Torhamn
Torhamns fågelstation öppnade för våren den 8 mars och stängde inför ett kort sommaruppehåll den
8 juni. Under denna period bedrevs ringmärkning under 58 dagar och 1 317 fåglar försågs med ring.
Höstsäsongen började tidigt, den 5 juli, och först den 9 november avslutades årets ringmärkning.
Under sommaren och hösten ringmärktes 6 391 fåglar under sammantaget 95 dagar.
Utklippan
Under våren var Utklippans fågelstation bemannad den 12 – 21 april samt den 26 april – 31 maj.
Sammanlagt 46 dagar. Under denna tid blev 3 250 fåglar ringmärkta. Under sommaren var stationen
bemannad den 15 – 17 juli och den 2 – 7 augusti. Höstsäsongen kom inte igång förrän den 13
september och den avslutades den 26 oktober. Strax före nyår var stationen åter bemannad i 3
dagar. Sammantaget för sommar och höst 50 dagar med 7 721 fåglar ringmärkta.
Bemanningen i år var sämre än normalt, troligtvis till följd av den osäkerhet som rått kring
fågelstationen till följd av Fastighetsverkets agerande.
Ejder
För 31:a året i rad inventerades ejderbeståndet på Utklippan. Sammantaget hittades 222 ruvande
ådor på Södraskär, Hamnskär och Norraskär. Det är 36 procent fler än under 2013 (163). Det innebär
också att ejderstammen återhämtat sig och ligger strax under rekordåret 1994, då 225 ruvande ådor
räknades in! Projekt Ejder ingår i länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram.
Kentsk tärna

Åter är Falkaholmen i Sölvesborg den enda kolonin i Blekinge. Antalet häckande par uppskattades till
180 till 190 och 183 ungar kunde ringmärkas. 2013 var antalet häckande par ca 230.

2013 fanns också en mindre koloni på Eneskärs kläppar utanför Yttre park men i år hade de kentska
tärnorna övergivit ön. Projekt Kentsk tärna ingår i länsstyrelsens regionala
miljöövervakningsprogram.
En utförlig rapport om projektet med kentsk tärna kan du läsa på länsstyrelsens hemsida.
Projekt Berguv
Här kommer lite tilläggsfakta till de tre återfynden som nämns i ringmärkningstabellen för 2014.
H9981 Berguv hona dog 27år o ca 3mån gammal, uppfödd i bur inom ramen för Berguv Blekinge.
Hon släpptes vid en offentlig årlig tillställning vid Ronneby Brunn i mitten av augusti 1987.
Sedan dess har uven vistas i det vilda och i slutet av sitt liv häckat i skogarna Ö om Ronneby.
Sannolikt är det även hon som tidigare stått för en del andra häckningar i grannskapet.
Hon har alltså vistas i naturen 27 år undantagandes 3 dagar under våren 2012, då hon infångades
sittandes apatisk på backen och hölls i bur och matades under 3 dagar.
Hon släpptes sedan den 1 mars 2012 i sitt revir i gles tallskog i god kondition, till synes OK.
Det egendomliga då var, att hon inte ville sitta i träd, trots att vi stötte upp henne vid upprepade
tillfällen. Sedan fastnade hon i ett grovt nylonnät vid Brunnsvallen inne i Ronneby den 2 juli 2014,
vilket satts upp för att förhindra bollar att hamna uppe bland hyreshusen. Hon klipptes ut ur nätet
och släpptes.
Den 6 juli 2014 satt hon på ett tak vid Nedre Brunnsvägen i skydd mellan 2 skorstenar. En flock med
ca 60 fåglar (trutar, måsar, kråkor och skator) mobbade henne. Ett försök att fånga in henne
misslyckades. Då hon bytte sittplats till ett oskyddat tak, varvid mobbningen ökade kraftigt. En kråka
hackade henne i huvudet. Hon flög sen och satte sig mer skyddat i ett träd, varvid hon undslapp
uppvaktningen.
Den 9 juli satt hon helt apatisk på en bils motorhuv vid Drottninggatan inne i Ronneby. Hon
infångades och fördes till KFV ute i Åby, Ramdala. Hennes vikt var låg, 1,98kg. Vävnaderna på sidorna
av bröstbenet var kraftigt tillbakabildade. På morgonen den 12 juli 2014 låg hon död i sin voljär.
Svälten infångandet hade varit kraftig och detta var förmodligen, trots att hon åt, anledningen
hennes död.
Berguvungen 94A05502, kläckt i naturen, har blivit dödad av kor, som starkt kände, att de behövde
skydda sina kalvar för denna uppblåsta, väsande och knäppande uvunge. En yngre unge 94A05503
gick samma öde tillmötes. En tredje, den allra yngsta ungen, räddades av rådiga sommargäster.
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