesta Polarit, Billerud,
Haparanda kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, NOFs fågelskyddsfond och SCA för det ekonomiska stöd
ni lämnat till verksamheten. Utan detta stöd hade verksamheterna inte kunnat bedrivas.
Sandskärsgruppen genom Ingrid Sandahl

