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Søndag 22. mai 2016 
Totalt 226 fugl merket fram til klokken 12. Hele nettrunden sto oppe. Spesielt må nevnes at 90 hagesangere og 37 

gulsangere ble ringmerket. Brage Heggland og Anders Hangård inn, Tore og Torild Gunnarsen samt Jan Michaelsen 

dro ut på ettermiddagen. 

Tore 

 

Mandag 23. mai 2016 
Lett yr og sydøstlig 6 m/s om morgenen. Relativt moderat med fugl på førsterunden, men tilsiget av fugl økte 

markant i løpet av de første morgentimene. Kun nett fram til trærne (16 nett), men likevel ble hele 280 fugl merket. 

Spesielt var hagesanger aktiv og hele 145 ble ringmerket. 

Dagen ble også krydret med fangst av en hunn svarthodesanger (stasjonens andre funn, første gang i 1981) og en 

hunnfarget dvergfluesnapper. Nevnes spesielt må også kontrollen av en rørsanger med belgisk ring. 

Ringmerking: Måltrost 1, tornskate 4, gransanger 8, dvergfluesnapper 1, løvsanger 25, møller 9, rødstjert 9, 

gråfluesnapper 9, s/h-fluesnapper 2, sivsanger 3, rørsanger 6, bøksanger 2, svarthodesanger 1, rødstrupe 5, 

hagesanger 145, tornsanger 17, munk 17, nattergal 1, gulsanger 13, jernspurv 1, grønnfink 1. Totalt 280 fugl. 

Tore 

 

Tirsdag 24. mai 2016 
Vi våknet til et helt annet vær enn dagen før med kuling fra NNØ. Nettrundene startet i 5-tiden og fortsatte til vi 

sperret ved 14-tiden. Tradisjonelt er denne værtypen dårlig for Store Færder med hensyn til nedfall av fugl, noe som 

også gjenspeilte seg i ringmerkingstallene. Vinden lå stort sett på 12-13 m/sek. hele dagen. Tore var en tur på 

Speidersletta uten at det dukket opp noe spesielt. Ellers ble det en rolig dag hvor vi også kunne hente oss inn igjen 

etter to tidlige morgenoppstandelser. På grunn av kald nordenvind måtte vi fyre litt i løpet av dagen med gassovnen 

for å få brukbart trivelig innemiljø. På fuglefronten var det sterk nedgang fra kanondagen på mandag. Nevnes må 

dog en hunnfarget rosenfink som smalt inn i nettet "Fuglekonge", en kontroll av en sivsanger fra dagen før og hele 5 

tornskater - en hann og 4 hunner. 

Dagens ringtall: trepiplerle 1, nattergal 1, måltost 1, gulsanger 1, møller 1, hagesanger 13, munk 1, løvsanger 6, 

gråfluesnapper 4, svarthvit fluesnapper 1, tornskate 5, grønnfink 1 og rosenfink 1. Totalt 37 fugl. Stasjonen er nå 

oppe i 1393 fugler dette vårhalvåret. 

Jan 

 

Onsdag 25. mai 2016 
Samme været som i går fra morgenen av. Utover dagen ble det mer og mer sol, og vinden spaknet til NNØ 4 

sekundmeter ved 16-tiden. Noe mindre fugl i nettene – også litt dårligere fangstforhold grunnet sola. Tore var en tur 

på toppen med teleskopet og fikk seg et sveip utover øyene på sørsiden i kulingen som da var. Ingen spesielle 

observasjoner ble gjort denne dagen. Vi gjorde en formidabel innsats med å klippe vegetasjonen under nettene. 

Denne var noen steder vokst ganske høy, slik at nedre lomme kom inn i gress m.m. Vi hadde nettene oppe hele 

dagen. 

Dagens ringmerkingstall: Rørsanger 1, gulsanger 1, møller 4, tornsanger 1, hagesanger 3, munk 8, gransanger 1, 

løvsanger 6, gråfluesnapper 2, grønnfink 1 og brunsisik 1. Tilsammen 29 nye fugl merket.  

Her er det å bemerke at forholdet mellom hagesanger og munk ble snudd helt på hodet i dag sammenlignet med i 

går. 

Jan 

 

Torsdag 26. mai 2016 
Sol fra morgen til kveld med NNØ 10 m/s ved 05-tiden. Vinden spaknet utover dagen, og ved 19-tiden hadde den 

snudd til SV 4. Dette er tradisjonelt vær der eventuelle trekkfugl forlater øya og lite nytt tilkommer. Vi sperret 

nettene ved 12-tiden. Da hadde 10 fugler blitt merket. Tore gikk seg "tom" idet han både var på toppen, på 

sydenden og på Speidersletta i løpet av dagen. Av observasjoner kan nevnes en nattravn hunn på den første 



nettrunden og en syngende myrsanger midt inne på øya på formiddagen. Ellers har vi lagt ut solsikkefrø på 

foringsplassen. Ganske snart ble det bra tilgang på grønnfink og tornirisk på brettet. Vi har kun sett en hann av 

kjøttmeis de siste dagene. Kan hunnen ligge på egg? Noen av nattergalene synger nesten hele dagen - til tross for full  

sol. 

Dagens ringmerking: nattravn 1, nattergal 1, buskskvett 1, hagesanger 2, løvsanger 1, grønnfink 3 og brunsisik 2. 

Totalt 11 fugl. Kopenettet var oppe hele dagen. 

Jan 

 

Fredag 27. mai 2016 
Skyet og NNV 6ms på mårran. Lite fugl, men Svarthodesangeren ble gjenfanget i triple. Christian og Fredrik ut og fikk 

gleden av å se sølvet. Tore, fruen og Jan inn kl 15. Anders ut, Stig og Tommy påfølgende. Sol, varmt og spak, dreiende 

sør og øst på ettermiddagen. Utvidet til full runde, samt Sværdalen. 15 fugl fikk ring, fordelt på 7 arter. 

Observert 1 trane, 2 toppand, 1 vandrefalk, 1 dvergfalk, 3 alke, 5 smålom, 1 gjøk, 1 tyvjo, 3 havsule. Sen kveld etter 

grill og div, dreide vinden på NØ og økende i styrke. De ferskeste håper på ny re-trap av sølvet i morgen.  

FKR 

 

Lørdag 28. mai 2016 
Døgnkontinuerlig bemanning med svært magert resultat. 7 fugl merket. Stadig NØ og sol. En sivspurv hunn fanget i 

"Blåstjert" på førsterunden er kanskje dagens overraskelse. Thomas ut i ettermiddag. Ragnar hadde handlet takpapp 

som vi hentet i Sandøysund på formiddagen. Småtungt å bære opp til hytta. Av observasjoner på sjøen nevnes 26 

smålom, 1 storlom, 200 svartand, 1 tyvjo og 1 havsule.  

Fredrik 

 

Lørdag 17. september 2016 
ØSØ 6 m/s om morgenen ga ikke de helt store forhåpningene om et godt trekk, men optimistiske ornitologer 

omkring på øya gjorde at antall observerte arter ble ganske høyt denne dagen. Av spesielle observasjoner kan 

nevnes 1 smålom, 6 toppskarv, 1 hunnfarget myrhauk, 3 musvåk, 1 vandrefalk, 3 tundralo, 4 polarsniper, 4 

sandløpere, 5 vintererler og 1 varsler. Nettene sto oppe fram til "Trærne" og totalt ble 93 fugler ringmerket 

(gjerdesmett 13, jernspurv 1, rødstrupe 13, hagesanger 1, munk 9, fuglekonge 47 og blåmeis 9). 

Bemanningen besto av Brage Heggland, Egil Soglo, Håkon F. Stenersen, Tore Gunnarsen og Vidar Gunnarsen. 

TG 

 

Søndag 18. september 2016 
Svak vind (1 m/s) fra ØSØ gjorde at samtlige ble vekket grytidlig da vi regnet med at det kunne bli et godt trekk 

denne dagen. Det skulle også vise seg til å bli tilfellet og totalt ble 183 fugl ringmerket. 

Av observasjoner kan nevnes 50 kortnebbgås, 4 smålom, 10 toppskarv, 1 hunnfarget sivhauk, 1 hunnfarget myrhauk, 

6 spurvehauk, 1 vandrefalk, 5 vintererle, 3 kjernebitere og 1 varsler. Dagens høydepunkt var likevel først sang av 

gulbrynsanger, så observasjon av to individer av samme art og til slutt fangst og ringmerking av ett individ. 

Ringmerkingstallene (15 nett fram t.o.m. "Trærne") spurvehauk 1, gjerdesmett 18, jernspurv 1, rødstrupe 56, 

svarttrost 1, måltrost 1, rødvingetrost 2, munk 35, gransanger 5, løvsanger 3, gulbrynsanger 1, fuglekonge 39, 

blåmeis 9, bofink 1, grønnfink 1, grønnsisik 3, brunsisik 1 og sivspurv 5. Totalt 183 fugl. 

Brage og Håkon ble kjørt inn til fastlandet om kvelden. 

TG 

 

Mandag 19. september 2016 
Igjen en dag med rimelig godt trekk, men likevel tydelig at det var mindre fugl i lufta da vinden om morgenen var 

VSV 5 m/s. Med færre ornitologer på stasjonen var hovedfokus rettet mot selve ringmerkingsvirksomheten. 

På nytt viste avspilling av lyd seg som et effektivt hjelpemiddel for fangst på enkeltarter. Avspilling av lokkelyd fra 

gulbrynsanger medførte at en ny fugl av arten kunne bli fanget og ringmerket. Avstanden fra høyttaler til fangststed 

var kun 3 meter, i går var den ca. 15 meter. 

Ringmerkingstall; gjerdesmett 16, rødstrupe 81, måltrost 2, munk 23, gransanger 3, løvsanger 1, gulbrynsanger 1, 



fuglekonge 18, blåmeis 1, grønnfink 1, brunsisik 3 og sivspurv 1. Totalt 151 fugl merket. 

TG 

 

Tirsdag 20. september 2016 
Atter en dag med et relativt godt ringmerkingsresultat. Vinden var NNE 4 m/s om morgenen, og vinden spaknet ut 

over dagen. Resultatet var at det bl.a. kom inn en god del fuglekonger i løpet av morgentimene og ut på dagen var 

det tydelig trekk av rovfugler over mot Østfold. Det ble sett minst 15 musvåk, 1 fjellvåk og 10 spurvehauk på trekk 

over mot østsiden av Oslofjorden. Rosinen i pølsa var likevel en småskrikeørn som ut på ettermiddagen kom rett 

over hytta. Først ble det antatt at det bare var en forsinket musvåk, så ble det skreket "ØRN!" og til slutt ble det 

skreket "SMÅSKRIKØRN!!!!" samtidig fra de to observatørene. Ropingen var så høy at ravnen som mobbet ørna ble 

skremt bort, mens selve "godbiten" seilte bare rolig forbi oss mot nordodden. Vidar forsøkte å få opp kameraet, men 

dessverre rakk han ikke mer enn å slå på strømmen og heve linsa før fuglen forsvant bak den store aska nord for 

hytta. 

Ringmerking; gjerdesmett 13, jernspurv 1, rødstrupe 44, rødstjert 1, måltrost 1, hagesanger 1, munk 15, gransanger 

3, fuglekonge 64, blåmeis 2, kjøttmeis 1, trekryper 1, bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 3 og sivspurv 4.  

Totalt ble 156 fugl ringmerket. 

TG 

 

Onsdag 21. september 2016 
Med svak vind fra nordlig retning (NE3 m/s) var det duket for et godt trekk denne morgenen. Allerede på 

førsterunden måtte vi slå sammen 5 av de 15 nettene. Mange fuglekonger var i farten, og det var først etter et par 

timer vi kunne slå opp alle nettene igjen. Vi var bare to personer på stasjonen, og det ble en svært slitsom dag. Selv 

om vi i liten grad hadde muligheter for å observere fuglelivet rundt på øya så var det som var i nettene svært 

interessant. Totalt ble det fanget tre gulbrynsangere, men det ble også sett et individ uten ring. 

Ringmerkingstall; heipiplerke 2, trepiplerke 1, gjerdesmett 17, jernspurv 1, rødstrupe 39, svarttrost 3, måltrost 1, 

rødvingetrost 1, hagesanger 2, munk 22, gransanger 30, løvsanger 1, gulbrynsanger 3, fuglekonge 157, blåmeis 1, 

trekryper 1, bokfink 1, grønnfink 3, grønnsisik 1, tornirisk 1, brunsisik 1 og sivspurv 1. Totalt ble 290 fugl ringmerket. 

Jan M og Egil S kom ut på ettermiddagen. 

TG 

 

Torsdag 22. september 2016 
Igjen en meget god dag med mye fugl ringmerket. Svak vind fra syd (SSV2 m/s) gjorde at det ikke overraskende var 

veldig mye fugl i nettene allerede på førsterunden. I dag var vi heldigvis bemannet med fire personer, og vi hadde 

ikke behov for å stenge noen nett. Igjen hadde vi mye "Phylloscopus" på øya, og det ble ringmerket 46 gransangere 

og 2 gulbrynsangere. Totalt har vi den siste uken ringmerket 7 eksemplarer av den sistnevnte arten, en grundig 

årsrekord i stasjonens over 50 årige historie. 

Fangsteffektiviteten økte nok betydelig ved at vi spilte sang gjennom hele natten av arter som gulbrynsanger, 

blåstjert, gransanger, fuglekonge etc. Disse var plassert ved fangststedene "Doble fuglekonge" og "Plassen". 

Ringmerkingstall; heipiplerke 2, gjerdesmett 35, jernspurv 5, rødstrupe 42, svarttrost 1, måltrost 5, hagesanger 1, 

munk 40, gransanger 46, løvsanger 1, gulbrynsanger 2, fuglekonge 115, blåmeis 9, trekryper 2, grønnfink 3, 

grønnsisik 1 og brunsisik 2. Totalt 312 fugl merket. 

TG 

 

Fredag 23. september 2016 
Atter en dag med godt trekk til tross for SV7 m/s, men nettene måtte dessverre slås sammen allerede kl. 0930 pga av 

kraftige regnbyger. Først 1330 kunne de åpnes igjen, og dette hadde selvfølgelig en stor negativ effekt på 

dagsantallet ringmerket.  

Likevel ble hele 214 ringmerket, og med full drift ville antallet nesten garantert ha oversteget 300. 

På ettermiddagen dro Egil Soglo inn til fastlandet, Brage Heggland og Bjørn W. Penk kom ut til stasjonen. 

Ringmerkingstall; heipiplerke 3, gjerdesmett 24, jernspurv 8, rødstrupe 40, rødstjert 1, munk 31, gransanger 24, 

løvsanger 5, fuglekonge 75, blåmeis 1 og grønnsisik 2. Totalt 214 ringmerket. 

TG 



 

Lørdag 24. september 2016 
Nok en dag med brukbart med fugl. Vi var 5 mann som holdt fint unna det som gikk i nettene. En ny gulbrynsanger 

ble fanget på førsterunden i "Triple fuglekonge". Senere på dagen ble ytterligere 2 + 1 uten ring observert. Vi fikk 

hyggelig besøk av Halvard Hauer en kort periode, samt Hans Erik Næss med sine 3 gutter i 5 timer denne dagen. Jan 

hadde satt krabbeteiner som bidro med et herlig krabbemåltid.  

Dagens ringmerkingstall ble som følger - 1 spurvehauk, 2 heipiplerke, 22 gjerdesmett, 4 jernspurv, 64 rødstrupe, 1 

måltrost, 17 munk, 7 gransanger, 2 løvsanger, 1 gulbrynsanger, 128 fuglekonge, 2 blåmeis, 2 trekryper, 2 grønnfink, 1 

grønnsisik, 3 brunsisik, 3 sivspurv. Totalt 262 fugl. 

Jan 

 

Søndag 25. september 2016 
Det ble et antiklimaks med hensyn til trekkende fugl i dag. Etter over en uke med svært godt trekk, hadde vi en 

ganske rolig dag i ringmerkingen. Tore, Bjørn og Brage dro inn til fastlandet ved 1-tiden, og nå vil Vidar og Jan 

bemanne stasjonen den nærmeste uken. Er det noe som skal kommenteres, er det påfallende at endel av dagens 

munk har hatt nokså liten vingelengde - faktisk flere på 71 mm og litt derover. Kan det være sørligere bestander som 

har foretatt et omvendt nordtrekk?  

Uansett - her er dagens ringmerkingstall; heipiplerke 1, gjerdesmett 10, jernspurv 3, rødstrupe 6, svarttrost 1, 

måltrost 1, møller 1, munk 17, gransanger 1, fuglekonge 19, blåmeis 1, kjøttmeis 1, grønnsisik 1, brunsisik 1. Totalt 

blir dette 66 fugler. 

Jan 

 

Mandag 26. september 2016 
Dagen åpnet med en kraftig regnbyge som gjorde at vi måtte sperre nettene på førsterunden. I tillegg var det litt 

heftig vind gjennom natten, noe som medførte mye løvverk i nettene. Vinden gjorde at vi ikke åpnet nettene før kl. 

18.00. Trekket denne dagen var i tillegg minimalt. Kun kopenettet har vært oppe hele dagen. I tillegg til dette måtte 

Jan inn en tur til Tønsberg for å få sin telefon fikset og i orden. Kun 9 fugl ble ringmerket, som følger; 1 jernspurv, 7 

munk og 1 fuglekonge. 

Jan 

 

Tirsdag 27. september 2016 
Moderate vinder fra SV gjorde at trekket fikk ny fart i dag. Det ble en sen frokost på Vidar og Jan. Ringmerkingskjøret 

dabbet av ved 13-tiden. Alle nett ble sperret etter hvert - det siste kl. 16.30.Dette på grunn av at vinden økte for hver 

time utover ettermiddagen. Vi forventer at rester av den tropiske stormen Karl skal slå til for fullt utover kvelden, 

sammen med noe regn. Båten er vel bundet fast og løse gjenstander er sikret. Nå kan Karl bare komme.  

Dagens ringmerkingstall ble dette; Trepiplerke 1, gjerdesmett 46, Jernspurv 1, rødstrupe 129, svarttrost 5, måltrost 

4, møller 1, munk 28, gransanger 25, løvsanger 1, fuglekonge 32, blåmeis 1, grønnfink 9, brunsisik 8, sivspurv 1. 

Totalt 292. 

Jan 

 

Onsdag 28. september 2016 
Vi våknet til VSV 15 sekundmeters vind. Nettene var sperret. Vi åpnet kopenettet ved 14-tiden og hadde det oppe i 6 

timer med et resultat på 5 fugl ringmerket; Gjerdesmett 2, blåmeis 1, grønnfink 1 og brunsisik 1. 

Jan fikk tid til å klargjøre sine teiner til hummerfisket som starter nå til lørdag. Ellers ble det en rolig dag med mye 

skåding utover sjøen fra plattformen ved hytta. En god del havsuler var å se, men ellers lite sjøfugl. Værmeldingen 

for i morgen er heller ikke god med mye vind som kulminerer til liten storm mot kvelden. Det er bare å avvente  

forholdene. Det ser dårlig ut for skifte av mannskap på fredag, men her vil sjøgangen i båtbukta avgjøre om vi 

kommer ut med båten. 

Jan 

 

Torsdag 29. september 2016 



En svært vindfull dag med SV 17 - 21 m/s. Nettene var sperret, bortsett fra kop i 7 timer. Dette resulterte i 3 fugler 

ringmerket; 2 munk og 1 grønnfink. Dessuten ble det en kontroll av en grønnfink med relativ gammel ring. Jan var 

nede i båtbukta 4 ganger i løpet av dagen. Det var heftig sjø som slo inn i utløpet av bukta, samt sjø som slo inn på 

sørsiden over det laveste punktet der.  

Dette resulterte i kraftig strøm gjennom bukta. Båten var fortøyd godt og lå trygt. Det er meldt at vinden skal løye 

utover natten, men holde seg på kuling i hele morgen. Det ser derfor vanskelig ut å komme inn med båten i morgen, 

særlig på grunn av den høye bølgehøyden som ikke vil gi seg med det første. 

Dagen har gått med til å kikke etter sjøfugl. Det var særlig mange havsuler som passerte både utover og innover 

fjorden. 

Jan 

 

Fredag 30. september 2016 
Kulingen fortsatte også i dag, og lå nokså jevnt på 13-14 m/s fra SV. Vi satte opp nettene på sen ettermiddag og alle 

var oppe til kl. 18.00. Dette med henblikk på lørdagen som synes å bli ganske OK. Et stort hjertesukk er de grønne 

plaststripsene som er hengt opp på siden av nettlommene. Nettmaskene henger seg/fester seg i disse og kan være 

vanskelig å løsne. Et utrolig irriterende moment som er vanskelig å skjønne hensikten med. Etter at nettene har vært 

stengt på grunn av kraftig vind tar det uforholdsmessig ekstra tid til å løsne disse. Til tross for relativt få nettimer og 

mye vind, ble det tross alt ringmerket 22 fugl fordelt slik; Gjerdesmett 3, rødstrupe 6, måltrost 1, munk 1, fuglekonge 

5, blåmeis 2, kjøttmeis 1, bjørkefink 1 og grønnfink 2. 

Jan 

 

Lørdag 1. oktober 2016 
Vinden løyet og sjøen la seg ganske bra utover morgenen og dagen. Godt med fugl morgen/formiddag. Jan plukket 

stort sett ut av nettene, og Vidar satt og ringmerket. To nye gulbrynsangere ble merket tidlig morgen, en hann og en 

hunn - begge ungfugler. Ellers ble det fanget og ringmerket en stillits om ettermiddagen. Vidar dro inn ca. kl.16.15, 

og Anders og Fredrik med sine to barn kom ut deretter. Jan fikk også satt ut sine hummerteiner agnet med salt sild 

på østsiden og sørsiden av Store Færder. Forhåpentligvis blir det trekking av teinene på mandag.  

Dagens ringmerking; Gjerdesmett 36, jernspurv 5, rødstrupe 49, svarttrost 3, måltrost 3, munk 9, gransanger 8, 

gulbrynsanger 2, fuglekonge 29, blåmeis 6, trekryper 2, bokfink 2, grønnfink 21, stillits 1, grønnsisik 1, brunsisik 1, 

sivspurv 2. Totalt 180 fugl. 

Jan 

 

Søndag 2. oktober 2016 
Til tross for litt heftig vind - dene gangen fra NNØ 10 - ble dagen rekordstor med hensyn til høstens ringmerking så 

langt. Overskyet vær hjalp til, og til sammen endte vi opp i 353 ringmerkete fugler. Spesielt må nevnes høstens 

gulbrynsanger nr. 11. Morsomt også med en ung hann av spurvehauk på sen ettermiddag. Dagens tall ble disse; 

Spurvehauk 1, gjerdesmett 51, jernspurv 1, rødstrupe 127, svarttrost 3, måltrost 8, møller 1, munk 32 gransanger 41, 

gulbrynsanger 1, fuglekonge 65, blåmeis 2, bjørkefink 2, grønnfink 8, grønnsisik 1, brunsisik 4 og sivspurv 5. 

Jan 

 

Mandag 3. oktober 2016 
Vinden fra NNØ fortsatte, men ikke fullt så heftig som i går. På ettermiddagen hadde den løyet til 4 sekundmeter. 

Været var hele tiden klart med sol og meget god sikt. Temperaturen hadde også sunket litt i forhold til de siste 

dagene. Jan fikk trukket sine teiner med dertil god fangst av krabbe. Det ble også 5 hummer som holdt målet, samt 2 

rognhummer som fikk friheten tilbake. Det ble nok en god dag for fangst og ringmerking. Tallenes tale er disse; 

Heipiplerke 1, gjerdesmett 26, rødstrupe 39, svarttrost 4, måltrost 2, rødvingetrost 2, munk 14, gransanger 4, 

fuglekonge 72, blåmeis 4, trekryper 2, bokfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 16, brunsisik 2, sivspurv 1. Totalt 193 fugl. 

Jan 

 

Tirsdag 4. oktober 2016 



Etter å ha spilt blåstjertsang nå i snart 14 dager slo arten til i dag da en ung hann gikk i "Doble Fuglekonge" ca. 08.30. 

Det var det fjerde funnet for stasjonen og det andre i Norge i høst. Stor festivitas for de tilstedeværende. Ellers ble 

det nok en meget god ringmerkingsdag med totalt 252 fugler merket, fordelt på disse artene; Gjerdesmett 42, 

rødstrupe 49, blåstjert 1, svarttrost 2, måltrost 2, munk 19, gransanger 6, fuglekonge 93, blåmeis 6, kjøttmeis 1, 

trekryper 2, bjørkefink 4, grønnfink 19, grønnsisik 4, brunsisik 2. 

En annen kuriositet denne dagen var at det ble sett en flaggermus like før det ble mørkt. Størrelsen var påfallende 

større enn dvergflaggermus, men ikke av de største artene.  

Det var også svært lav vannstand, noe som gjorde at vi ikke fikk ut båten fra innerst i bukta, og følgelig ikke kunne 

trekke noen teiner. 

Jan 

 

Onsdag 5. oktober 2016 
Det samme været med litt for sterk vind fra NNØ, 8 sekundmeter og økende utover dagen med maks 12 m/s på 

kvelden. Allikevel bra med fugl på morgenen uten det helt spesielle. Dagsfangsten sluttet på 175 ringmerkete fugler 

fordelt slik; Gjerdemett 21, rødstrupe 20, svarttrost 5, måltrost 1, rødvingetrost 1, munk 9, gransanger 1,  

fuglekonge 69, blåmeis 1, trekryper 3, grønnfink 36, grønnsisik 2, brunsisik 6. 

Vi fikk flyttet båten litt lenger ut i bukta, slik at det var mulig å sjekke noen teiner på ettermiddagen. Tok ikke sjansen 

på å trekke teinene langs østsiden, men de 5 på sørsiden ble kontrollert med meget godt resultat. 5 hummer gir et 

snitt på 1 per teine. Neste trekk blir sannsynligvis ikke før mandag i neste uke hvis det varslede været slår til. 

Jan 

 

Torsdag 6. oktober 2016 
Våkna til liten kuling 11 m/s kl 0630. Lite fugl i bushen, men en fuglekongesanger på andrerunden gjorde dagen 

minneverdig. Gratulerer med dagen, Jan! Litt fugl på trekk: årets første stjertmeis, en grankorsnebb, en duetrost og 

to vinterlerer. Dagens ringmerking: Gjerdesmett 3, Gransanger 3, Fuglekonge 11, Grønnfink 35, Rødstrupe 14, 

Brunsisik 7, Stillits 1, Bergirisk 1, Stjertmeis 1, Fuglekongesanger 1 f, Bjørkefink 3, Bokfink 1, Sivspurv 1, Rødvingetrost 

1, Måltrost 1, Trekryper 3: 87 ringmerket. Mølleren holder fortsatt stand på Speidersletta.  

Fkr og Aha 

 

Fredag 7. oktober 2016 
NE 10 m/s om morgenen. Ringmerket; gjerdesmett 2, rødstrupe 4, svarttrost 1, munk 1, fuglekonge 8, bokfink 2, 

bjørkefink 2, grønnfink 16, brunsisik 1. Totalt 37 ringmerket. Fredrik inn på ettermiddagen. 

(TG) 

 

Lørdag 8. oktober 2016 
Igjen sterk vind fra NE om morgenen (NE 10 m/s) som medførte at det var lite fugl på øya. Litt kaotisk dag hvor 

nettene måtte stenges tidlig pga av mannskapbytte. Anders dro inn ca. kl. 14, Tore kom ut ca. 15. 

Ringmerket; gjerdesmett 5, jernspurv 1, rødstrupe 5, rødvingetrost 1, gransanger 1, fuglekonge 1, grønnfink 2 og 

brunsisik 1. Totalt kun 17 fugl merket. 

(TG) 

 

Søndag 9. oktober 2016 
Det blåste hatter og staur om morgenen (NNE 15 m/s). Det var overhodet ikke trekkfugl i lufta og kun "Kopenettet" 

og "Fuglekonge" ble åpnet. På grunn av vindforholdene kunne de tre som skulle forsterke bemanningen ikke hentes 

fra Sandøsund. Nytt forsøk skal eventuelt prøves i morgen, men vindforholdene vil avgjøre. 

Ringmerking; 1 gjerdesmett og 1 rødstrupe. Kun 2 fugl merket. Totalt har det nå blitt ringmerket 4008 fugl i høst. 

TG 

 

Mandag 10. oktober 2016 
Med nedbør om natten og NE 13,3 m/s om morgenen ble kun "Kopegarnet" slått opp, men bare i fire timer. Kun en 

grønnfink og tre grønnsisiker ble merket. Med den konstante og kraftige vinden fra NE har trekket helt stoppet opp 



her ute i ytre Oslofjord. Dessverre sier værprognosene at denne værsituasjonen skal vedvare nesten hele denne 

uken, men en får bare ta det som det kommer. Jan M, Vidar G og Vidar G. Hansen ble hentet på Sandøsund i 

ettermiddag, og de fikk en rimelig våt tur over til Store Færder. 

TG 

 

Tirsdag 11. oktober 2016 
I dag var vinden litt spakere enn de siste par dagene, men var likevel oppe i 11,6 m/s fra NE om morgenen. Det var 

tydelig at en del finkefugler som likevel benyttet mulighetene og disse dominerte trekket over øya denne dagen. 

Etter noen dagers "tørke" var det igjen litt fugl i bevegelse også nede i vegetasjonen og dagen var egentlig en liten 

opptur igjen. Jan fikk endelig mulighet for å sjekke de siste teinene som har ligget utilgjengelig i nordøst kulingen i 

over en uke. Dessverre fikk han bare en hummer, mens to med uterogn måtte slippes ut igjen. 

Ringmerking; gjerdesmett 1, rødstrupe 7, svarttrost 2, gråtrost 2, rødvingetrost 1, fuglekonge 16, kjøttmeis 1, 

trekryper 1, bokfink 3, bjørkefink 1, grønnfink 45, grønnsisik 3 og brunsisik 21. Totalt ble 104 fugl merket (13 nett 

hele dagen). 

TG 

 

Onsdag 12. oktober 2016 
Igjen vind fra NE (8 m/s), men likevel mye finkefugl i lufta. Arter som gransanger og fuglekonge forekommer nå bare i 

lite antall, mens grønnfink (83) og brunsisik (32) var arter som dro ringmerkingstallet opp. Ingen spesielle 

observasjoner annet enn en hunnfarget myrhauk og tre vandrefalker samtidig i luftrommet. 

Ringmerkingstallene; gjerdesmett 6, jernspurv 2, rødstrupe 15, svarttrost 4, rødvingetrost 2, gransanger 2, 

fuglekonge 5, trekryper 1, bjørkefink 9, grønnfink 83, grønnsisik 4, brunsisik 32, gråsisik 3 og sivspurv 2. Totalt 170 

ringmerket (15 nett hele dagen), tilsammen 4.286 i høst. 

TG 

 

Torsdag 13. oktober 2016 
"NE-passaten" fortsetter å dominere ytre Oslofjord, idag med 9 m/s. Dette var den 12. dagen på rad med denne 

vindretningen! Igjen godt trekk av finkefugl med grønnfink som dominerende art. Det ble fanget hele 98 grønnfink 

(foring) og 27 brunsisik (lyd). Av spesielle observasjoner er kun en hunnfarget myrhauk og tre vandrefalker verdt å 

nevne. 

Når det gjelder hummerfisket de to siste dagene, så ble det 1 hummer + 3 med utrogn i går og 1 hummer + 1 med 

utrogn i dag. Det var forøvrig enorme mengder med krabber, og i dag fikk vi ca. 125 stykker hvorav 90 % var 

skallskiftere. Noen få topp hunnkrabber med god hoderogn og endel hannkrabber der klørne var helt toppers. Etter 

to solide krabbemåltider blir det nå godt med frosne klør å ha med seg hjem. 

Ringmerking; sidensvans 1, gjerdesmett 5, rødstrupe 10, svarttrost 2, gråtrost 2, måltrost 4, rødvingetrost 2, munk 1, 

fuglekonge 9, stjertmeis 3, trekryper 2, bjørkefink 4, grønnfink 98, grønnsisik 1, bergirisk 1, brunsisik 27, gråsisik 7 og 

sivspurv 1. Totalt 180 ringmerket (15 nett hele dagen, totalt 4.466 merket i høst). 

TG og Jan 

 

Fredag 14. oktober 2016 
NE 11 m/s om morgenen satte sitt preg på dagen, men igjen fikk vi en dag med overraskende mye fugl ringmerket. 

Nettfangst ved foringsbrettet (="Kopenettet") ga hele 91 grønnfink. Teinefisket ble avsluttet i dag - en dag før 

forventet grunnet dårlig værmelding med kuling fra NØ 12 m/s i morgen. Dagens fangst ble nok en gang et "hav" av 

krabber + 1 hummer, samt en hummer under minstemålet. Årets totalfangst på de 14 dagene teinene har stått ute 

ble 15 hummer, noe som er litt dårligere enn det som man hadde håpet. Men her må nok den langvarige kulingen ta 

en stor del av skylden. 

Brage Heggland ble hentet på Sandøsund på ettermiddagen. 

Ringmerking; spurvehauk 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 11, svarttrost 1, gråtrost 3, måltrost 2, rødvingetrost 4, munk 

1, gransanger 2, fuglekonge 1, stjertmeis 5, bokfink 1, bjørkefink 5, grønnfink 91, stillits 1, grønnsisik 2, bergirisk 1, 

brunsisik 12 og gråsisik 8. Totalt 153 merket (15 nett hele dagen, totalt 4619 i høst). 

Tore og Jan 

 



Lørdag 15. oktober 2016 
Liten kuling 12 m/s fra NE og 6 grader var ikke akkurat noen god start på dagen, og antallet vi kunne ringmerke falt 

radikalt i dag. Vinden økte til ca. 14 m/s, men til vår store overraskelse var det et markert og godt synlig trekk av 

spurvehauk over fjorden mot Østfold. Nærmere 50 eks. ble observert sammen med en hunnfarget myrhauk. 

Ringmerket; gjerdesmett 3, jernspurv 2, rødstrupe 2, svarttrost 1, gråtrost 2, rødvingetrost 1, måltrost 1, stjertmeis 

1, blåmeis 2, bjørkefink 1, grønnfink 11, bergirisk 1, brunsisik 6 og gråsisik 1. Totalt 35 fugl merket (15 nett hele 

dagen, "Blåstjert" tatt ned pga vinden). 

Tore 

 

Søndag 16. oktober 2016 
Morgenen startet med NE 9, men ramlet på ettermiddagen til SØ 5 før den tok seg opp igjen. Regn midt på dagen 

som stanset tidlig ettermiddag før det ble regn til kvelden. Mye trost i lufta med minst 1000 gråtrost. Fortsatt bra 

med spurvehauk med hele 25 denne dagen. Brage, Tore, Vidar, Vidar og Jan dro inn på dagen og Hans Erik, Terje og 

Bengt Legnell kom ut. Bengt kom nesten rett fra Øland hvor han fotograferte både sibirjernspurv og asurmeis. Vi er 

fornøyd med kun en av artene de kommende dagene.  

Totalt 67 fugler ringmerket i dag - 20 grønnfink, 2 rødstrupe, 11 brunsisik, 2 fuglekonge, 8 gjerdesmett, 6 

rødvingetrost, 1 jernspurv, 1 bokfink, 1 bjørkefink, 4 svarttrost, 1 gråtrost, 2 gråsisik og 8 blåmeis. Det er nå 

ringmerket 4721 fugler i høst og totalt 6216 for hele året. 

Terje 

 

Mandag 17. oktober 2016 
Dagen startet med øsø 9 og overskyet med yr. Yret ga seg og vinden økte. Hva er best eller verst? Ettersom 

værmeldingen fra dagen før var dårlig satte vi opp nettene først mellom 0800 og 0830. Utrolig dødt om morgenen, 

men det ble da litt fugl uansett.  

Regnet som skulle komme kom ikke før 1630 og da sperret vi nettene. Utenom ringmerkede fugler kan nevnes 1 

kvartbekkasin på tangstranda på Speidersletta og et par store flokker med trost, primært gråtrost, på minst 2000 

fugler som fyker rundt på øya. Til tross for mye vind og dårlig vær klarte vi å ringmerke 96 fugl av 14 arter - 

rødvingetrost 2, gråtrost 1, svarttrost 1, grønnsisik 33, brunsisik 1, blåmeis 2, gjerdesmett 4, stjertmeis 8, trekryper 2, 

fuglekonge 13, rødstrupe 2, munk 16, grønnfink 8 og bjørkefink 3. Høstens total er nå oppe i 4.817 ringmerkede 

fugler - for hele året 6.312. 

Terje 

 

Tirsdag 18. oktober 2016 
Besetningsbytte i dag; Terje,Hans Erik og Bengt inn-Anders M. og Thomas ut. Innom Hoftøya pv ut,belønnet med bl.a 

15 fjellerke. Morgenbesetningen så bl.a 1 ad. havørn, 1 myrhauk og 1 jordugle før de dro. I løpet av 2-3 timer (regn 

på morgenen) merket de også 52 fugl som følger; rødstrupe 2, gråtrost 1, munk 6, fuglekonge 2, stjertmeis 21, 

svartmeis 1, bjørkefink 2, grønnfink 9 og grønnsisik 8.. 4869 rm. til nå i høst. 

Thms 

 

Onsdag 19. oktober 2016 
NØ 8 m/s og overskyet på morran. Pga. regn i natt røk nettene opp først ca. 09 i morges. Startet med 16 nett (tom. 

Trærne + de 2 vd hytta) og økte til 26 (full runde) ca. kl. 13. Bra fart i lufta utover dagen med nye høstrekorder for 

skogdue (17) og duetrost (95). Nevner også myrhauk, vintererle, 12 sidensvans og 250 bergirisk. Alt i alt en fin dag og 

greit med ny fugl i netta; gjerdesmett 4, rødstrupe 21, svarttrost 3, gråtrost 4, rødvinge 3, munk 3, gransanger 2, 

fuglekonge 6, stjertmeis 13, svartmeis 2, blåmeis 7, bokfink 2, bjørkefink 12, grønnfink 20, grønnsisik 4, "brun"sisik 7, 

gråsisik 3, dompap 4 og sivspurv 4... 18 arter (+ cabaret) og totalt 124 fugl merket. 4993 til nå i høst. 

Thms 

 

Torsdag 20. oktober 2016 



Nok en fin dag på Færder med godt liv både i lufta og i nettene! Ikke de heeelt store megaene i dag heller,men bra 

utvalg av arter for årstiden. Lever som alltid i håpet om noe realt krydder igjen, har jo vært bra med den slags 

tidligere i år også. 

Rester av takpapp kom til god nytte da vi tapetserte den såpeglatte brua ved Turdus med dette. Samme oppsett av 

nett i bruk hele dagen. NØ 10 m/s og lett regn/yr hele dagen. 17 nett i bruk,dvs. tom. Turdus minus Kope og Blåstjert 

pga. vind. Totalt ble 146 fugl merket i dag og det var nokså hektisk til tider,yr krever tette runder.. 

Dagens merking; spurvehauk 2, gjerdesmett 10, rødstrupe 36, svarttrost 2, gråtrost 3, munk 1, gransanger 1, 

fuglekonge 7, svartmeis 1, blåmeis 6, trekryper 1, bokfink 1, bjørkefink 3, grønnfink 6, grønnsisik 9, brunsisik 27, 

gråsisik 25, dompap 4 og sivspurv 1...18 arter. 

Thms 

 

Fredag 21. oktober 2016 
Javel...litt trøbbel med tregt nett nu. Toppblogger Nielsen håper å nå ut til de store massene med dette 

innlegget,håper det sitter. NØ 12 m/s på morran,og deromkring lå det i grunnen hele dagen. Lett byge kl 13 og mer 

seriøst regn kl 17. Vi har sperret alle nett og håper å komme i land i morgen,Anders H. skal da ut.  

På alle fronter mindre fugl enn de siste 3 dager, eneste unntak må være et påtagelig trekk av spurvehauk mot ØNØ 

(minst 30 ind.). 5 musvåk tok samme veien mens en ung myrhauk stadig faller tilbake mot Hovedøya.. 

Dagens merking; spurvehauk 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 6, gråtrost 3, rødvinge 4, fuglekonge 2, stjertmeis 4, 

bjørkefink 3, brunsisik 8, gråsisik 3, dompap 2 og sivspurv 1... Til sammen 39 fugl fordelt på 11 arter... 

Thms 

 

Lørdag 22. oktober 2016 
NØ 12-15 m/s i dag og vi er følgelig fortsatt på plass. Lett regn av og til. Ingen nettfangst i dag, heller ikke mye fugl i 

farta. Unntak; 1500 gråtrost. Fra en mager logg nevnes 2 havelle, 23 toppskarv, 1 gråhegre og ca. 10 fjellerke over 

nordenden av Hoftøya. Ser ut til at vinden skal løye godt mandag formiddag,så da kommer vi nok inn for å veksle 

med Anders H. 

Thms 

 

Mandag 24. oktober 2016 
Kom ut kl 12 i regn, men det ga seg raskt. Satt opp full runde k 14 og fikk litt fugl før jeg sperra alt på sisterunden. 

Meldt regn fram til kl 07 i morra tidlig, nemlig. En ung myrhauk hang i Speidersletta sør, men hoppa ut av nettet ett 

sekund før jeg fikk kasta meg over den.  

Årets første perleugle fanget i doble kl 19. Ettermiddagens merking: Fuglekonge 1, Stjertmeis 4, Gjerdesmett 4, 

Blåmeis 2, Svartmeis 1, Brunsisik 6, Perleugle 1, Svarttrost 4, Gråtrost 6, Rødvingtrost 3, Dompap 2, Sidensvans 1, 

Rødstrupe 1, Jernspurv 1. Totalt: 37. 

AHA 

 

Tirsdag 25. oktober 2016 
Satt opp runden til "triple" kl 08 etter at regnet ga seg. Mye sisik i garna fra kl 14 og utover.  

Merking idag: Spurvehauk 1, Rødstrupe 3, Munk 1, Grønnfink 9, Bjørkefink 3, Sivspurv 1, Heipip 1, Stillits 1, Svarttrost 

6, Gråtrost 4, Dompap 4, Sidensvans 3, Fuglekonge 14, Trekryper 2, Stjertmeis 7, Svartmeis 1, Blåmeis 7, Gjerdesmett 

11, Brunsisik 29, Polarsisik 2, Gråssiik 91. totalt: 203.  

Noen etterslengere på trekk: duetrost, vintererle og lappspurv. En fossekall fløy litt fram og tilbake i båtbukta k 17 og 

ble "dagens fugl".  

AHA 

 

Onsdag 26. oktober 2016 
Hornugle i "plassen" på førsterunden. Litt alkefugl trakk ut fjorden i motvinden- Ellers brukbart med fugl i garna: 

Spurvehauk 1, Hornugle 1, Rødstrupe 40, Munk 2, Jernspurv 2, Grønnfink 1, Bokfink 1, Sivspurv 2, Kjøttmeis 1, 

Svarttrost 3, Rødvinge 3, Sidensvans 4, Fuglekonge 20, Gransanger 2, Trekryper 3, Stjertmeis 4, Gjerdesmett 24, 

Blåmeis 19, Gråsisik 9, Brunsisik 2, Grønnsisik 1. Totalt idag: 145 



AHA 

 

Torsdag 27. oktober 2016 
Dagens merking: Blåmeis 10, Fuglekonge 4, Rødstrupe 1, Svarttrost 1, Rødvingetrost 1, Sidensvans. Lite fugl i garna 

pga mye vind, men desto mer fugl sett på visuelt trekk både til lands og til vanns. De stasjonære rovfuglene gjennom 

hele uka fikk i dag besøk av hønsehauk og jaktfalk. Bra med sjøfugl på ettermidagen etter at det blåste opp til SV-15, 

ikke minst svartbrynalbatross (!). 

AHA 

 

Fredag 28. oktober 2016 
Dagens merking: Blåmeis 10, Fuglekonge 3, Rødstrupe 3, Svarttrost 1, Måltrost 1, Dompap 1, Sidensvans 4, Jernspurv 

1, Kjøttmeis 1, Trekryper 1, Gjerdesmett 2, Polarsisik 1.  

Mye vind og øya har tømt seg for fugl. Sidensvans og blåmeis holder stand. En enslig polarsisik kom inn fra øst og 

gikk etter hvert i kope. 

AHA 


