
Dagboka 2015 
 

Mandag 26. oktober 2015 
Ok..dagens merkelogg først; gjerdesmett 2, rødstrupe 16, svarttrost 3, gråtrost 1, munk 1, fuglekonge 2, trekryper 1,  

grønnfink 5, gråsisik 23 (cabaret 21, flammea 2), dompap 1. Totalt 55 fugl og 2738 hittil i høst. 

2 ad. sangsvane trakk SV i dag,det gjorde også 17 kortnebbgås. Med de sistnevnte kom også en langt mindre anser-

gås, mest sannsynlig en ung dverggås fra det svenske prosjektet. 

Nevner også en voksen havørn N av øya,1 fjæreplytt på Knappskjær, 3 seine tornirisk og 1 snøspurv. 

Thms 

 

Tirsdag 27. oktober 2015 
John og sønn inn i dag, Anders Mæland og Haakon Stenersen ut. Innom Hoftøya pv. inn, bl.a jordugle, storspove og 

3 stillits der. 1 fjæreplytt fortsatt på Knappskjær. Full runde + Sværdarn oppe 07-12; spurvehauk 1, gjerdesmett 4, 

rødstrupe 6, svarttrost 6, munk 3, fuglekonge 2, trekryper 2, bjørkefink 1, grønnfink 2, gråsisik 6 (cabaret 4, flammea 

2). 

Thms 

 

Onsdag 28. oktober 2015 
Ok dag, bl.a med 48 fugl merket på full runde i nord. Vi prøver oss med dagens merkelogg; sidensvans 4, gjerdesmett 

2, rødstrupe 3, munk 1, fuglekonge 17, trekryper 7, bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 6, "brun"sisik 6...  

Mitt første forsøk på dagbok i nye AO. Håper det funker. 

Thms 

 

Torsdag 29. oktober 2015 
Håkon Stenersen inn på ettermiddagen,Anders Mæland og jeg er igjen. Dagens høydepunkter ble 4 spekkhogger øst 

av Knappen og 2 båndkorsnebb trekkende N. En lappspurv på toppen. 

Dagens merking med full runde; gjerdesmett 4, rødstrupe 1, svarttrost 1, gråtrost 2, måltrost 1, trekryper 3, bokfink 

1, grønnfink 1, gråsisik 6 (2 cabaret,4 flammea). 20 fugl, totalt 2839 til nå i høst. 

Thms 

 

Fredag 30. oktober 2015 
Siste dagers NØ dreide SØ på formiddagen. Fortsatt tungt skydekke. Anders Mæland inn i dag-Anders 

Hangård,Håkon og Brage Heggland samt Bjørn og Noa Penk ut. Innom Hoftøya på vei inn. 2 gråspurv (M+F) sett der, 

dagens høydepunkt og FærderX for oss begge!! 

Full runde fram til kl. 13; sidensvans 3, gjerdesmett 1, rødstrupe 3, måltrost 1, munk 1, fuglekonge 1, trekryper 2, 

grønnfink 6, bergirisk 1, gråsisik 2. 

Thms 

 

Lørdag 31. oktober 2015 
Først dagens merkelogg; sidensvans 2, gjerdesmett 1, jernspurv 1, rødstrupe 2, munk 2, fuglekonge 10, trekryper 1, 

bjørkefink 2, grønnsisik 1. Totalt 22 fugl merket. 

Litt mer fugl i felt i dag. Alke synes å toppe lomvi noen dager, bl.a 25 i dag mot kun 4 sikre lomvi. Også 5 alkekonge, 

intet imponerende tall på denne tiden. Nevner i øvrigt 50 krykkje, 250 gråtrost, 5 duetrost, 1 kjernebiter og 1 

båndkorsnebb. 

Thms 

 

Søndag 1. november 2015 
45 fugl merket i dag; spurvehauk 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 4, rødvingetrost 2, munk 4, fuglekonge 10, bokfink 1, 

grønnfink 4, grønnsisik 1, gråsisik 10 (hvorav 2 cabaret og 8 flammea), dompap 7. 



Bra med fugl ellers i dag også. Nevner 74 kortnebbgås ptS, 1 krikkand (Hoftøya), 2 ad. havørn, 8 spurvehauk, 1 

fjellvåk, 1 vintererle, 1 duetrost, 5 munk, 2 gransanger, 25 dompap, 2 snøspurv og 1 polarsisik fra loggen. 

Trivelig trekkaktivitet av særlig finkefugl, bl.a 800 gråsisik med overvekt av flammea. Håkon fikk også en bra obs. av  

en polarsisik i en flokk rastende gråsisik. Det meste av fugl trakk som vanlig i nordlig retning. 

Thms 

 

Mandag 2. november 2015 
Langt mindre fugl enn i går, klarvær og SV bris. Trekker ut 1 gransanger, 3 grankorsnebb, 1 båndkorsnebb og 1 

snøspurv fra loggen. 

Merket i dag; gjerdesmett 2, rødstrupe 2, munk 2, fuglekonge 5, blåmeis 2, bjørkefink 1, grønnfink 6, gråsisik 2, 

dompap 2..Totalt 2951 hittil i høst. 

Thms 

 

Tirsdag 3. november 2015 
SSV frisk bris og lett regn (yr) hele dagen. Dårlig sikt og lite fugl. Har tatt inn alle nett utover standardrunden nå.  

Innom Hoftøya i dag,sein storspove beste der. Også 4 rastende snøspurv. Fjæreplytt på Knappskjær. 

Klappa netta i småregn kl.12. rødstrupe 1, munk 1 og fuglekonge 2 merka før det...Takk for nå! 

Thms 

 

Fredag 6. november 2015 
Kom ut ut i NØ lett bris og tåke. Lite fugl på øya, noe bergirisk i lufta. Dagens merking: Jernspurv 1, Rødstrupe 3, 

Svarttrost 7, Fuglekonge 7, Blåmeis 1, Bokfink 1, Bjørkefink1, Grønnsisik 2. Totalt 23 

AHA 

 

Lørdag 7. november 2015 
Mye fugl og 40 arter er bra i november. Høydepunktet ble en ung sabinemåke som næringssøkte på vannet ca 1 km 

øst for hytta. Den ble sett i 5 minutter før den fløy nordover med et par krykkjer. Ellers en islom og 2 polarjoer (1k) 

på vestsiden. En gjerdesmett ble høstens 3000. merkede.  

Dagens merking: Rødstrupe 2, svarttrost 6, fuglekonge 4, bokfink 1, bjørkefink 2, grønnsisik 3, gjerdesmett 1, gråtrost 

2, munk 1, grønnfink 5, brunsisik 6, gråsisik 3, polarsisik 1. Totalt: 37. Totalt iår: 3015 

AHA 

 

Søndag 8. november 2015 
Mye fugl i farta idag i godværet. Toppdykker ved Hoftøya dagens! Ellers 3 låvesvaler som holdt seg rundt toppen i en 

time. Tok ned flere garn, men rakk ikke alt! Det er nett fram til plassen, så oppfordrer noen til dra ut neste helg, 

ellers har jeg mulighet senere til å ta ned resten. Dagens merking: Gråtrost 1, Spurvehauk 1, Svarttrost 1, Dompap 2, 

Gulspurv 2, Fuglekonge 8, Trekryper 1, Gjerdesmett 2, Gråsisik 65, Brunsisik 4, Polarsisik 2, Rødstrupe 1, Munk 3,  

Grønnfink 4, Bjørkefink 2, Bokfink 1. Totalt: 100. I høst: 3115 

AHA 

 

Søndag 13. desember 2015 
Ankom øya mitt på dagen og dette var første besøket på øya etter herjingene til "Synne". Dessverre var viktige deler 

av stasjonens brygge ødelagt av de store bølgene. Det vil bli mye dugnadsarbeid til våren for å få reparert dette. 

Som ventet var det relativt lite fugl på øya nå, men litt overraskende for årstiden ble det sett 1 kvartbekkasin, 1 

sanglerke og 2 heipiplerke. Alle disse ble sett over på Hoftøya.  

Tore 

 

Mandag 14. desember 2015 
Som ventet lite fugl å se, men 1 havelle, 1 sjøorre, 1 overvintrende heipiplerke samt 1 adult havørn er verdt å nevne.  

En foringsautomat med peanøtter ble satt opp for å sikre vinterforingen for de to lokale meiseartene. Verdt å nevne 



er også at det ble sett 2 spekkhoggere på vei ut fjorden øst av øya. 

Tore 


