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11. mai 2019 
Den 10.5 vil gå inn i historien som en av de beste trekkdagene på Store Færder. Det ble tidlig klart at Marie 
ikke kunne klare å ta imot alle fuglene alene. Som den kloke dame fra Belgia hun er, så begynte hun å 
stenge de 11 fangstnettene hun hadde satt opp, på runde nummer to. 
Vi (Terje, Morten og Ragnar) ankom 0930 og da var alle nett stengt. Vi satt opp først 5 nett og så 7 før 
regnet kom. Etter regnet hadde vi oppe 3 nett som fanget 15-25 fugl på hver eneste 30 min. runde. 
På Speidersletta ble det sett 25 rødstjert fra en posisjon. Guden må vite hvor mange det var på øya. 
Løvsangere var over alt og minst 1500 på øya, trolig mer. 
Det var sylvia-sangere over alt, godt med fluesnappere og de vi ikke fikk identifisert.  
Ei tyrkerdue med norsk ring og en løvsanger med portugisisk ring ble kontrollert. Lite tid til skåding, men 
en lerkefalk, smålom, 2 havsule, 4 vendehals og mye mer. Tidlig ankomst for gråfluesnapper, hagesanger 
og gulsanger (i alle fall med flere fugler). 
For de av dere som har vært på stasjonen eller vil dit så er vi nesten ferdig med nytt kjøkken. Siste bilde 
viser hvordan det ser ut i kveld. 
Hilsen Terje 

 
 



 
 

12. mai 2019 
Vår stasjonsbestyrer Marie har fanget en bokfink med denne utveksten. Noen som har ide om hva det 

kan være??? 

 
 

14. mai 2019 

En gledelig nyhet for alle tilknyttet Store Færder Ornitologiske Stasjon. Sist uke fikk vi beviset på at vi 

hadde fått tildelt 49.500 fra Sparebank 1 Stiftelsen, som de het før. Nytt navn nå, men jeg tror det er de 

samme bankene som gir oss verdifulle bidrag. Pengene skal dekke deler av det nye kjøkkenet, nytt gulv 

og ny salong i stua. Gled dere. På bildet står lederen og smiler godt etter å ha mottatt beviset på 

tildelingen. For de som ikke kjenner Terje så er det han med grått/hvitt hår og lys blå skjorte. 



 
 

15. mai 2019 
Vår gode medarbeider Marie har hatt en flott dag på Store Færder i dag. Det var delvis skyet fram til 

0800 så fangsten ble respektable 127 fugl ringmerket. Løvsanger dominerte med 85 individer, med det 

ble også merket 3 rødstrupe, 7 rødstjert, 1 gråtrost, 1 svarttrost, 3 måltrost, 12 møller, 4 tornsanger, 3 

hagesanger, 2 munk, 4 gransanger og 2 unge grønnfink. Vedlagt bilde av den meget sjeldne 

merkearten gråtrost og den alltid vakre rødstjerten. I tillegg en av tre hagesanger som alle hang i 

samme nett på samme runde, og en av de unge grønnfinkene. Bilder er av Marie Chevalier. 

Med dagens merkede fugler er nå våren oppe i 1705 ringmerkede. Fjoråret ga 1750 på hele våren, noe 

vi sannsynlig passerer allerede i morgen. Terje. 
 

 



 
 

 

18. mai 2019 
Nasjonaldagen startet med mye vind og lav temperatur. Det er trolig årsaken til at det kun ble 

ringmerket 23 fugler i dag. Av disse var det 18 løvsanger, 1 møller, 2 rødstjert, 1 gråsisik og årets første 

blåstrupe. Bildet er av den siste. Vi er nå oppe i 1760 fugler ringmerket - 10 mer en våren 2018. 

 
 

 

19. mai 2019 
Hei igjen. I dag har det vært folksomt på øya, men en del regn fram til 1000 gjorde at det "kun" ble 

ringmerket 60 fugler i dag. Egentlig ganske bra. Som vanlig flest løvsanger med 38 og 5 møller, 4 

gråfluesnapper, årets første 1 sivsanger (bilde), årets andre 1 bøksanger (bilde), årets første steinskvett 

(bilde), 3 gulsanger, 1 svarthvit, 1 tornsanger og 1 munk. I tillegg en kontroll av en svensk munk. Vårens 

5te kontroll av utenlandske ringmerkede fugler hittil i våres. Marie må ha magiske. 



 

 
 

19. mai 2019 
Hei. Nok en dag nett opp kl 4, med mørke skyer og vind fra nord med 5-6sm. Og første runden viste 

tegn på at dette ville bli en god dag med godt utvalg i fangsten og årets første tornskate og 

dvergfluesnapper i nettet. På andre runde sperret vi heisnettet da det tok for mye tid denne dagen. En 

rosenfink sang på første og andre runden før den forlot øya. På tredje runden ble vi oppmerksomme 

på en sitronerle som trakk over oss, gull for stasjonen. På fjerde runden hørte vi en velkjent lyd vest for 

nettplassen "triple konge" og det var en gresshoppesanger. Klokka 14 tok sola over og det ble rolig og 

nett sperret kl 16 med 254 fugl ringmerket. Bra med Sylvia i dag og kun 108 løvsangere. 45 Møller, 32 

hagesanger, 4 tornsanger, 17 munk,4 gulsangere, 15 rødstjert, 1 sivsanger og årets første vendehals 

nevnes fra merkeloggen. Ellers godt innsig av steinskvett i dag, 80stk loggført som et minimumstall. 

rundt kl 11 kom en lerke flygende over hytta, det viste seg å være en dverglerke på lyden. En ny en, 

eller den samme som for to uker siden får vi nok aldri noe sikkert svar på. Totalt 65 arter loggført i dag. 

Merketotalen i vår er nå oppe i 2073. 



 

 



 

22. mai 2019 (7/44) 
Tirsdag 21. mai ble nok en fin dag på Store Færder. Stasjonen ringmerket vårens løvsanger nummer 

1.000 som er avbildet. Et respektabelt antall med tanke på de siste årenes fangst av løvsanger. Totalt 

ble det ringmerket 56 fugl som gir en total for våren med 2.144. Som vanlig ble det flest løvsanger 

med 24, 3 hagesanger, 3 tornsanger, 12 møller, 1 grønnfink, 1 trepiplerke, 1 rødstjert, 4 gråfluesnapper, 

5 gråsisik, 1 bjørkefink (bilde) og vårens andre dvergfluesnapper (bilder). Det fortsatt "mange" dager 

igjen av våren!!! 

 

 
 

23. mai 2019 (7/56) 
Tirsdag 21. mai ble det gjort sjøfugltellinger i midtre og nordre del av Færder Nasjonalpark av 

representanter for SFOS. Vi fant nesten 50 bebodde reir og ytterligere 10 ubebodde i en 

makrellternekoloni. Første bilde viser noen av voksenfuglene. På Fjærskjær hadde storskarvkolonien 

vokst godt siden 2018 hvor det var 107 bebodde reir der. I år fant vi 183 bebodde reir. Et par bilder fra 

kolonien. Vi fant totalt sett langt færre reir av hvitkinngås enn i fjor, med "kun" 61 reir. Vedlagt et bilde 

av 2 nydelige søsken som viser ekte søskenkjærlighet. Ellers ganske godt med sildemåke (151 bebodde 

reir) og gråmåke (89 reir). Som ventet svært lite fiskemåke med kun 7 reir med egg. De hekker jo 

nesten alle sammen i byene nå. Hele 160 reir av ærfugl, og her har mange allerede gått på vannet med 

nyklekkede unger. Vi fant fantastiske 85 reir av ærfugl bare på Fjærskjær. De trykker utrolig godt og på 

bildet ser dere en hunn som ikke ville forlate reiret. Flink mor!! Vi fant også reir og unger av tjeld, vipe, 

rødstilk og sandlo. Det siste bildet viser sandlo egg og hvor godt kamuflerte de er. Bildet av 

hvitkinngås ungene er tatt av Terje Axelsen - SFOS. Resten av bildene av Morten Brandt - SFOS. 



 

 

 
 

 

26. mai 2019 (307/39) 
Fint vær og kun 41 ringmerkede fugler lørdag 25/5. Som vanlig mest løvsanger (28) som uansett er 

gledelig ettersom den har hatt sterk tilbakegang de siste tiårene. Førsterunden ga en 2k hann 

dvergfluesnapper, sesongens tredje. U-bra. Bilde vedlagt. Jeg legger også ved gårsdagens (24/5) 

bombe, en busksanger. Sjekk den "korte", runde vingen.  

Alle bilder er av Marie Chevalier. 



 

 
 

28. mai 2019 (408/39) 
Vårsesongen nærmer seg slutten og vi har hatt en ganske god sesong. Etter fattige 1750 fugl ringmerket 
våren 2018 er vi allerede oppe i 2300 fugler i dag. Det nærmer seg en normal vår. Vi har også hatt uvanlig 
mange kontroller av fugler merket andre steder. Først tyrkerdua som ble kontrollert 10.5.2019.  
Den ble ringmerket 14.6.2017 ved Revtangen Ringmerkingsstasjon. I perioden 2014 - 2019 har de 
ringmerket 166 tyrkerduer. Dette er den første som er kontrollert utenfor stasjonsområdet. Det er heller 
ikke funnet noen døde fugler. Kjempe spennende. 
I tillegg har Marie og medhjelperne hennes kontrollert fantastiske 9 fugler med utenlandsk ring. Det må 
være stasjonsrekord.  
De som er kontrollert er: 
1 rødstrupe fra Sverige 
1 løvsanger fra Belgia 
1 løvsanger fra Nederland 
1 løvsanger fra Portugal 
1 munk fra Sverige 
1 hagesanger fra Danmark 
1 møller fra Sverige 
1 heipiplerke fra Belgia 
og i dag en godbit 
1 gråfluesnapper fra Italia!!!! 
Vi har neste to uker igjen av vårsesongen så vi håper på flere kontroller. 
 



 
 

15. juni 2019 (425/54) 
Da er vårsesongen mer eller mindre over. Vi vil gjerne få lov til å takke Marie for utrolig godt arbeid. 
Totalt ble det ringmerket 2415 fugler og løvsanger ble som så ofte før, nummer en. Totalt ble det 
ringmerket 1202 løvsanger, den beste våren siden 2011. 
Vi hadde sammenhengende ringmerking mer eller mindre fra 11. april til 4. juni. Litt illustrerende at 
det ble ringmerket 647 individer på 2 dager, mer enn 50% av hele våren. Det vil si at det ble mange 
dager med 15-30 fugler ringmerket.  
Uansett en ganske bra vårsesong. Marie satte også stasjonsrekord med kontroll av 9 
utenlandsmerkede fugler på en vårsesong. Kanskje de to mest eksepsjonelle var tyrkerdua ringmerket 
på Revtangen i 2017 og en gråfluesnapper ringmerket i Italia. Begge arter vi ikke har mange 
kontroller eller gjenfunn av.  
Topp fem var løvsanger 1202, rødstrupe 280, gransanger 126, møller 116 og fuglekonge 70. 
De tre beste dagene var 10.5 med 393 ringmerket, 19.5 med 254 og 15.5 med 127.  
Av uvanlige arte kan nevnes stasjonens 5 busksanger, 1 nattravn, 4 nattergal, 1 blåstrupe og 3 
dvergfluesnapper. Andre arter som hadde «pene» tall, var rødstjert 61, måltrost 50, gulsanger 21, 
gråfluesnapper 30, svarthvit fluesnapper 26, tornirisk 23 og sivsanger 3.  
Vårsesongen ble avsluttet ved at jeg fikk lov til å ta i mot gavesjekk fra Sparebankstiftelsen DNB den 
11. juni. Sjekken er på kroner 124.500 til nytt toøyd teleskop (allerede på plass), kjøkken og 
håndtverkere, hjertestarter + kurs og flere utrolig nyttige ting for oss. Jeg tenkte at bildet ville se 
bedre ut om det ble tatt utenfor stasjonen. God sommer. 

 
 



2. juli 2019 (380/33) 
Stasjonen har ringmerket og fargemerket måker i dag på Hoftøya. Vi satte ny rekord med 23 måker 

påsatt fargeringer. Syv sildemåke og 16 gråmåke unger. I tillegg fant vi en flott tjeldeunge som er 

avbildet med gamle og unge Karlsen. Disse fargeringene gir oss utrolig mye informasjon. Det første 

året vi fargemerket sildemåker på Hoftøya, klarte vi å sette ringer på 10 fugler. Vi har fått visuelle 

avlesninger på 8 av disse fra Gambia, Marokko, Spania, Frankrike, England og Nederland. Ganske 

imponerende. Jeg håper vi får flere avlesinger av de nye unge fuglene. 

Dessverre ser det ut til at reproduksjonen av sildemåkene er svært dårlig. Vi talte reir med unger/egg i 

slutten av mai og fant 98 besatte reir. Et snitt på 2 unger/egg gir mulige 200 unger. Vi ringmerket 7 og 

så maksimum 15-20 flere. Muligens kun 10 prosent overlevelse fra egg til levedyktig ung fugl. Ikke 

veldig bra, dessverre. 

 

 
 

6. juli 2019 (365/27) 
Ringmerking første halvår på Store Færder endte med 2446 ringmerkede fugler. Mye er allerede 

omtalt, men Stig Eide og John Fjørtoft Karlsen noen fugler i slutten av juni. Tre nye nattergaler ble 

ringmerket, men kanskje den mest interessante var en hunn rødstjert med rugeflekk. Kan den hekke på 

øya uten at vi vet det? Selvfølgelig. 



I tillegg ble det kontrollert to spennende fugler. En gransanger ble kontrollert 28/6. Den ble ringmerket 

på Store Færder 31/5. Hvor har du vært i mellomtiden? 

Til slutt en møller med svensk ring ble kontrollert 28/6. Den ble også kontrollert den 25/5 på øya. Vi 

har sett en møller med ring som synger og de siste ukene med mat til unger. Har vi en 

"svenskregistrert" møller som innbygger på øya? 

Bildene viser ei låvesvale som var den siste fuglen Marie ringmerket på øya 5. juni i år. 

Mens hun vasket/ryddet kom det en låvesvale inn i stua for å sjekke indretjenesten. Den fikk som seg 

hør og bør en ring rundt foten. Vel blåst sesong med mange flotte høydepunkter. 

 
 

14. juli 2019 (369/23) 
Stasjonen har laget T-skjorter. Som bildet viser er T-skjortene langt flottere enn en mysende gammel 

mann. 

Vi har fått skjorter produsert i størrelsene 8-10, 12-14, small, medium, large, xl og xxl.  

De kan kjøpes fra stasjonen for kr 150,-.  

De er lagt ut på stasjonen, vil være hos Vidar for de som kjøper fuglemat og kan bestilles via vår e-post 

eller fra meg. 

Vi har også kjøpt ei kompostkule. Som bildet viser en kompakt liten sak som rommer 180 liter og skal 

kompostere godt i løpet av 4 uker. Neste sommer blir det kjøkkenhage på Store Færder. Hilsen Terje. 



 
 

 

21. august 2019 (490/56) 
Etter mer en 45 år har stasjonen endelig fått et skilt som viser hvem vi er og hva vi gjør. Morten og Ulf 

poserer villig. 

 
 

 



18. september 2019 (361/11) 
Forrige torsdag 12/9 var Morten Brandt og Terje Axelsen på besøk ved Blåvandshuk Fuglestasjon. Vi 
hadde avtalt med stasjonsleder Bent Jakobsen å komme ut til stasjonen om morgenen. Dessverre var det 
mye vind, men allikevel et meget hyggelig besøk.  
De er en DoF stasjon hvilket betyr at de er direkte underlagt BirdLife Danmark (DOF) og får noe støtte 
derifra. Ellers må de som oss søke penger der det er mulig. 
Det er godt anledning til å besøke stasjonen og de ytret også ønske om å sende noen fra deres 
venneforening til Store Færder.  
Stasjonen ligger på vestkysten av Danmark litt nord for Esbjerg. Det første bildet viser det karakteristiske 
fyret hvor de har en Helgolandruse (bilde) i hagen. Neste bilde viser Morten, Bent og Terje. Deretter en 
israelsk ringmerker som gjerne også ønsker å komme til stasjonen Store Færder en gang i fremtiden. 
Dagens høydepunkt fuglemessig fant vi rett i nærheten på Tipperne, nemlig ei svømmesnipe. Det er umulig 
å bli lei av svømmesniper. Sjekk ut stasjonen facebook side -  
https://www.facebook.com/pg/Bl%C3%A5vand-Fuglestation-315585315139782/photos/  
eller hjemmeside  
https://www.xn--blvandfuglestation-5tb.dk/ 

 

 

https://www.facebook.com/blaavandfuglestation/?__cft__%5b0%5d=AZUEP6DkfuZS2RoOwlzdQ2YuLt_2qqXfnVRruJNyMvWbbrMBVOSj_-PYvmrtv2mdmyogaA28ekUdmA8pxgOI2ZMIwh4dFz_6_CFDM2HSnXxKRdCRS4fbKu_k9abKRQk00qxh5TvAOWEN0KQsPAakL1Pd7plcvvZE2RlSzFupkk--ZtFskjdmrTRhyw0tU9fw6XU&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xn--blvandfuglestation-5tb.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR1x14m5axmLD079mDl1gtsg-RZbMH7Au2cX-E1azzd_vj7fwopGC86zk6U&h=AT1EF6eO3pzYF0hyZu7J96GsSIuhufhy-6OiEiZJBQhxdMHfrRVPbwiGMaFZBdbc2JbUUW7LZGDvfG2zwLp5cXN4U3cXWXp48vlFB-b7GMGjqaoF6NvxMGM_3vC3mnc9VQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1oJ3VOYf0lxJJd4yGAO9Ii09N7o5NiwkuRZKKoqVmWR1FX__sM43VFdbKftxisTUDu1eT1Oyoipn5rcBVsNlh76BF2uZSFzRNubSm4KJZIdDfd3ZZLu7NQydRTMn0D0QXMGvMiHwdMrb2Yeb2y5lECQxq8oe3eRtxSjD6UsZmouC3Vluj8ig356fVPLjMKqZg2NYI


 
 

18. september 2019 (301/11) 
Hei igjen.  

Blåvand eller Blåvandshuk Fuglestasjon har faktisk kontrollert 4 av våre ringmerkede fugler. En minst 4 

år gammel rødstjert i mai 1985, en ett år gammel svarttrost i 2003 og en 2 år gammel rødstrupe i 1984. 

Den mest spesielle kontrollen må uansett være en av våre tre gjenfunn av trekryper. Ringmerket på 

Store Færder 25/9-2000 og kontrollert på Blåvand samme høst 22/10-2000. Utenom denne har vi en 

kontroll i Sverige og et funn i Norge.  

Vi har også kontrollert en løvsanger 6/6-2013 som ble ringmerket på Blåvand 4/5-2012. 

Terje 
 

 

20. september 2019 
Ringmerking og gjenfunn – del 1 – Spurvehauk 
Her kommer litt informasjon om spurvehaukene ringmerket ved Store Færder Ornitologiske Stasjon. Den 
første hauken ble ringmerket allerede i 1965 og til og med 2018 er det nå ringmerket 270 fugler. I 2017 
satte vi stasjonsrekord med hele 19 individer ringmerket på ett år.  
Arten er langt mer tallrik om høsten enn om våren. Hele 107 individer ble registrert 17/10-90 mens 
rekorden om våren er «kun» 15 individer fra 12/4-76. 
Av 270 individer har stasjonen fått melding om 18 kontroller/gjenfunn. Det utgjør nærmere 7 % som er 
ganske høyt. Dessverre er 14 av fuglene funnet døde mens 4 er fanget inn og kontrollert av ringmerker. 
Kartet viser hvor de ulike fuglene er funnet eller kontrollert.  
Av de første kontrollerte fuglene er den første fra Fair Isle - hvilket er linja som bokstavelig talt går rett 
vest. Fuglen er ringmerket 24/9-76 på Store Færder og kontrollert på Fair Isle 30/4-77. 
Den neste er ringmerket på SFOS 27/9-90 og kontrollert i Sint-Laureins i Belgia 13/10-92.  



Den tredje kontrollen er vår «eldste» fugl, nesten 5 år gammel. Den ble ringmerket på Store Færder 7/11-
93 og kontrollert i Nederland ved Meneerskooi 4/11-98. La oss håpe den fikk enda flere gode år.  
Vår fjerde levende kontrollerte fugl er den som er fanget lengst vekk fra stasjonen. Fuglen ble ringmerket 
på Store Færder 3/10-2000 og kontrollert ved Isle i Frankrike den 4/3-2002. Isle ligger hele 1601 km 
sørvest for Store Færder. Hvis du lurer på hvor langt 1600 km er – så er det omtrent Oslo til Tromsø. En 
ganske lang reise. 
Dette er en start på å presentere noe av det vi har liggende i ringmerkingsmaterialet vårt. Vi vil komme 
med flere artikler på trykk i løpet av vinteren. Og på fjesboka. 
Mer kommer. 

 
 

22. september 2019 (1648/54) 
Før jeg lager flere notiser om gjenfunn og kontroller er det kanskje på sin plass å fortelle noe om 

ringmerkingen fra 1962 til 2018. 

Ved utgangen av 2018 var det ringmerket 275.705 fugler ved Store Færder Ornitologiske Stasjon. Av 

disse har minst 1146 fugler blitt kontrollert eller er funnet døde andre steder. Grunnen til at jeg skriver 

minst er at listene vi får fra ringmerkingssentralen trolig er ufullstendige. Vi har da ikke talt med våre 

egne kontroller av våre ringmerkede fugler.  

Gjenfunn og kontroller utgjør 0,41% eller litt over 4 promille. I tillegg til dette har vi kontrollert omtrent 

250 fugler som er ringmerket andre steder enn ved stasjonen.  

Vi har ringmerket hele 161 arter og fått gjenfunn av 74 av disse, hvilket er ganske imponerende.  

Topp 10 av ringmerkede fugler er: fuglekonge (55.694), løvsanger (48.882), rødstrupe (45.699), munk 

(11.452), gjerdesmett (10.092), svarttrost (9.181), gransanger (6.564), hagesanger (5.920), rødstjert 

(5.822) og måltrost (5.570).  

Topp 10 av kontroller og gjenfunn er: rødstrupe (210), svarttrost (132), løvsanger (86), grønnfink (84), 

fuglekonge (60), måltrost (40), munk (39), gråtrost (34), jernspurv (22) og grønnsisik (22).  

Ringmerkingen startet i 1962 med «hele» 13 fugler. Fram til 1966 ble det ringmerket litt over 1000 

fugler til sammen. I 1967 ble det ringmerket mer enn 3000 fugler, og fram til 1985 ble det ringmerket 

mer enn 3000 fugler hvert eneste år.  

De tre beste årene har vært: 1974 (11.899), 1975 (11.523) og 1981 (11.365).  

Antall nett i bruk har variert en del. I «gamle» dager hadde vi en nettrunde med nesten 30 nett. I dag 

bruker vi normalt en standard runde med 16 nett, godt konsentrert, på faste plasser. 

Bildene viser først Store Færder fra lufta.  

Det første bildet er tatt mot sør og viser hvor frodig øya er.  

Det andre bildet viser hvor stasjonen ligger og det tredje viser stasjonen.  

Det fjerde bildet viser labben som har vært nokså uendret siden stasjonen ble innviet i 1974.  

Bilde nummer fem er fra innvielsen hvor vi har noen markante skikkelser i norsk ornitologi med Viggo 

Ree, Jan Michaelsen, Jan Österberg (ikke helt norsk), Holger Holgersen og Tore Gunnarsen.  

Bilde seks viser hytta hvor det hele startet. Ulf Michaelsen står i døra hvor vi sov 6 personer på det 

meste. Neste bilde viser Ulf med et par perleugler og resten av bildene er fra 1970 da Morten Brandt 



og Viggo Ree var på øya det meste av mai. Hauksanger, turteldue og dvergfluesnapper var noen av 

godbitene denne våren. Til slutt tre ulastelig antrukket herremenn som poserer villig med årets mote. 

Ragnar Syvertsen, Egil Soglo og Jan Michaelsen er moteløvene.  

Bildene er tatt av Kurt Pedersen med hjelp av 333-skvadron, Ragnar Syvertsen og Morten Brandt. Som 

dere helt sikkert forstår er de fleste bildene skannet fra dias.  

Hilsen Terje og styret. 
 

 



 

 

 

 



 
 

28. september 2019 (565/25) 
Ringmerking og gjenfunn – del 2 – Gråtrost – Terje Axelsen SFOS 
Hvor har det blitt av gråtrosten? 
I disse dager vurderer de håpløse norske miljøbyråkratene å endre listen over arter som kan drepes hvis 
de skulle finne på å spise noen bær eller frukt i hagen din. Vi er allerede nummer to på ei liste over 
idiotiske land i Europa som har laget et lovverk som beskytter oss mot de brutale spurvefuglene som kun 
er opptatt av å overleve. Vi er kun slått av Italia som har noen av de verste jakttradisjonene i Europa. Nå 
skal vi nærme oss dem hvis byråkratene i Miljødirektoratet får viljen sin. Av 40 arter som er foreslått på 
listen er nesten halvparten spurvefugler. Gråtrosten er et godt eksempel på dårlig viltforvaltning. Den er 
jaktbar i mange Europeiske land, også i Norge. Den har hatt en dramatisk tilbakegang de siste 40 årene så 
hvorfor er den fortsatt jaktbar? 
Da jeg var yngre fantes gråtrost over alt. Å gå ut i skogen eller et lite skogsholt betød at du traff på gråtrost. 
Ofte gikk du inn mot en gråtrostkoloni med fare for å få fugleskitt på klærne dine. Jeg kan dessverre ikke 
huske sist jeg fant en gråtrostkoloni selv om jeg fortsatt går mye i skogen.  
Vi har ringmerket 2358 gråtrost på Store Færder og har fått 33 kontroller av egne merkede fugler. Det gir 
en funnprosent på 1,4%, langt over gjennomsnittet for de fleste andre artene vi har merket. Dette er ikke 
uventet for en art som er jaktbar i flere land. Av de 33 fuglene er minst 18 skutt. Kartet viser de fleste av 
våre gjenfunn. Noen er av så kort distanse at de ikke synes på kartet. Totalt har vi 9 funn fra Frankrike, 5 
fra Norge, 1 fra Spania, 4 fra Italia, 3 fra Finland, 3 fra Danmark, 1 fra Tyrkia, 1 fra Tyskland, 1 fra Belgia, 1 
fra Nederland, 3 fra Sverige og 1 fra Storbritannia.  
Litt spesielt er funnet fra Tyrkia, 2458 kilometer unna, hvor fuglen er fanget og satt i bur. Vår eldste fugl 
ble ringmerket som 1k 25. oktober 1988 og funnet død i Danmark 17. januar 1992 drept mot vindu. Denne 
ble nesten 4 år gammel.  
Bilde tre viser gjennomsnittlige fangsttall fordelt på tiår. Dette viser en markant tilbakegang. 
Antallet ringmerkede fugler har gått sterkt ned og det har naturlig også antallet gjenfunn. Vi har kun et 
gjenfunn av gråtrost etter 1993 til tross for at arten er jaktbar i mange land.  
Dessverre er det ikke bare ringmerkingstallene som går ned. Figur fire viser antall gråtrost om våren ved 
stasjonen siden 1970. En virkelig sørgelig utvikling.  
Den siste figuren viser at det har foregått en markant trekkforskyvning hos gråtrosten fra 1973 til 2018. 
Gråtrosten har flyttet ankomsten hele 11-16 dager på disse årene.  
Vi kan jo håpe at den negative bestandsutviklingen er midlertidig, men det er vel få ting som tyder på det.  
English summary 
Where have all the Fieldfares gone? 
Today Norwegian environmental authorities are about to make a new regulation making it legal to kill 
about 40 different bird species, almost half of them passerines They can be killed if they dammage your 
garden by eating fruits and berries – which they need to survive! Incredible. The Fieldfare is one of them. 
In Norway the Fieldfare is still open for hunting even if it has declined for the last 40 years. Why?? 
In my childhood Fieldfare colonies were common everywhere – I cannot remember the last time beeing 
attacked by Fieldfares from a colony nearby. 
We have ringed 2358 Fieldfare and had 33 recoveries. The oldest bird was nearly 4 years old and the 
longest distance 2458 km, a bird trapped and put in a cage somewhere in Turkey. Most of the recoveries 
are shown in the map. The next picture show average ringing pr year over the last 50 years. The second 



last show the decline in number of birds counted in spring. The last picture show that the Fieldfare has 
moved their arrival date by 11-16 days from 1973 to 2018. 

 

 

 
 

 

10. oktober 2019 (660/56) 
Da har vi hatt vaktskifte på Store Færder. Søndag dro Chris og Tracy hjem til Yorkshire og Han Erik og 

Terje ble over til mandag. Mandag ble bra med 182 fugler ringmerket, 78 fuglekonge og 42 

gjerdesmett var dominerende. Vi kontrollerte også en munk med slovensk ring som også var 

kontrollert 3 dager før.  

I dag 10/10 kom Ilaria Fozzi og Davide De Rosa hele veien fra Sardinia til Torp og Store Færder. De skal 

være på stasjonen i 14 dager. Velkommen og lykke til.  

Jeg tok de ut og første dag kunne neppe ha vært bedre. Totalt 103 fugler ringmerket fra 1200 og ut 

dagen.  

En av de første fuglene vi fanget var ei hornugle. Senere på dagen ble det fanget nok en. 

I tillegg ble det kontrollert ei blåmeis med svensk ring, kun vår tredje fra Sverige.  

Chris, Tracy og Hans Erik fanget 2 perleugler lørdag 5/10 - se bilde. Jeg legger ved våre gjenfunn og 

kontroller for perleugle (svart) og hornugle (rød) samt et par bilder av hornugle. 

Terje A 



 
 
 

 

 
 

 

13. oktober 2019 (825/41) 
Rødstrupe – ringmerking og gjenfunn 

Rødstrupa er vår «stasjonsfugl» og sitter midt i stasjonsemblemet vårt. De siste dagene har det blitt 

ringmerket bra med struper eller tyttebær som den også kalles. Hele 49 i dag og 120 den siste uka.  

Totalt hadde vi ringmerket 45.699 rødstruper ved utgangen av 2018 og den er kun overgått av 

fuglekonge (55.694) og løvsanger (48.882). Beste årsresultat er 2.513 ringmerkede fugler i 1979. 

Når det gjelder kontroller og gjenfunn er rødstrupe nummer en. Vi har fått 205 gjenfunn av våre 

merkede fugler og har kontrollert 25 fugler ringmerket andre steder. Antallet gjenfunn utgjør 0,45% 

som er over gjennomsnittet for alle arter ved stasjonen. 

Det vedlagte plottekartet viser en klar tendens til at våre fugler trekker mot sørvest. En dansk studie 

viser at nesten halvparten av Skandinaviske rødstruper overvintrer i SV Europa eller Nord-Afrika. Vi har 

hele 5 gjenfunn i Algerie og disse samt våre andre gjenfunn styrker denne antagelsen godt.  



Selv om de aller fleste fuglene våre drar mot sørvest, har noen tatt en litt uventet reise mot øst til 

Bulgaria og Slovenia. Litt interessant er det også at vi har flere fugler ringmerket på våren ved 

stasjonen som deretter er kontrollert i Skottland, Orknøyene og på Shetland samme høst, på vei 

sørover. 

Vår eldste fugl ble ringmerket som adult i april 1979 og ble funnet død 1. juli 1985 i Frankrike, altså 

mer enn 7 år gammel. Lengste funn avstand er en fugl ringmerket 19. mai 1978 og funnet død i Cadiz, 

Spania 1. desember samme år, hele 2785 kilometer mot sørvest.  

Flest gjenfunn har vi fra Frankrike med hele 44 (kun 30 i Norge) mens vi har kontrollert flest fugler fra 

Storbritannia og Tyskland med 4. 

Dessverre er det mye som tyder på at rødstrupa har hatt en sterk tilbakegang de siste tiårene. Vi 

kommer tilbake med en artikkel om dette senere. 

 
 

 



 

 

28. oktober 2019 (508/71) 
Etter at Ilaria og Davide forlot øya i forrige uke har nå Marie, Seb og Fred overtatt. De er franske og litt 

belgiske. Når du da sender ut Thomas og ikke minst John, må det jo bli noe snadder ut av det.  

I går fant de først ei polarsvømmesnipe på vannet utenfor hyttebukta og litt senere en "flokk" på 7 

liggende på vannet lenger ut. Ut med båten og fuglene flyttet seg knapt. I tillegg flere alkekonge og 

krykkje. For de heldige må det ha vært en utrolig opplevelse. Som om det ikke var nok fanget de ei 

perleugle 2300. Ny art for hele gjengen. 

I dag en ny opptur med en fantastisk konglebit hann fanget i Trærne. Hvor ellers. Værmelding for de 

neste dagene lover også godt.  

Yesterday 7 Grey Phalarope on the water east of the island together with a few Little Auk. Today a 

beautiful male Pine Grosbeak ringed. 
 

  

  



  
 

13. desember 2019 (474/57) 
Gjenfunn og kontroller ved Store Færder Ornitologiske Stasjon – fuglekonge 

Fuglekongen er en knøttliten fugl på rundt 9 cm og 5 gram. Det er omtrent som en middels kolibri. De 

har en gjennomsnittlig levealder på under ett år. For å kompensere for kort levealder må de legge 

mange egg (8-11) og ofte ha to kull hvert år. De lever hovedsakelig av insekter og små edderkopper, 

men kan også spise små frø hovedsakelig fra gran.  

En god del fugler trekker sørover om vinteren, mens en del forsøker å overvintre. I milde vintre kan 

dette være en god strategi, men i kalde snørike vintre omkommer trolig en svært høy andel. 

Til og med 2018 har vi ringmerket 55.694 fuglekonger ved stasjonen. Av disse har vi kun fått gjenfunn 

av 51 fugler noe som kun er 0,09%. Vi har også kontrollert 10 fugler som er ringmerket andre steder. 

Den eldste fuglen vi har registrert ble ringmerket på Store Færder 12.9.1972 og kontrollert Mierseja 

Wislana i Polen 7.10.1974, mer enn to år senere. Størst avstand klarte en fuglekonge å tilbakelegge i 

1980/1981 da den ble ringmerket 22.9.1980 og kontrollert 24.1.1981 i Gatica, Spania. Det er i Nord-

Spania hele 1983 km sør for Store Færder. 

Kartet viser våre gjenfunn med rødt og hvor de kontrollerte fuglene kommer fra med svart. Bildet av 

fuglekongen er tatt av Vidar Gunnarsen. 

  
 


