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Året som gått
Under sommaren 2010 fortsatte studierna i den konstgjorda häckningshyllan för sillgrisslor som
uppfördes under hösten 2008. Det blir mer och mer tydligt att hyllan är ett bra ställe att studera de
häckande fåglarna ostört. Under sommaren har sillgrisslorna fortsatt att etablera sig på hyllan och i
år har vi haft sju häckande par på hyllan jämfört med förra årets säsong då ett par gjorde ett
häckningsförsök. Av dessa lyckades fem par med häckningen – vilket inom forskningen definieras
som att ungen var minst 15 dagar gammal när den försvann. Då anses ungarna vara tillräckligt stora
för att klara hoppet från hyllan och kunna följa med sin pappa ut till havs. En av dessa ungar, som
också hade två märkta föräldrar, ringmärktes nere på stranden, vilket innebär att vi nu har börjat
samla information från en hel familj med hjälp av den konstgjorda häckningshyllan. Under 2011
planerar vi att fortsätta utveckla studierna på hyllan genom att utveckla automatiska vågar där
fåglarnas vikt kan registreras dagligen under häckningssäsongen.
Under 2009 utrustades sillgrisslor med ljusloggers, s.k. geolocators, som med hjälp av mätningar av
dagslängden kan användas för att beräkna vart fåglarna befunnit sig. Två av de utrustade individerna
återfångades under 2010 och data från dessa har nu kunnat analyseras. Detta har bidragit med
information om kärnområden för fåglarna under ruggning och den tid då hannarna tar hand om
ungarna till havs, under vintern samt inför och under häckningssäsongen.
Även under 2010 har vi ringmärkt 3000 sillgrissleungar vilket har engagerat många frivilliga att hjälpa
till. Media har varit intresserade av ringmärkningen i år. SVT- produktionen ”Mitt i naturen” deltog
under ett par kvällar vilket resulterade i ett program om sillgrisslor, ett program som fick mycket
positiv kritik.
En utökning av konstgjorda häckplatser för tordmular genomfördes genom att holkar byggdes och
placerades ut på sydvästra delen av ön under våren 2010. Med hjälp av dessa kunde ett antal
tordmular utrustas med GPS-loggers och djupmätare vilka har kunnat bidra med information om hur
tordmularna födosöker. Vi har t.ex. observerat att tordmularna inte dyker lika djupt som sillgrisslorna
när de fiskar.
Under hösten deltog Jonas Hentati Sundberg och Martina Kadin i den första internationella
havsfågelkonferensen som hölls i Kanada. De presenterade två posters, se nedan, om projektets
forskning varav den ena fick ett hedersomnämnande.

