Årsrapport for Store Færder Ornitologiske Stasjon 2018
Av Terje Axelsen

Kalanderlerke på Hoftøya 21/5-2018. Ny art for stasjonen - Foto: Terje Axelsen

Innledning
På grunn av den meget strenge vinteren kom sesongen svært seint i gang. Det lå tykk is ved båtplassen vår i
Sandøsund til midt i mars. Vi fikk lånt båtplass utenfor bensinstasjonen, men før vi rakk å ta den i bruk, forsvant isen
mirakuløst (eller var det varme og vind?). Sesongen kom så ordentlig i gang tidlig i april og dekningen gjennom året
var svært god. Det er registrert 149 dager med observasjoner, 63 om våren og 86 om høsten. I tillegg er det drevet
dugnad ytterligere 30 dager.
Det ble totalt observert 182 arter hvor kun en var ny for stasjonen, nemlig kalanderlerke. En rekke uvanlige arter ble
også observert og ringmerket, men disse er omhandlet i månedsoversikten.
Totalt ble det ringmerket 4936 fugler som er det laveste siden 2009. Til tross for god dekning om våren ble kun 1760
fugler ringmerket. Om høsten ble 3176 fugler ringmerket, noe som også er et lavt antall. Ett snitt på 37 fugl pr dag er
meget lavt. En av hovedårsakene er nok det nesten totale fravær av topp tre artene. Hvorfor disse uteble er en helt
annen sak. Dårlige hekkeforhold er nok en av forklaringene, men neppe den eneste. Ingen nye arter ble ringmerket i
løpet av året.

De tre "store" fra 2007 til 2018
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Figuren viser antall ringmerkede fugler i årene 2007 til 2018. Oransje farge er antall ringmerkede pr år mens blå kurve viser samlet antall
rødstrupe, løvsanger og fuglekonge i de samme årene.

Ringmerking
Totalt ble kun 4.936 fugler ringmerket hvilket er det laveste siden 2009. Av disse ble 1.760 ringmerket om våren og
3.176 om høsten. De fem beste merkeartene var løvsanger (911), rødstrupe (677), grønnsisik (524), grønnfink (366)
og gjerdesmett (356). Fuglekonge kom først på «syvende» plass med 312 ringmerkede fugler. Alle ringmerkede
fugler finner du nederst i Tillegg 1.
Ringmerking måned for måned.
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Gjenfunn og kontroller
Året 2018 ble et meget magert år. Totalt ble 12 av våre fugler funnet døde eller kontrollert av ringmerker. Vi hadde
en god del kontroller av egne merkede fugler, men at vi kun kontrollerte to fugler ringmerket andre steder, er vel
nesten oppsiktsvekkende dårlig.
Av våre merkede fugler kan det nevnes at ei perleugle ringmerket på øya 24/9 ble funnet død i Enebakk 19/10. En
bokfink ringmerket 19/9-2009 ble funnet død i West Yorkshire, England 27/3-2018. Ny aldersrekord (hos oss) for
spurvefugler med nesten 2 år.
Blant våre egenkontroller kan nevnes 7 nattergal hvor 3 var etter 4 år og to kontroller av linerler etter ett år. Hann og
hunn – begge kontrollert 6/6. Et par?
Av utenlandskontroller har vi kontrollert ei rugde 30/8. Fuglen ble ringmerket og påsatt satellittsender ved Holkham,
Norfolk, England 580 dager før og har sendt masse info om bevegelser i 2017 rundt Oslofjorden. I tillegg ble en
grønnsisik ringmerket i Tyskland 6/4-2018 - kontrollert på øya 5/10-2018.
Hele lista over gjenfunn finner dere under Tillegg 2 nederst i rapporten.
Under Tillegg 3 finner dere høyeste alder på våre gjenfunn art for art.

Året måned for måned
Januar – Februar
På grunn av kulde og snø ble ikke stasjonen besøkt i løpet av årets to første måneder.
Mars
Det er gjort registreringer i Artsobservasjoner 5 dager i mars og 59 arter ble observert. Egil var ute på dagstur den
21. og så blant annet 450 ærfugl, 120 svartand, 3 sjøorre, 1 fjellvåk og 6 snøspurv.
Stasjon sesongen startet 28. mars da Tore G. og Terje A. dro ut om morgenen og ble avløst senere på dagen av
Anders, Stig og Tommy. Stasjonen var da bemannet ut måneden. Månedens «beste» dag var 28/3 med 42 arter,
blant annet 4 fjæreplytt, 2 sangsvaner mot nord, 10 snøspurv, 2 fjellerke, 1 jordugle, 1 trane mot nordvest og 2
havørn. Andre observasjoner fra mars – fjellvåk 28-31/3, 2 fjellerke 30/3 og 1 31/3, 1 havørn 29/3, 19 toppskarv
30/3, 310 kortnebbgås mot nord 31/3 og 1 hornugle 31/3. På grunn av sein snøsmelting ble det ikke utført
ringmerking i mars.
April
Stasjonen var bemannet i 15 dager og ringmerkingssesongen ble først innledet 6/4. Det ble observert 100 ulike arter
i april med flere godbiter som myrhauk 2. og 15/4, 2 havørn 2/4, 14 havelle 6/4, en rødtoppfuglekonge ringmerket
7/4, en tidlig lerkefalk mot nord 15/4, en kvartbekkasin 15. og 18/4, 10 krykkje 27/4, 500 svartand 27/4, 3 lunde 28/4
og ei trelerke mot nord 30/4. Aprils «beste» dag observasjonsmessig, ble 28/4 med 58 arter. Denne dagen ankom de
første av flere varmekjære arter som låvesvale, svarthvit fluesnapper, møller og løvsanger.
Totalt ble det ringmerket 523 fugler i april med 153 den 7/4 som beste dag. Av disse var det 56 gjerdesmett, 47
rødstrupe og 37 fuglekonge. Topp tre ringmerket var rødstrupe (130), fuglekonge (91) og gjerdesmett (84) og
løvsanger (84). Den mest uvanlige fuglen var stasjonens niende ringmerkede rødtoppfuglekonge den 7/4. Årets
første stålorm ble sett 20/4.

Mai
Stasjonen var bemannet 30 dager i mai og det ble observert hele 122 arter. Månedens beste dag ble 21/5 (antall
arter) med 51 arter og dessuten årets eneste nye art, nemlig kalanderlerke. En god del uvanlige arter ble også
observert i mai og verdt å nevne er en 2k hann svartødstjert 7/5, ei svartkråke 7/5 (stasjonens 14 observasjon), ei
kornkråke 7/5, fire nattravn mellom 8-31/5, en polarjo mot NV 11/5, 2 lunde mot S 12/5 og 2 rastende 24/5, ei
glente mot NV 14/5 (fjerde funn for stasjonen hvis den godkjennes og tredje på 2 år), en rosenfink ringmerket 16/5
tre syngende 21/5 og 1 syngende 22/5, en dvergfluesnapper 19/5, en islom mot N 19/5, en gulnebblom mot Ø 21/5,
en syngende myrsanger 24/5, hele 41 toppskarv 25/5, to splitterne mot N 26/5, en ny rødtoppfuglekonge ringmerket
26/5, ei turteldue 26/5, 40 ringgås mot N 26/5, en kornspurv mot N 29/5 (stasjonens andre dersom den godkjennes
av NSKF), en lerkefalk mot N 31/5 og en havørn 31/5.

Rødtoppfuglekonge og blåstrupe – ringmerket. Foto: SFOS arkiv

Det ble ringmerket 1.161 fugler i mai. Topp tre var løvsanger (664), møller (64) og brunsisik (56). Blant de merkede
kan nevnes en rødtoppfuglekonge 26/5 stasjonens tiende, tre nattravn, en ringtrost, tre blåstrupe, hele 6 rørsanger
og to rosenfinker. Beste merkedag var 12/5 med 152 fugler ringmerket. Ikke uventet dominerte det løvsanger med
114 ringmerkede fugler denne dagen.
Juni
Beste dag var 1. juni med 39 arter. Bland de noe mer uvanlige artene var det 4 kanadagås 5/6, ei tyrkerdue 4-10/6, 5
havhest 19/6 og en dvergfluesnapper ringmerket 1/6. Totalt ble det ringmerket 66 fugler. Av mer uvanlige arter kan
det nevnes 1 rugde, 1 nattravn, 3 nattergal og 1 dvergfluesnapper.
Juli
Stasjonen var bemannet hele måneden og det er skrevet daglig logg 24 dager. Totalt ble det registrert 51 ulike arter.
Av litt uvanlige arter kan nevnes 4 splitterne 25/7, 5 småspove 17/7, 4 polarsnipe 21/7, 8 havhest 21/7 og 3 av
samme art 25/7. Månedens høydepunkt var ei svømmesnipe 17/7. Kun fjerde funn for stasjonen. De tre tidligere er
alle i september (1973, 1982 og 1983). Det ble kun ringmerket 36 denne måneden. Av de mest interessante
merkeartene finner vi 4 teist og en tornsanger.
August
Ringmerkingen startet 7/8 og det ble ringmerket 403 fugler i august. Beste merkedag var 20/8 med 114 fugler
ringmerket. Blant de mer interesse artene var 1 vendehals, 1 flaggspett, 2 gulsanger, 2 hauksanger, 3 nattergal, 3
blåstrupe og 1 strandsnipe. Vanligste merkearter var løvsanger med 125 individer og munk med 58.
Det ble observert 86 arter i måneden med flest arter 12/8 med 45 arter. Blant de mer interesserte funn var 1 havlire
10/8, 3 steinvender 23/8, 3 storjo 10/8, 1 nattravn 2/8 og to 1k hauksanger ringmerket 18/8 og 20/8.

Steinvender og myrsnipe. Foto: SFOS arkiv

September
I september ble det registrert 113 arter. Flest arter ble sett 5/9 med hele 62. Av uvanlige arter ble det sett 600 –
1000 havhest 30/9 og 117 22/9. Enkeltindivider av grålire 12 og 27/9, sivhauk 1/9, lerkefalk 18/9, tyvjo 22 og 26/9,
fjelljo 22/9, perleugle ringmerket 24/9, grønnspett observert 2-30/9 og ringmerket 3/9 (kun tiende funn på øya),
nattravn 6+17/9 begge ringmerket, svartrødstjert 5/9, hauksanger 5+23/9 begge 1k og ringmerket, dvergfluesnapper
1k ringmerket 17/9 og lappspurv 15+17/9. Litt spesielt også med 118 toppskarv 5/9 (63 ind. 4/9 og 80 ind. 6/9).
Til tross for full dekning i september ble det kun ringmerket 1.082 fugler. Beste merkedag var 4/9 med 115
ringmerkede fugler. Vanligste merkearter var rødstrupe med 312 individer, munk 191 individer og gjerdesmett med
91. Disse tre artene utgjorde 55% av de ringmerkede fuglene i september. Kun 60 fuglekonger ble ringmerket denne
måneden.

Dvergfluesnapper og hauksanger ringmerket. Foto: SFOS arkiv

Oktober
Stasjonen var bemannet 20 dager i oktober. Det ble observert 74 arter i måneden og flest arter ble observert den
7/10 med 47 arter.
Av litt spesielle observasjoner nevnes 1 ringmerket perleugle 20/10, en jernspurv, trolig av en underart østfra ble
ringmerket 12/10 og kontrollert dagen etter. En hauksanger ble ringmerket 3/10 og kontrollert fram til 11/10. Totalt
5 eller 6 gulbrynsanger ble registrert i perioden 4/10 til 11/10. En rødtoppfuglekonge ble ringmerket den 4/10
samme dag som stasjonens tredje gråspurv ble ringmerket. Rødtoppfuglekongen var årets tredje og stasjonens
ellevte.
Det ble ringmerket 1.649 fugler i oktober med 4/10 som beste dag og 197 fugler ringmerket. Topp tre merkearter i
måneden var grønnsisik med 446, grønnfink med 286 og gjerdesmett med 169. Disse tre artene sto for 54,7% av
fuglene ringmerket denne måneden.
Av mer uvanlige merkearter hadde vi en rødtoppfuglekonge, en gråspurv, 5 gulbrynsanger, en kjernebiter, en
hauksanger og ei perleugle.

Merkelig jernspurv. Foto: Vidar Gunnarsen

Rødtoppfuglekonge og gråspurv fanget med minutters mellomrom. Thomas var mest begeistra for gråspurven. Foto: Terje Axelsen

Perleugle klar for ringmerking. Foto: SFOS arkiv.

Havert – ny art for området. Foto: Øistein Moholt

November
Stasjonen ble besøkt tre dager i november og 39 arter ble observert. Av spesielle observasjoner kan følgende
nevnes: en myrhauk 6/11, 13 snøspurv 6/11, en konglebit 7/11, en kvartbekkasin 7/11, en fjellvåk 7/11, en havørn
7/11 og en alkekonge 23/11.
Det ble drevet ringmerking i to dager i november og 12 fugler ble ringmerket. Månedens art var vel en gråtrost
ringmerket 6/11 som kun var årets andre ringmerkede.

Desember
Stasjonen ble besøkt en dag i desember av Egil – SNO. Fem arter ble observert: 5 alkekonge, 1 rugde, 3
skjærpiplerke, 2 svarttrost og 1 rødstrupe.

Sjøfugltellinger – 2018 (Vårens vakreste eventyr)
Som tidligere foretok vi sjøfugltellinger også denne våren. Jeg kaller dette vårens vakreste eventyr og er klar over at
andre også krever den tittelen. Jeg tror de som har vært med er enige om at dette er veldig spesielt. Dette året ble
også spesielt av flere årsaker. Vi teller normalt 7 lokaliteter. Tre rundt Store Færder (Knappen, Langøya og Hoftøya).
De fire andre er lenger nord i nasjonalparken, nemlig: Store og Lille Rauer, Langskjæra og Fjærskjær.
De to mest markante hendelsene dette året var økningen i storskarv kolonien på Fjærskjær og funnet av
kalanderlerke på Hoftøya.
Storskarven har eksplodert på Fjærskjær. Vi hadde 4 ubebodde reir i 2016, 8 bebodde reir i 2017, 70 bebodde reir i
2018 (Og senere 180 bebodde reir i 2019). Ganske utrolig. Å bevege seg på øya er merkelig med alle de fjærløse
storskarv ungene som gaper mot deg. Sønnen til Hans Erik beskrev det som å være med i en Jurassic Park film.
Det var godt med fugl i de fleste reservatene. Kanskje mest imponerende (utenom storskarven) var vel 103
ærfuglreir med egg eller unger på Fjærskjær. Dette reservatet er veldig viktig for en rekke arter. Tellingene gikk ellers
meget bra, men vi opplevde flere brudd på forbudet mot ferdsel med vannscooter i nasjonalparken. Meget leit så
langt inne i hekkesesongen. Første dag ble tellingene utført av gjengen under mens dag to rundt Store Færder ble
utført av Hans Erik og Terje.

Tellemanskapene 19. mai fra venstre: Hans Erik Karlsen, Øistein Moholt, Hans Petter Rømme og Mathias Karlsen.
Foto: Terje Axelsen

Flere bilder fra tellingene:

Fiskemåkereir fra Langskjæra og uvanlig «morbid» plassering av reiret – hva kom først måka eller egget? Foto: begge Terje Axelsen

Teist ved Knappen og tellinger på Hoftøya. Foto: begge Terje Axelsen

Hoftøya med Store Færder i bakgrunnen. Foto: Terje Axelsen

Kalanderlerka sittende og i flukt. Foto: Terje Axelsen

Kalanderlerka og Hans Erik som «kjører armene». Foto: Terje Axelsen

Besøk fra Exxon Mobil Slagentangen (eller ESSO som vi vanligvis sier)
I slutten av august hadde vi invitert våre samarbeidspartnere fra ESSO til Store Færder. God hjelp av
Skjærgårdstjenesten og værgudene ga en fantastisk dag på øya.
Vi tok i mot en meget hyggelig gjeng i godt humør i hyttebukta. De ble godt traktert og fikk en omvisning på øya
både på toppen og til Speidersletta.
Hans Erik hadde forberedt seg godt med tre imponerende posters. Den første viste deler av fotoprosjektet for
identifikasjon av kjønn og alder. De to andre posters viste bestandsnedgang og trekkforskyvning. Terje fortalte om
øya, stasjonen og driften mens Hans Erik holdt et innlegg knyttet til de tre posters på veggen.
Vi bør gjenta dette når hverdagen blir mer normal.

Ankomst med Skjærgårdtjenesten og sosialt samvær. Foto: Morten Brandt

Posters. Foto: Terje Axelsen

Hans Erik foreleser. Foto: Morten Brandt

Rusletur på Speidersletta og farvel for denne gang. Foto: Morten Brandt

Båthavari
Den 22. september døde Ockelboen. Det kom en storm som hadde vanskelig vindretning (mye SØ) kombinert med
ekstremt høyt vann. Hva som egentlig skjedde er vanskelig å si, men Vidar og Thomas som var på øya gjorde hva de
kunne. Man kjemper av og til forgjeves mot værgudene. En av fortøyningsboltene var festet til en stor stein som
tippet ned og inn i havna. Trolig har denne dratt med seg akterenden av båten så den har blitt fylt med vann.
Dermed gikk også motoren under vann.
Våre gode venner hos Skjærgårdstjenesten hentet båten og bragte den til Vrengen Marina. Der ble den taksert og
senere ble både båt og motor kondemnert.
Takk til If for rask saksbehandling og et godt oppgjør. Forsikringsoppgjøret gjorde at vi kunne kjøpe ny båt før nyttår.
Det var ulike meninger blant brukerne av båten og jeg var selv en av de største kritikerne. Etter å ha kjørt den en del
ble man vant til den, men den kunne være vrien. Ny båt ble Buster og som de sier, så levde de lykkelig sammen i alle
sine dager (håper jeg).

Utsikt mot SØ og et trist syn. Foto: Vidar Gunnarsen

Tillegg 1
Ringmerkede fugler i 2018:
Løvsanger
911
Rødstrupe
679
Grønnsisik
524
Grønnfink
366
Gjerdesmett
356
Munk
331
Fuglekonge
312

Gransanger
Blåmeis
Møller
Brunsisik
Bjørkefink
Svarttrost
Hagesanger
Rødstjert
Rødvingetrost

137
117
116
92
89
76
76
73
70

Gråsisik
Tornirisk
Svarthvitfluesnapper
Jernspurv
Kjøttmeis
Trekryper
Bokfink
Stjertmeis
Måltrost

54
43
39
39
37
34
34
31
28

Tornsanger
Gråfluesnapper
Nattergal
Trepiplerke
Heipiplerke
Sivspurv
Gråmåke
Linerle
Svartmeis
Gulsanger
Blåstrupe
Buskskvett
Steinskvett
Rørsanger
Nattravn
Hauksanger

24
23
22
21
20
18
13
10
9
9
8
8
6
6
5
5

Gulbrynsanger
Sildemåke
Spurvehauk
Pilfink
Svartbak
Rugde
Teist
Vendehals
Flaggspett
Låvesvale
Rødtoppfuglekonge
Dompap
Perleugle
Vandrefalk
Ringtrost
Gråtrost

5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Dvergfluesnapper
Stillits
Bergirisk
Rosenfink
Gulspurv
Strandsnipe
Grønnspett
Skjærpiplerke
Tornskate
Gråspurv
Kjernebiter
Sum
4936

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Stasjonens andre ringmerkede grønnspett (3/9) og stasjonens hauksanger nummer 70.

Tillegg 2
Rugde
Kontrollert 30/8 - ringmerket Holkham, UK 580 dager før. Denne var satellitt merket og ga masse
spennende informasjon året før. Den hadde tilhold et sted i Ferder kommune i 2017 og passerte
Oslofjorden en rekke ganger og var en snarvisitt helt til Sandefjord.
Gråmåke
Fire gjenfunn og kontroller. To etter kort tid og to etter nesten 4 år.
Perleugle
Ringmerket på øya 24/9 og funnet død i Enebakk 19/10.2018.
Heipiplerke
Egenkontroll av våre egne fugler. To kontrollert etter ett år og en etter tre år.
Linerle
To kontroller av egne fugler etter ett år. Hann og hunn – begge kontrollert 6/6. Et par?
Gjerdesmett
En fugl ringmerket 4/10 funnet død i Horten 13/11.
Rødstrupe
Ringmerket på SFOS og funnet død på Nøtterøy 1 år senere.
En fugl RM SFOS 14/9-2018 funnet død nord i Frankrike 22/11-2018.
En fugl RM SFOS høsten 2016 – funnet død i Tønsberg 4/4-2018

Nattergal
Hele syv kontroller av egne tidligere ringmerkede fugler. To etter 1 år, 2 etter 3 år og hele 3 etter 4
år. Imponerende.
Svarttrost
En fugl RM høsten 2017 ble funnet død i Lüneburg, Tyskland 9/2-2018.
En fugl RM våren 2014 ble kontrollert i Northumberland, UK 30/12-2018.
Egen kontroller: Tre etter to år og to etter ett år.
Møller
Egenkontroller: To etter et år og en etter to år
Munk
En fugl RM 16/5 2017 ble kontrollert i Sokndal 21/5- 2018.
En fugl RM 2/10-2018 funnet død i Vlaams, Belgia 23/10-2018.
Blåmeis
Egen kontroll etter 1 år
Kjøttmeis
To egenkontroller på ¾ år
Bokfink
En fugl RM på øya 19/9-2009 ble funnet død 27/3-2018 i West Yorkshire. Åtte og et halvt år gammel.
Det eldste gjenfunn vi har av en spurvefugl. Slår nest eldst med nesten 2 år.
Bjørkefink
En fugl RM 6/10-2017 funnet død Munster Tyskland 26/1 – 2018.
Grønnfink
En fugl ringmerket 9/10-2016 kontrollert Hå, Rogaland 22/3-2018.
Fire egen kontroller: en etter 1 år, en etter 1,5 år og to etter 3,5 år.
Tornirisk
Seks kontroller av vegne fugler: Fire etter 1 år og 2 etter to år.
Grønnsisik
Vår eneste kontroll av fugler ringmerket andre steder dette året.
En fugl ringmerket i Tyskland 6/4-2018 ble kontrollert på øya 5/10-2018.
Brunsisik
En fugl RM 21/10-2016 ble funnet død i Oppegård 1/12-2018.
To kontroller av våre egne fugler etter 1 år.

Tillegg 3
Alder - ikke spurvefugler
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Terje Axelsen
Stokke - 22/4-2020 (beklager forsinkelsen)
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