Dagboka 2017
Mandag 3. april 2017
Reiste ut til øya sammen med Øistein Moholt for å sette opp garn. Satt opp alle nett fram til trærne, men ikke
blåstjert. Det var ganske tett tåke, men øya var full av fugl. Hundrevis av trost og finkefugl. Mens vi satt opp nett
fanget og ringmerket vi 30 fugl. Jeg torde kun å ha Kopa oppe i 45 minutter og fanget 12 fugl der. Ingen grønnfink!
Ringmerket: 9 bokfink, 8 rødstrupe, 3 fuglekonge, 3 svarttrost, 2 jernspurv, 2 grønnsisik, 1 rødvingetrost, 1
gransanger og 1 sivspurv.
Skremte opp 3 rugder og ei jordugle ved Plassen. På vei inn gjorde vi et kort stopp på Hoftøya. Øya var full av trost.
Over 100 rødvinge-/mål- og svarttrost. Det skvatt også ut jernspurver, rødstruper og en gjerdesmett fra buskene. Ei
vintererle fløy også over. Skremte opp ei rugde og en enkeltbekkasin.Fire par med viper hevdet revir. Det samme
gjorde 3 par sandlo og en enslig fjæreplytt satt på svaberget mot sør.
Terje

Søndag 10. april
Fredrik ble henta av Anders i Sandøsund kl 1100. Aha hadde pressa her i 3 dager allerede.
Regn på mårran og sig av fugl hele dagen. Totalt 88 ringmerket. Rødstrupe og gransanger dominerte. Årets første
munk fikk ring. Obs jordugle bla.
FKR

Mandag 11. april
NV og sol på mårran, kjølig. Dreiende sv og skyet på ettermiddagen. Lite fugl hele dagen. Ringmerket 24 fugl.
Observert den stabile jordugla, toppskarv, fjæreplytt, laksand, storlom, smålom og havhest. Fikk tid til å rydde litt i
nettgatene som resulterte i at "fuglekonge" ble forlenga med en 9-meter mot øst. Det såkalte "Smutthullet"
produserte bedre enn orginalen i løpet av dagen. Rydda plass og satt opp et nett bak hytta også. Trua på mårradan.
FKR

Fredag 15. april 2017
Kræmer,Brage og B. Penk ut i går ettermidag. Aha og Sei inn tidligere på dagen. Frisk overfart i baljen. Østlig frisk gir
en våt opplevelse, og overfarten tar lang tid pga baljens elendige egenskaper i sjø. Lite å melde fra i går- dagen i dag
(påskeaften) heller ikke det helst store. NØ og kaldt.
En ung havørn strøyk nord utenfor hytta på mårran. En tårnfalk årsX for stasjonen. Ungdommene har hatt kontroll
på netta fra kl 06-22. 10 fugl fikk ring. Kl 19 gikk de inn stasjonens tidligste vendehals ved triple. Den gikk ikke i
garnet. Ellers har det nok ikke ankommet en eneste spurvefugl til øya. Olja inn hengelåsene i båten, de begynte å bli
rimelig treige.
FKR

Onsdag 19. april 2017
Jan og Vidar dro ut fra Sandøsund kl. 16.10 og ankom øya kl. 16.25. Vi ble møtt av heftig sang av grønnfink og
tornirisk ved hytta. Etter diverse turer opp og ned med bagasje og utstyr, kunne vi ta en liten pause. Det virket å
være svært lite småfugl ellers i bushen, men nettene kom opp fram til Trærne ved 19.30-tiden. Før mørkets
frembrudd hadde vi allikevel ringmerket 8 fugl, 1 gjerdesmett, 6 rødstrupe og 1 gransanger. Hvitveisen er nå på sitt
peneste. 1 vånd ble sett nede ved Lillehytta. Været innbyr ikke til det beste fugletrekket - god sikt, letteskyet og
endel sol, men det er alltid "von i hangende snøre"- Vi satser på årets første løvsanger i morgen!
Jan

Torsdag 20. april 2017
Vi våknet opp til kuling fra VSV, dreiende etter hvert til SV og med en styrkegrad på stort sett 12-13 sekundmeter
hele dagen. Nokså skyet og med en temp. på 6-8 grader. Etter hvert også litt disig. Begrenset med fugl i nettene.

Totalt 18 fugl merket; 1 rugde, 4 rødstrupe, 3 svarttrost, 1 måltrost, 2 gransanger, 1 fuglekonge, 1 grønnfink,
4 tornirisk og 1 kjernebiter.
Også morsomt med et ringtrostpar som åpenbarte seg ved 16.30-tiden øst for hytta. På sisterunden kl. 21.30 hadde
Vidar for ham noen ukjente, kraftig spettelignende og hese varsellyder som ble gjentatt med 3-5 sek.
mellomrom. Lyden ble besvart av et individ nr. 2 ca. 50 m unna inne på øya. Dette lydinntrykket måtte vi jobbe med
neste dag, og til slutt stemte alt på en prikk med varsel lydene til haukugle. Snakk om avslutning på en ellers rolig
dag! Bare syn at Jan misset arten!
Jan

Fredag 21. april 2017
Kraftig vind hele dagen, vekslende fra VSV 14 m/s til SV 15 m/s og over til NV 13 m/s. Mye sol, men også endel skyer.
Svært lite fugl i nettene og minimalt trekk ellers. 9 fugl ringmerket; 2 rødstrupe, 1 svarttrost, 1 bokfink, 4 tornirisk og
1 sivspurv. Batteriet for strøm ble fulladet på ettermiddagen.
Jan

Lørdag 22. april 2017
Det er kjølig over hele Nord-Europa, noe som gjenspeiler seg i meget dårlig trekkaktivitet hos småfuglene. Nordlige
friske vinder kombinert med rel. lave temperaturer gjorde at dagstallet i ringmerkingsboka stoppet på kun 9 fugler i
dag, og der kun èn var nyankommet. 1 heipiplerke, 1 jernspurv og 7 tornirisk ble dagens fasit. Fikk flyttet båten helt
inn i havnen, siden det var svært lavt vann da vi ankom øya på onsdag og måtte fortøye helt ytterst. Mye sol i dag
også, og batteriet ble nok en gang fulladet.
Jan

Søndag 23. april 2017
Mye av det samme været som de siste dagene. Dog noen arter begynnende trekkaktivitet, særlig var det mer
brunsisik i gang, og årets første av arten ble ringmerket - en svært flott utfarget hann. Dette var den tredje dagen på
rad med totalt 9 fugl merket.
Merkelisten ble slik; 1 svarttrost, 2 måltrost, 1 gransanger, 2 grønnfink, 1 grønnsisik, 1 tornirisk og 1 brunsisik.
Nettene ble sperret mot kvelden, grunnet dårlig værmelding med regn til natten og morgentimene.
Jan

Mandag 24. april 2017
Regn og SSV 10 fra morgenen av med moderat sikt. Lite synlig trekkaktivitet. Bare de vanlige fuglene med ring rundt
foringsplassen. Det ble etter hvert opphold i regnet, og nettene var fangstklare igjen fra 11.30-tiden. Gledelig nok ble
de to første av årets løvsangere fanget - store hanner med vingelengder på 70 og 71 mm. Vår andre kjernebiter på
turen ble også snart fanget - denne også en hunn. Skiftende vær utover dagen med stort sett NNV 5-8. Årets andre
munk ble fanget på kvelden, men stort sett relativ liten aktivitet dagen under ett. Dagens ringmerking; 1 rødstrupe, 2
svarttrost, 6 måltrost, 1 munk, 4 gransanger, 2 løvsanger, 1 bjørkefink, 2 grønnsisik, 3 tornirisk og 1 kjernebiter. Til
sammen 23 fugler.
Jan

Tirsdag 25. april 2017
Nok en dag med kuling fra nord, skyet og kaldt med noen små sluddbyger på ettermiddagen. helt dødt på
trekkfronten, men vi hadde likevel nettene oppe. Dagens ringmerking; 2 rødstrupe, 4 svarttrost, 2 måltrost, 3
gransanger, 1 grønnfink og 3 tornirisk. Til sammen 15 fugl. Årstotalen er nå oppe i 401 fugler.
Jan

Onsdag 26. april
Nordlig vind, sol og kjølig morgen/formiddag. Rim på bakken inne på øya ved soloppgang. Vinden snudde
ettermiddag/kveld til SV. Nok en dag med lite trekkfugl. To kaier på nordtrekk er ikke hverdags Minst én kjernebiter
ga fra seg lokkelyd på førsterunden. En 2K ringtrost hadde noen korte sangstrofer og sang også fra en løvsanger som

ble ringmerket kort etter. Dagens ringmerking; 1 linerle, 1 jernspurv, 2 rødstrupe, 1 svarttrost, 1 måltrost, 1
løvsanger og 2 tornirisk. Totalt 9 fugler.
Jan

Torsdag 27. april 2017
Vi reiser inn fra øya i dag med håp om avreise kl. 12. En stillere morgen med NNØ 3 og en temp- på rundt 4 grader.
Førsterunden var litt positiv med 12 rødstruper og 1 gjerdesmett. De neste rundene ga også litt Phylloscopus i tillegg.
Den beste merkedagen vår på hele uken vi har vært her til tross for tidlig stenging av nettene. Totalen ble da 39 fugl;
2 linerle, 1 gjerdesmett, 20 rødstrupe, 11 gransanger og 5 løvsanger.
Jan

Søndag 14. mai 2017
Noe regn på morgenen, men allikevel godt med fugl. Morgenen startet med Anders Hangård, Hans Erik Karlsen og
Ulf Michaelsen. Vaktskifte 1600 da Anders reiste hjem for å se Tottenham slå Man U. 2-1 og Terje Axelsen og Fredrik
Kræmer reiste ut ved hjelp av GPS i grauttjukk tåke. Tåka lå klamt over øya hele dagen.
Ringmerkingen pågikk helt til etter det ble mørkt med 202 merkede fugler. Vi tok loggen rett før Fredrik tok
sisterunden og fikk se en nattravn jakte insekter utenfor stuevindu. Da Fredrik kom tilbake hadde han med seg en
fugl, nemlig nattravnen. Fuglen var utrolig mager og hadde 0 fett. Vi ønsker han lykke til og velkommen tilbake.
Løvsanger utgjorde ikke mer enn rundt 30 ringmerkede fugler denne dagen. Fantastisk med mer enn 20 rødstjert,
mer enn 20 svarthvit fluesnapper, mer enn 30 hagesanger og godt med tornsanger og møller. To flotte blåstruper, to
vendehals ble også ringmerket.
Av observasjoner må selvsagt ei amursvale nevnes. Anders så fuglen på Speidersletta sammen med 5 taksvaler på vei
mot nord. En rørsanger med ring på høyrebeinet holdt seg også på Speidersletta. En lerkefalk ble sett flere ganger i
løpet av dagen helt fram til 1700 og en ringtrost satt syngende på toppen.

Mandag 15. mai 2017
Søndag kveld lovet Yr tåke om morgenen og lettere fra 0900. Tåka lettet først rundt 1300 da tre av oss dro inn til
land. Ulf serverte nydelig økologisk (selvfølgelig) kaffe 0430 om morgenen. Nokså uvant og behagelig for en
pensjonist som lager kaffe til frua hver morgen. Om morgenen var det tett, tett tåke og litt yr i lufta. Netta var fulle
av vanndråper, noe de var fram til 1200 - noe som selvfølgelig påvirket fangsten. Førsterunden ga vel ikke 10 fugl en
gang og det så litt dystert ut. Det ble allikevel en bra dag med nesten 200 fugl totalt. Noe mer løvsanger, men
fortsatt bra med møller, tornsanger, hagesanger og svarthvit fluesnapper. De fire første gulsanger for året ble også
ringmerket.
Terje og Fredrik tråkket flere turer til Speidersletta og skremte opp ei jordugle ved Speidersletta nord og fant en
næringssøkende sivsanger i Sumpa. En rørsanger sang ved Bushen, trolig den samme som Anders så og fotograferte
søndag. To ringtrost hanner viste seg ganske godt ved Trærne og ellers var det masse fugl over hele øya.
Ved 10-tiden hadde Hans Erik og Terje to piplerker som trakk mot nord ved Plassen. Den ene ga lyd fra seg og var en
perfekt lappiplerke.
Ulf avsluttet dagen alene på øya og fortalte 2130 at ringmerkingstotalen var kommet opp 193 fugler til da.
Terje Axelsen (som også skrev inn søndag 14/5)

Mandag 22. mai 2017
Dagen startet med klarvær og sol med vind fra SV styrke 5-6. Økende til 7-8 fra NV utover dagen. Temp 9 grader.
Tilskyende og kaldere på kvelden. Thomas Nielsen dro inn kl.1330 samtidig som Ragnar Syvertsen og undertegnede
kom ut. Lite fugl på øya og ingen store bomber i dag. Ringmerket totalt 28 fugl fordelt på Heipilerke 1, Trepiplerke 1,
Linerle 1, Nattergal 1, Svarttrost 1, Sivsanger 1, Rørsanger 1, Gulsanger 1, Møller 2, Hagesanger 1, Munk 1, Løvsanger
14, Gråfluesnapper 1, S/H fluesnapper 1. Totalt merkede våren 2017 er 1967 fugl
Vidar Gunnarsen

Tirsdag 23. mai 2017

Våknet opp til knallblå himmel og vind styrke 4 fra NØ. Temperatur 10 grader. Lite fugl i luften og på øya. De første
rundene ga 7-8 fugl. Ringmerket Dvergfluesnapper, Nattravn, Nattergal og Myrsanger, så det ble en bra start på
dagen. Vinden stilnet av utover formiddagen og en fiskeørn passerte øya. Vinden dreide mot SØ 2-3 mot kvelden, og
det ser lovende ut for morgendagen. Antall ringmerkede fugl ble 27 fordelt på Nattravn 1, Nattergal 1, Rødstjert 1,
Svarttrost 1, Myrsanger 1, Gulsanger 1, Møller 2, Hagesanger 1, Løvsanger 9, Dvergfluesnapper 1, Grønnfink 5,
Brunsisik 3. Totalt merket vår 2017 er kommet opp i 1994.
Vidar Gunnarsen

Onsdag 24. mai 2017
Dagen startet med lett overskyet vær med sol kl. 04.00. Skiftende vind fra VSV 5-6, og temperatur på hyggelige 12
grader. Lite fugl på øya og skuffende lite trekk til tross for svakt SV vinddrag gjennom natten. Vinden dreide rett syd
midt på dagen og vi fikk en skikkelig forsmak på sommeren med 20 grader i skyggen. Fugletrekket har stoppet helt
opp, men vi holdt nettene oppe hele dagen hvis det skulle dukke opp en bombe i varmen og den sydlige vinden.
Hans Erik Karlsen og Terje Akselsen stakk innom stasjonen ved 10 tiden på sin runde med sjøfugltelling på de andre
øyene. De rapporterte om oppløftende funn av antall reir med egg av hekkende Makrellterne (40) og Sildemåke
(110) på Hoftøya.
Per Espen Fjeld forlot øya kl. 12.00 og Ulf og Jan Michaelsen kom ut kl. 17.30.
Vinden har holdt seg på S-SV av skiftende styrke stort sett hele dagen. Lite fugl på øya i dag. Dette ga seg utslag i
svært lavt antall ringmerket fugl. Jan kom inn med årets første 1K rugde som ble merket på sisterunden kl.23.30.
Totalt 11 fugl ble merket, fordelt på Løvsanger 4, Møller 2, Brunsisik 4, Rugde 1. Totalt for våren 2017 i dag kommet
opp i 2005 merkede fugler.
Vidar Gunnarsen

Torsdag 25. mai 2017
Dagen startet kl. 04.30 med klarvær og fin soloppgang. Vind NV 7 og 13 grader. Vinden stilnet av allerede ved 08.00
tiden og vi skjønte at det kom til å bli en varm dag. Ved 12 tiden var det omtrent vindstille og 22 grader i skyggen.
Senere på dagen snudde vinden til SV 9 og det ble overskyet og surt og kaldt. Mot kvelden fikk vi skiftende bris fra
nord til sør. Stigende temperatur.
Trekket har vært dårlig gjennom hele dagen og nesten ingen fugl å se i lufta. Det eneste som minnet om vårtrekk var
1 Taksvale, 2 Låvesvaler og 1 Lappiplerke trekkende mot nord i løpet av dagen dagen. Vi fikk imidlertid 4 Tårnseilere
når været ble lettere mot kvelden.
Det ble ringmerket 20 fugl fordelt på Munk 1, Grønnfink 3, Gransanger 1, Løvsanger 11, Møller 2, Brunsisik 1,
Rødstjert 1. Totalt ringmerket våren 2017 er nå kommet opp i 2025.
Cathrine Restad-Hvalby ble kjørt inn til Sandøsund etter å ha vært på stasjonen siden søndag 21/5.
Vidar Gunnarsen

Fredag 26. mai 2017
Dagen startet med en strålende soloppgang og førsterunde kl. 05.30. Vind NV 3-4 og temperatur på 13 grader.
Vinden stilnet helt av allerede kl. 06.00 og vi fikk en utrolig varm dag med temperaturer på 20 tallet og bare svak
skiftende bris. Lite fugl i lufta hele dagen og lave ringmerkingstall. Vi hadde et par artige kontroller med blant annet
en 2K Svarttrost hann med ring Arnhem, Holland.
Ragnar syvertsen, Jan Petter Hubert Hansen og Maja Aarønæs reiste inn kl. 11.30. De sistnevnte har vært på Store
Færder siden 21/5. Vidar Grann Hansen kom ut kl.12.00.
Det har som tidligere nevnt vært lite trekk å se, men det har passert noen få svaler og et par S/H fluesnapper i løpet
av dagen. Det er meldt tåke med sydlige vinder og mulig noe nedbør de nærmeste dagene, så vi får en omlegging av
været. Vi håper det vil medføre at trekket kommer i gang igjen.
Totalt ble det ringmerket 15 fugl fordelt på Løvsanger 6, Møller 1, Gjerdesmett 1, S/H fluesnapper 1, Brunsisik 1,
Munk 1, Hagesanger 1, Grønnfink 1, Svarttrost 1. Totalen for våren 2017 er nu kommet opp i 2040.
Vidar Gunnarsen

Lørdag 27. mai 2017

Vi startet dagen med den sedvanlige flotte soloppgangen kl. 05.30 i klart vær, men noe dis i horisonten. Vind SØ 3 og
temperatur 13 grader. Lite fugl å se i luften men vi været at det var noe tåke på gang. Tåka kom sigende tykk som
grøt fra SØ ca. kl. 07.00 og ble liggende helt fram til kl. 16.00.
Ulf skulle trekke garn og krepseteiner men det var ikke mulig før tåka forsvant. Det begynte å bli litt kritisk for
fangsten var tenkt brukt til undertegnedes 70 års jubileumsmiddag senere på kvelden. Fangsten kom på land etter
muskelstrekk og mye slit, men var av noe blandet kvalitet. 1 dverg piggskate, 1 knurr, 8 middels store/små
sjøkreps, 1 liten taskekrabbe, 15 små svømmekrabber (Macropipus depurator). Ulf greide å skrape sammen til en
super forret, men ble satt i oppvasken etter middag som straff for rettens noe utradisjonelle innhold. Hovedretten
ble tilberedt av bror Jan og besto av entrecote med broccoli, hvitløksmør, bernaise og poteter. Det skal forøvrig
nevnes at det ble servert iskald champagne til forretten.
Det ble registrert noe bedring i fugletrekket når tåka kom sigende. 2 Myrsangere ble hørt syngende og vi registrerte
at det var kommet en del Gulsangere. Men i grove trekk var det lite fugl å se, noe tåka må ta sin del av skylden for.
Totalt ble det ringmerket 21 fugl, fordelt på Gransanger 2, Løvsanger5, Møller 1, Rødstjert 1, Gråfluesnapper 1,
Munk 1, Hagesanger 1, Grønnfink 1, Sivspurv 1, Gulsanger 4, Svarttrost 2, Rødstrupe 1. Totalen for 2017 er nu
kommet opp i 2061.
Dagen avsluttes med sisterunde kl. 23.30.
Vidar Gunnarsen

Søndag 28. mai 2017
Dagen startet med svak dis og klarvær kl. 04.00. Vind S 5 og temperatur 14,3 grader. Da det var mer fuktighet i luften
så det lovende ut for bedring i trekket, men vinden økte utover dagen til SSV 8-11. Vi fikk også besøk av Tor med
hammeren og 1 mm nedbør midt på dagen.
På grunn av den høye luftfuktigheten og sydllge vinder registrerte vi årets første markerte trekk av Admiral. Vi
observerte også enkelte Tistelsommerfugler. Sommerfuglene forsvant raskt fra øya på ettermiddagen.
Fugletrekket ble også i dag moderat, men den høye luftfuktigheten borget for at det burde dukket opp noe
Acrocephalus. Trekket uteble, men vi hørte varsellyd av 1 Rørsanger. Dagens høydepunkt ble imidlertid 1 ringmerket
3k+ hunn Rosenfink.
Det ble i dag ringmerket totalt 20 fugl fordelt på Løvsanger 8, Gjerdesmett 1, Munk 3, Gråfluesnapper 1, Rødstrupe
2, Hagesanger 3, Svarttrost 1, Rosenfink 1. Totalen for 2017 er nu kommet opp i 2081 ringmerkede fugler. Siste
runde ble gått kl 23.30.
Vidar Gunnarsen

Mandag 29. mai 2017
Dagen startet kl. 04.00 med svak vind fra NØ 3 og 13,1 grader. Tåka lå tett som grøt med sikt på godt under 100
meter. Tåka lettet tidlig på formiddagen og vi fikk varme og svak skiftende bris. Tidlig på ettermiddagen forsvant
solen og vi fikk overskyet, disig vær resten av dagen. Vinden dreide mot SSV styrke 4-5.
Trekket var totalt fraværende, men en vepsevåk ble sett overflygende tidlig på morgenen. Det var for øvrig totalt
tomt for fugl og det så dårlig ut for dagens ringmerkingstall. Sent på ettermiddag/kveld dukket det imidlertid opp en
del låvesvaler og enkelte sangere. Totalt ble det ringmerket 14 fugl fordelt på løvsanger 3, gråfluesnapper 1,
brunsisik 1, hagesanger 1, tornsanger 1, tornirisk 1, svarttrost 1, tornskate 1, gulsanger 1 og låvesvale 2. Låvesvalen
var ringmerkingsart for året. Totalt antall ringmerkede fugler for året 2017 er nå kommet opp i 2095.
I går hadde vi godt sommerfugltrekk av admiral og et par tistelsommerfugler.Helt stopp i dag med kun et par
tistelsommerfugler. Det var stor fuktighet i natt, og det var tydeligvis gunstig for en del nattsvermere.
Ligustersvermer fanget i nettet.
Værutsiktene for natten og morgendagen ser lovende ut, med svake sydlige vinder og disig overskyet vær til langt ut
på tirsdagen. Vi har ikke vært bortskjemt med godt trekk og for mange bomber den siste uken. Vi trenger en oppmuntring i morgen. Sisterunden ble gått kl. 23.15.
Vidar Gunnarsen

Tirsdag 30. mai 2017

Dagen startet kl. 04.30 med disig skyet vær. Vind SSV 6 og temperatur på 12,7 grader. Morgentimene og
formiddagen forløp med tett dis og lette regnbyger. Den moderate nedbøren gjorde at vi greide å holde oppe hele
nettrunden uten noe problem for fuglene.
Værforholdene var av en slik art at vi hadde store forhåpninger til dagens trekk. Det var lite fugl å observere, så vi
måtte moderere forhåpningene etter hvert. Det så lenge ut til at vil skulle slite med å merke mer enn 20 fugl i dag.
Et solid plaster på såret dundret inn i nettet bak hytta kl. 05.00. En svartrødstjert 2K hunn ble ringmerket. Været
endret seg utover dagen med lettskyet pent vær, og vinden holdt stø kurs fra sørlig retning. Det dukket opp en del
svaler og antall fugl i nettene var økende mot ettermiddag og kveld. Det ble blant annet ringmerket en 2K hunn
blåstrupe, og noe senere en tornskate hunn. Ytterligere en tornskate ble observert.
Det som så ut til å bli en heller dårlig dag, endret seg til å bli den beste dagen med ringmerkete fugler siden 19/5.
Totalt ble det ringmerket 46 fugl fordelt på møller 1, gransanger 1, løvsanger 17, munk 6, hagesanger 4, tornsanger
1, gulsanger 1, rørsanger 1, svartrødstjert 1, gråfluesnapper 9, heipiplerke 1, tornskate 1, blåstrupe 1, brunsisik 1.
Totalen for våren 2017 er nu kommet opp i 2141 ringmerkete fugler.
Til tross for den høye luftfuktigheten har det vært liten trekkaktivitet på sommerfugler. Øya vrimler av vånd, og jeg
kan ikke i mine mer enn 50 år på Store Færder huske noe lignende. Vånd er som kjent vertsdyr for flått som vi i
alle år har vært plaget av på Store Færder. Nå må de som har planer om opphold på øya i sommer og høst ta sine
forholdsregler.
Værutsiktene for morgendagen ser ikke så lovende ut. Vind fra V i natt som skal dreie nordlig i morgentimene. Det er
også meldt noe svak nedbør det meste av dagen, så vi får vurdere ståa i morgen tidlig. Siste runde ble gått kl. 23.30.
Vidar Gunnarsen

Onsdag 31. mai 2017
Dagen startet som vanlig kl. 04.30. Svak vind NV 2 og temperatur 12,6 grader. Det var meldt nedbør og utrivelig vær.
Han der oppe hadde tenkt på oss og endret Yr's varsel til lettskyet pent vær med skiftende vind fra nord. Vinden
snudde til sydlig retning i løpet av dagen, men det bidro ikke til noen økning i trekkaktiviteten.
Det ble en lang og slitsom dag med lite fugl og lave ringmerkingstall. Noen lyspunkter fikk vi tross alt med
observasjoner av 2 tårnfalk i løpet av formiddagen. Vi fikk også besøk av en sjelden gjest på denne årstiden, en 2K
hunn grankorsnebb ble ringmerket.
Totalt ble det ringmerket 15 fugl fordelt på svarttrost 1, løvsanger 5, gråfluesnapper 1, brunsisik 4, hagesanger 1,
tornsanger 1, trepiplerke 1, linerle 1. Totalt er vi nå kommet oppe i 2156 ringmerkete fugler våren 2017.
Undertegnede brukte noe av den ledige tiden i dag til å registrere kontroller av fugl i RingAccess. Den gamle pc'n er
ubrukelig til slikt arbeid. Det blir venting og atter venting fordi maskinen er alt for treg. Ser med lengsel frem til at en
ny maskin på plass.
Det er en god mangler i notatene på kontrollerte fugler. Det bør bli bedre med registrering av biometriske data. Ny
vekt er under innkjøp og skal brukes ved kontroll og ringmerking av fugl. Det noteres også ukritisk inn kontroller på
fugler som er nymerkete på Store Færder bare noen få dager bak i tid. Dette er bare tull og bør unngås hvis det ikke
er spesielle ting dere vil at skal komme med om f.eks. endringer i fuglens tilstand.
Værutsiktene for morgendagen ser noe usikre ut, men vi får håpe det beste.
Siste nettrunde ble gått kl. 23.30.
Vidar Gunnarsen

Torsdag 1. juni 2017
Ikke det beste trekkværet med NØ 7 og klar himmel på morgenen. Sola fortsatte hele dagen med skiftende bris. Vi
startet dog med en hornugle hann i ringmerkingsprotokollen og hadde en syngende rosenfink på oversiden av hytta
gjennom store deler av dagen. Fuglen ble aldri sett - bare hørt. Ellers lite å berette fra fuglefronten.
Vi har nå klippet ned alle høye vendelrotplanter med mer som begynte å ta overhånd på stien opp til dassen.
Likeledes har vi stort sett frisert for gress og urter som vokste opp i nederste nettlomme på de fleste av plassene.
Ulf trakk opp og satte på land sine 10 krepseteiner uten det store resultatet. Kun 3 sjøkreps og 3 svømmekrabber av
arten M. depurator som resultat. Det er for tiden utrolig mye vånd på øya. De spretter rundt overalt. Noen få
tistelsommerfugler ble også observert i løpet av dagen.
Ringmerkingstotalen ble på bare 11 fugler som fordelte seg slik; 1 hornugle, 1 heipiplerke, 1 hagesanger, 2 munk, 5
løvsanger og 1 brunsisik.

Samtlige av oss 4 som ligger her nå reiser inn fra øya midt på dagen i morgen. Vi har hatt et flott opphold og takker
for oss!
Jan

Onsdag 23. august 2017
Endelig tilbake på øya etter våren, selv om det er bare for noen få dager. Sterkere tilbake ultimo september oktober. Godt å kjenne Færders grunn under føttene igjen. Ulf hentet meg inne på Sandøsund kl. 14. Pent vær med
SV 5-6. Det hadde vært brukbart med fugl i morgentimene.
Høstens første fuglekonger og trekrypere ble fanget. Tilsammen ble det ringmerket 53: Trekryper 2, fuglekonge 3,
løvsanger 28, munk 10, møller 1, gråfluenapper 3, rødstrupe 2, svarttrost 2, trepiplerke 1, bjørkefink 1. Hittil i annet
halvår er det nå ringmerket 310 fugler.
Jeg hadde med mitt bærbare lydanlegg, og vi spilte nattravn ved "Plassen" i halvannen time om kvelden uten at
dette ga noe resultat. Vinden hadde også økt litt (SV 8), noe som heller ikke økte sannsynligheten for fangst.
Anlegget ble flyttet til "Doble Fuglekonge", og det ble spilt Sylvia-sang gjennom natten.
Jan

Torsdag 24. august 2017
Stort sett stille og roligere vindforhold gjennom hele dagen. Tilskyende på formiddagen og litt småyr av og til resten
av dagen. Høstens første gjerdesmett ble merket, en løvsanger (2K+) med dansk ring ble kontrollert og en ung
tårnfalk hunn gikk i "Plassen"-nettet. Spilte sang av munk og løvsanger fram til kl. 11. Dagens ringmerkingstall endte
på 50: tårnfalk 1, tornskate 1, gjerdesmett 1,løvsanger 10, munk 17, hagesanger 8, tornsanger 1, møller 1,
gråfluesnapper 1, rødstrupe 3, svarthvit fluesnapper 3, trepiplerke 1, brunsisik 2.
Jan

Fredag 25. august 2017
En rolig dag både vindmesig og fuglemessig. Det hadde regnet noe gjennom natten, så det ble ikke spilt noe sang i
nattetimene. Svært liten trekkaktivitet gjorde at ringmerkingstallet endte på 18 fugler. Men hyggelig med 2 tårnfalk
og 1 grankorsnebb i nettene - alle fanget i "Plassen"-dalen.
Dagens merketall ble som følger: Tårnfalk 2, rødstrupe 1, rødstjert 2, løvsanger 3, møller 1, munk 4, hagesanger
2, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 1 og grankorsnebb 1.
Jan

Lørdag 26. august 2017
Vi spilte sang av flere Sylvia-arter natten igjennom. Våknet til NØ 7 og skyet vær. Godt med fugl i morgentimene, og
dette resulterte i høstens klart beste merketall så langt. Vinden holdt seg fra nordlig kant til ut på ettermiddagen
med stort sett skyet vær. Vindstille de siste timene. En blåstrupe på førsterunden, 1 rørsanger og 1 sivsanger på
andrerunden og 1 spurvehauk 1K hunn mot kvelden varmet godt i merkelisten. Merketallet endte til slutt på 129
fugl. Ellers var det løvsanger, Sylvia- sangere og fluesnappere som dominerte. Ringlisten i dag: Spurvehauk 1,
fuglekonge 8, løvsanger 24, sivsanger 1, rørsanger 1, munk 25, hagesanger 8, tornsanger 2, møller 4, gråfluesnapper
9, rødstrupe 12, blåstrupe 1, svarthvit fluesnapper 15, rødstjert 6, steinskvett 1, trepiplerke 5, bjørkefink 5 og
grønnfink 1.
Jan

Søndag 27. august 2017
Nok en brukbar dag for ringmerkingen. NØ 5 om morgenen som i løpet av dagen spaknet til helt vindstille. Lettskyet i
morgentimene - sol fra 10-tiden. Nok en 1K hunn spurvehauk fanget, samt en ny rørsanger og høstens første
gulsanger. Munk og løvsanger dominerte. Også i natt ble det spilt sang.
Totalt fikk vi 100 fugl: Spurvehauk 1, trepiplerke 2, rødstrupe 11, rødstjert 5, rørsanger 1, gulsanger 1, møller 3,
tornsanger 1, hagesanger 9, munk 35, løvsanger 16, fuglekonge 6, gråfluesnapper 4, svarthvit fluesnapper 2,
trekryper 1, bjørkefink 1 og brunsisik 1.
Ulf reiste inn kl. 19, men er tilbake i morgen ettermiddag. Jeg forventer besøk av Ragnar, Terje og Morten tidlig i

morgen formiddag. Selv reiser jeg inn tidlig ettermiddag sammen med disse, og da kommer Ulf ut igjen. Takk
for meg i denne omgang.
Jan

Lørdag 9. september 2017
5 m/s sv overcast, rain 08.30-12.45. 50mm
Ulf brought Chris and Tracy to the island then left mid afternoon.
64 birds ringed: 22 rødstrupe, 1 svarttrost, 1 måltrost, 1 munk, 1 løvsanger, 1 svarthvitfluesnapper, 28 jernspurv, 3
heipipelerke, 1 bokfink, 1 bjørkefink.
Chris

Søndag 10. september 2017
9 m/s sv, sunny then showers 12.45 - 16.45 & 19.00 - 21.00, 6mm
71 birds ringed: 4 gjerdesmett, 33 rødstrupe, 1 måltrost, 10 munk, 1 hagesanger, 2 løvsanger, 5 fuglekonge, 1
svarthvitfluesnapper, 6 jernspurv, 4 bokfink, 1 bjørkefink, 3 sivspurv.
Chris

Mandag 11. September 2017
14 m/s sø overcast, rain 09.00 - 13.00, 9mm then broken cloud
A poor day's ringing due to the weather, 12 birds only. 1 gjerdesmett, 3 rødstrupe, 2 munk, 1 hagesanger, 4
jernspurv, 1 brunsisik.
Chris

Tirsdag 12. September 2017
12 m/s s, broken cloud, light showers 6mm
Storjo south in fjord plus 142 havsule.
RInging improved slightly to 17 birds: 1 flaggspett, 3 gjerdesmett, 4 rødstrupe, 3 munk, 1 hagesanger, 1 gransanger,
1 fuglekonge, 1 jernspurv, 1 bjørkefink.
Chris

Onsdag 13. september 2017
10 m/s vsv, broken cloud and sunny with rain 16.00 - 16.30, 1mm
150 storskarv, 200 heipiplerke, 100 sivspurv.
99 birds ringed: 3 gjerdesmett, 34 rødstrupe, 3 munk, 1 møller, 1 gråfluesnapper, 5 jernspurv, 38 heipiplerke, 1
grønnsisik, 2 brunsisik, 1 bjørkefink, 9 sivspurv.
Chris

Torsdag 14. september 2017
6 m/s n, broken cloud and sunny with 2 light showers.
Large numbers of fuglekonge, gjerdesmett, løvsanger and gransanger arrived overnight.
158 birds ringed: 1 flaggspett, 28 gjerdesmett, 42 rødstrupe, 3 måltrost, 6 munk, 3 hagesanger, 1 møller, 13
løvsanger, 5 gransanger, 39 fuglekonge, 2 gråfluesnapper, 1 svarthvitfluesnapper, 1 trepiplerke, 1 grønnsisik, 1
brunsisik, 1 bokfink, 1 bjørkefink, 9 sivspurv.
Chris

Fredag 15. september 2017
5 m/s n-n/ø broken cloud then sun.
Terje, Hans-Erik, Fredrik, Ulf and Tore visited for the day. 1 smålom, 1 fjelljo, 3 spurvehauk, 9 musvåk, 1 fjellvåk, 1
vandrefalk, 1 dvergfalk, 1 heilo, 1 enkeltbekkasin, 20 myrsnipe, 2 brushane, 20 gråmake, 10 sildemåke, 5 svartbak, 1
lomvi, 1 ringdue, 1 jordugle, 2 nattravn, 5 flaggspett, 5 sanglerke, 60 låvesvale, 2 taksvale, 5 ran, 5 krake, 2 kjøttmeis,
1 blåmeis, 3 trekryper, 100 gjerdesmett, 200 rødstrupe, 1 måltrost, 100 munk, 5 trepiplerke, 150 linerle, 2 vintererle,

100 grønnsisik, 30 gråsisik, 100 bjørkefink and 50 sivspruv.
186 birds were ringed: 2 nattravn, 3 flaggspett, 3 trekryper, 26 gjerdesmett, 40 rødstrupe, 3 måltrost, 13 munk, 2
hagesanger, 4 løvsanger, 3 gransanger, 66 fuglekonge, 1 gråfluesnapper, 3 jernspurv, 1 grønnfink, 3 brunsisik, 4
bokfink, 3 bjørkefink and 6 sivspurv.
Chris

Lørdag 16. september 2017
3 m/s n/v overcast then sunny.
1 vandrefalk, 1 dvergfalk, 90 storskarv, 100 fugelkonge, 50 gjerdesmett, 50 bjørkefink, 100 munk, 30 brunsisik, 100
rødstrupe, 30 sivspurv.
86 birds were ringed: 2 flaggspett, 1 trekryper, 9 gjerdesmett, 20 rødstrupe, 1 svarttrost, 2 måltrost, 14 munk, 1
gransanger, 30 fuglekonge, 1 grønnsisik, 2 brunsisik, 2 bjørkefink and 1 sivspurv.
Chris

Søndag 17. september
6 m/s n-nø broken cloud.
20 havsule, 50 gråmake, 25 sildemåke, 62 stoskarv, 16 ærfugl, 2 spurvehauk, 100 fuglekonge, 50 munk, 100
gjerdesmett, 1 s/h fluesnapper, 7 trekryper, 3 flaggspett, 5 kråke, 6 kjøttmeis, 4 blåmeis, 75 rødstrupe, 20
heipiplerke.
84 birds were ringed: 2 spurvehauk, 2 blåmeis, 3 trekryper, 17 gjerdesmett, 18 rødstrupe, 2 måltrost, 8 munk, 1
hagesanger, 2 løvsanger, 3 gransanger, 24 fuglekonge, 1 s/h fluesnapper and 1 bjørkefink.
Chris

Mandag 18. september 2017
4 m/s n-n/ø overcast with periods of sun.
70 storskarv, 3 toppskarv, 20 ærfugl, 1 vandrefalk, 100 gråmake, 30 sildemåke, 5 svartbak, 5 ravn, 8 kråke, 4
kjøttmeis, 6 blåmeis, 8 trekryper, 50 gjerdesmett, 40 rødstrupe, 20 munk, 1 hagesanger, 6 løvsanger, 60 fuglekonge,
1 jernspurv, 50 heipiplerke, 4 linerle, 20 grønnfink, 10 grønnsisik, 10 brunnsisik, 10 bokfink, 10 bjørkefink and 5
sivspurv.
57 birds were ringed: 2 trekryper, 9 gjerdesmett, 11 rødstrupe, 1 svarttrost, 6 munk, 1 hagesanger, 2 løvsanger, 16
fuglekonge, 1 jernspurv, 1 grønnfink, 1 grønnsisik, 1 bokfink, 2 bjørkefink and 3 sivspurv.
Chris

Tirsdag 19. September 2017
6 m/s n-n/ø, 4 mm of rain overnight, overcast with sunny spells, 5 mm rain 14.15-14.45.
77 storskarv, 16 ærfugl, 6 spurvehauk, 100 gråmåke, 55 sildemåke, 3 svartbak, 4 ravn, 16 kråke, 5 kjøttmeis, 4
blåmeis, 8 trekryper, 60 gjerdesmett, 50 rødstrupe, 5 svarttrost, 3 måltrost, 20 munk, 5 hagesanger, 5 løvsanger, 2
gransanger, 60 fuglekonge, 5 jernspurv, 20 heipiplerke, 2 linerle, 10 grønnfink, 120 grønnsisik, 10 bokfink, 5
bjørkefink and 5 sivspurv.
49 birds were ringed: 3 spurvehauk, 11 gjerdesmett, 11 fuglekonge, 1 løvsanger, 1 gransanger, 1 munk, 9 rødstrupe,
2 svarttrost, 1 måltrost, 1 jernspurv, 1 heipiplerke,1 sivspurv and 6 grønnsisik.
Chris

Onsdag 20. September 2017
8 m/s ø, overcast with sunny periods.
10 steinkobbe, 7 havsule, 172 storskarv, 1 spurvehauk, 100 gråmåke, 57 sildemåke, 7 kråke, 2 ravn, 2 blåmeis, 5
kjøttmeis, 2 trekryper, 50 gjerdesmett, 50 fuglekonge, 5 løvsanger, 5 gransanger, 10 munk, 20 rødstrupe, 3
svarttrost, 6 måltrost, 4 jernspurv, 2 linerle, 7 heipiplerke, 10 sivspurv, 5 bokfink, 12 bjørkefink, and 20 grønnsisik.
39 birds were ringed: 11 gjerdesmett, 14 fuglekonge, 1 løvsanger, 1 gransanger, 2 munk, 5 rødstrupe, 2 måltrost, 2
sivspurv, 1 bjørkefink, and 2 grønnsisik.
Chris

Torsdag 21. september 2017
7 m/s n-n/ø, overcast with sunny periods. 4mm rain overnight. 3 steinkobbe, 42 ærfugl, 147 storskarv, 1 spurvehauk,
100 gråmåke, 45 sildemåke, 3 svatbak, 8 kråke, 3 ravn, 3 blåmeis, 5 kjøttmeis, 3 trekryper, 50 gjerdesmett, 2
gransanger, 50 fuglekonge, 10 munk, 15 rødstrupe, 5 svarttrost, 10 jernspurv, 2 linerle, 12 heipiplerke, 5 bokfink, 10
bjørkefink and 12 grønnsisik.
32 birds were ringed: 1 trekryper, 7 gjerdesmett, 10 fuglekonge, 1 gransanger, 4 rødstrupe,
1 svarttrost, 2 jernspurv, 1 bokfink and 5 grønnsisik.
Chris

Søndag 24. september 2017
Dagen startet med skyet vær og yr i luften. Vind ØNØ 7 m/s og 14 grader i luften. Skiftende vind fra norøstlig kant og
noen lette regnbyger utover dagen. Ingen store bomber i dag, men artig med 6 vintererler , 3 tundralo og 1 storjo.
Bra trekk av grønnsisik med ca. 200 individer. Hans Petter Rømme, Thomas Nielsen og Haakon Stenersen reiste inn
kl. 1530 , og ble avløst av Hans Erik Karlsen og undertegnede som var på plass
kl. 1630. Nettene var oppe igjen kl. 1700, men det ga magert resultat. 3 fugl frem til sisterunden.
Totalt ble det ringmerket 26 fugl. gjerdesmett 5, fuglekonge 2, gransanger 3, trekryper 1, blåmeis, 2, grå fluesnapper
1, rødstrupe 3, munk 2, jernspurv 1, grønnfink 1, sivspurv 1, heipiplerke 1, bjørkefink 1, måltrost 2.
Vidar

Mandag 25. september 2017
Dagen startet kl. 06.30 med frisk bris og yr. Vind NØ 7 m/s og 14,5 grader. Vinden frisknet noe på utover
formiddagen til NØ 8/9 m/s, så fangstforholdene var ikke helt optimale. Det var en god del fugl i luften med mye
grønnsisik. Vi anslo det til ca. 400 i løpet av dagen. Det dukket opp litt rovfugl med blant annet 2 tårnfalk, 7 musevåk
og 1 voksen hann hønsehauk på sen ettermiddag. En storjo holdt seg lavt i luften over øya i lang tid, og ble grundig
fotografert av Morten Brandt. Høstens første gulbrynsanger ble hørt nede ved gamlehytta tidlig på morgenen, men
dessverre ingen fangst. Vi tar den i morgen. En varsler ble sett midt på dagen.
Dagen bar ellers preg av dugnadsarbeid i stor stil. Ragnar Syvertsen, Terje Axelsen og Morten Brandt ble sammen
med 2 ansatte i Sunwind hentet på Sandøysund kl. 1030. Nytt batteri og solcellepaneler ble installert på bua. Våre
lokale håndtverkere jobbet med snekkring av ny kjøkkenbenk ved den nye kjøkkenovnen, og Terje satte opp nytt
databord med hyller på labben. Dugnadsgjengen ble kjørt inn til land ved 18 tiden av Hans Erik.
Totalt ble det ringmerket 46 fugl i dag. Fuglekonge 3, gransanger 1, løvsanger 2, gjerdesmett 4, blåmeis 12,
grønnsisik 5, rødstrupe 5, munk 3, hagesanger 1, jernspurv 1, sivspurv 2, heipiplerke3, svarttrost 3, måltrost.
Vidar

Tirsdag 26. september 2017
Dagen startet med overskyet vær med frisk bris 8 m/s fra NØ. Temperatur 13,5 grader. Vinden økte på til 9-10 m/s
og regnvær ved 10 tiden. Oppklarning ca. kl.13.00. Noe sol og mindre vind utover dagen og kvelden. Hans Erik
Karlsen forlot øya ca. kl. 11.00.
Det var lite fugl fra morgenen og vi slo sammen alle netta nord for doble fuglekonge ved 10 tiden på grunn av regn.
Netta helt fram til trærna ble slått opp igjen kl.13.30. Det var bra med finkefugl i lufta hele dagen, men de slo seg
ikke ned på øya. Når vinden løyet utover dagen bedret nettfangsten seg, og det var et tydelig tilsig av nye fugler på
øya.
Dagens store opplevelse ble da en voksen hønsehauk hann slo en ringdue i tripple fuglekongenettet. Undertegnede
sto rett ved, men rakk "heldigvis" ikke fram før hauken dro av gårde med en flaksene ringdue i klørna. Fikk et plaster
på såret i et noe blodig møte med en hissig spurvehauk hunn et par timer senere. Dagen forøvrig var forøvrig
ordinær uten noen store overraskelser.
Totalt ble det ringmerket 38 fugl fordelt på fuglekonge 1, gransanger 3, trekryper 1, gjerdesmett 5, rødstrupe 12,
munk 1, hagesanger 1, jernspurv 3, sivspurv 4, heipiplerke 2, svarttrost 2, måltrost 1, spurvehauk 1.
Vidar

Onsdag 27. september 2017
Dagen startet med tungt skydekke og vind 7 m/s fra NØ. Temperatur 14 grader. Vinden økte kraftig i perioden i løpet
av dagen, og var nok oppe i 12 m/s fra ØNØ kl. 1300. Jeg var litt i tvil om jeg skulle ringe og be Jan Michelsen vente
med å reise ut på grunn av tung grov sjø inn i båtbukta. Vinden roet seg noe, og en våt Jan dukket opp ca. kl.1530.
Noen solstreif sent på ettermiddagen. Det har vært lite fugl i lufta hele dagen, noe vinden må ta mye av skylden for.
Dagen har ikke gitt de helt store opplevelsene hva fugl angår, men observerte 2 vandrefalk og 1 tårnfalk. Jan har satt
opp 2 lydanlegg i kveld, så i morgen regner han med storfangst. Vi mangler fortsatt noen østlige bomber, så vi får
håpe de snart dukker opp.
Totalt ble det ringmerket 35 fugler fordelt på: fuglekonge 2, gransanger 5, gjerdesmett 1, rødstrupe 17, jernspurv 2,
svarttrost 2, måltrost 1, løvsanger 3, blåmeis 1, grønnsisik 1.
Vidar

Torsdag 28. september 2017
Dagen startet med store forventninger da vi hadde kjørt lyd gjennom natten. Det var klarvær med vind ØNØ 8-9 m/s
og temperatur 13,5 grader. Vinden økte kraftig ved nitiden til stiv østlig kuling 15 m/s. På grunn av den kraftige
vinden var det lite fugl å se i luften. Det ble merket ca. 20 fugl på de to første rundene, men så var det bråslutt. En
flaggspett og 2 spurvehauker trakk rett sør.
På ettermiddagen spaknet vinden til 6-7 m/s og det bidro til at vi fikk nytt tilsig av fugl på øya. Ved 15 tiden fikk vi inn
en flokk med blåmeis, og nitten ble ringmerket. Dagens " høydare " ble en voksen blåmeis hunn med svensk ring, og
det gir jo grunn til å tro at dette var svenske fugler. Alderssammensetningen i meiseflokken var også spesiell, da det
viste seg at ca. 50% var voksne fugler. Det var ellers ingen spesielle observasjoner i dag, så vi håper på en bedring i
morgen.
Nettfangsten tok seg bra opp utover ettermiddagen og vi ringmerket totalt 74 fugler fordelt på: fuglekonge 5,
gransanger 5, trekryper 1, gjerdesmett 9, rødstrupe 15, munk 6, jernspurv 2, sivspurv 1, heipiplerke 1, svarttrost 2,
måltrost 5, blåmeis 19, grønnsisik 1, bjørkefink 2.
Vidar

Fredag 29. september 2017
Dagen startet kl. 07.00 med overskyet vær og vind ØNØ 8-9 m/s. Temperatur 13 grader. Vi hadde spilt lyd i natt og
nettfangsten var bra med ca. 30 fugl på førsterunden. Det var lite fugl å se og høre, men formiddagen ble brukbar
med ca. 50 fugl ringmerket. Av observasjoner hadde vi 10 hvitkinngås, 1 fiskeørn og en ringdue, så det var ikke mye å
slå seg på brystet for. Utover ettermiddagen ble været gradvis dårligere med økende vind fra ØSØ 10 m/s og
perioder med lett regn i luften. Det var veldig dårlig med fugl på øya og trekket stoppet helt opp. Vi greide å holde
nettrunden oppe, men utbyttet ble heller dårlig. Vi slet for å komme over 60 fugl ringmerket. For å holde humøret
oppe, ble det tidlig middag.
Lydanleggene ble slått på for natten på sisterunden kl.19.45.
Værmeldingen for imorgen ser ut til å bli en blåkopi av dagens, men heldigvis uten stor fare for regn.
Totalt ble det ringmerket 61 fugl fordelt på: fuglekonge 6, gransanger 6, løvsanger 1, munk 14, gjerdesmett 8,
trekryper 2, rødstrupe 12, heipiplerke 1, svarttrost 1, måltrost 2, blåmeis 5, bjørkefink 1, grønnfink 1, grønnsisik 1.
Vidar

Lørdag 30. september 2017
Dagen startet klokken 07.00 med klarvær og sol, og kraftig vind 11-12 m/s fra ØSØ. Temperatur 12 grader. Vinden
gjorde at det var lite fugl i luften, og øya virket nærmest død. Til tross for dette ringmerket vi ca. 20 fugl på de første
rundene. Vinden økte på og var nok oppe i 15 m/s midt på dagen. Det ble mange og lange timer på plattingen og lite
å skrive hjem om. På ettermiddagen løyet vinden noe, og lå sent ettermiddag på 7-8 m/s fra ØSØ.
Bedringen i været bidro til at det dukket opp noe rovfugl over øya. Vi kunne en kort periode se 2 tårnfalk, 1
spurvehauk og 1 vandrefalk i lufta rundt hytta på en gang. 5 grankorsnebb dro rett øst i stor høyde. Vi ringmerket 18
blåmeis og så samme tendens som i går at over halvparten var voksne fugler. Det er en mulig forklaring at disse
takler kraftig vindvær bedre en årsunger.
Ulf Michaelsen skulle komme ut i ettermiddag, og det så lenge ut til å bli vanskelig på grunn av den kraftige vinden.
Jan reiste inn som avtalt inn til Sandøysund og de ankom øya kl. 18.30, våte som katter. Dagens høydepunkt var Ulf's

observasjon av en overflyvende nattravn på sisterunden. Dette var en meget sen observasjon. Vi fikk også i dag en
flokk med blåmeis inn på øya, noe som bidro til at ringmerkingstallene ble akseptable. Totalt ble det ringmerket 55
fugl fordelt på: fuglekonge 6, gransanger 2, trekryper 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 3, munk 18, jernspurv 1, måltrost
1, blåmeis 18, bokfink 3.
Vidar

Søndag 1. oktober 2017
Dagen startet kl .07.00 med kraftig vind 15 m/s fra ØSØ. Noe skyet og en lav morgensol med en temperatur på 13
grader. Til tross for mye vind var det en god del fugl i luften, og nettfangsten var brukbar på de første rundene.
Vinden holdt seg stabil, men det ble etterhvert tiltykning til regn. Nettene ble slått sammen kl. 11.00, og vinden
dreide mer mot SØ.
Vi ble overrasket over den store trekkaktiviteten til tross for det dårlige været. Det virket som om mye fugl ville
komme seg av gårde før regnet slo til for fullt. En god del rovfugl var også aktivt trekkende mot SØ. Av observasjoner
kan nevnes 10 spurvehauk, 2 tårnfalk, 5 dvergfalk og 2 vandrefalk. Det som var mest markant var trekket av
finkefugl, og vi anslo trekkende grønnsisik til ca. 1.500 individer. Munk er tydeligvis en art som liker å trekke selv om
det er tøffe vindforhold. Det har vi merket den siste uken, med henholdsvis 14-18 og 16 merkede individer de tre
siste dagene. 17 kortnebbgås ble observert trekkende mot syd kl. 16.00.
Til tross for at vi måtte stenge nettene kl. 11.00 ble det ringmerket 49 fugl fordelt på: fuglekonge 3, gransanger 1,
løvsanger 3, trekryper 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 2, munk 16, måltrost 1, blåmeis 7, grønnsisik 13.
Værprognosene for i morgen er dårlige og vil har derfor valgt å holde nettene stengt til vi får en avklaring på været i
løpet av morgendagen.
Vidar

Mandag 2. oktober 2017
Dagen startet med et heftig vær. Kraftig regn og vindkast helt oppe i 28,8 m/s fra SSØ. Regnet startet ca. kl. 0400 og
sluttet kl. 10.30. Totalt kom det 30 mm nedbør på disse timene. Været var så voldsomt at det var lite fugl å se. Når
det begynte å klarne opp dukket det mye havsuler som var blåst inn fjorden i løpet av morgentimene. Vi anslo
antallet til 220 individer som passerte øya i løpet av ettermiddagen. Været snudde til SSV 11-12 m/s ved 11 tiden og
alle nett frem til trærne ble slått opp. Solen tittet også frem, og aktiviteten i luften endret seg dramatisk.
Mye rovfugl i luften og bra med fugl på øya. Det ble observert 30 musvåk, 1 fjellvåk, 1 fiskeørn og 25 spurvehauk i
løpet av kort tid etter væromslaget.
Vi hadde gått glipp av de beste timene på morgenen, men dagens resultat ble bra allikevel. Gårsdagens teori om at
munk greier å takle dårlig vær fikk vi en ny bekreftelse på i dag. Det ble fanget 38 munk i løpet av ettermiddagen.
Totalt ble det ringmerket 66 fugl fordelt på: fuglekonge 3, gransanger 6, trekryper 1, gjerdesmett 3, rødstrupe 1,
munk 38, måltrost 1, spurvehauk 1, løvsanger 2, blåmeis 1, grønnsisik 2, bjørkefink 1, bokfink 4, rødstjert 1, brunsisik
1.
Ulf har ajourført og oppsummert ringmerkingsloggen, og kommet frem til at totalt ringmerkete fugl i 2017 er
kommet opp i 4617.
Vidar

Tirsdag 3. oktober 2017
Dagen startet med overskyet vær og mye vind 14 m/s fra SV. Temperatur 13 grader. Vinden hadde i dag dreid etter
fra en lang periode fra SØ til sydvestlig retning. Vi håpet at det ville gi en bedring i trekkaktiviteten, og det slo til for
fullt. Det var ikke så mye fugl å se i luften fra morgenen, men netta hang fulle av fugl. Det ble en travel formiddag for
3 mann. Vi hadde ringmerket ca. 200 fugl allerede ved tolvtiden. Vi håpet at vinden skulle løye noe, men den svingte
mellom 12-15 m/s hele dagen.
Det var moderat aktivitet i luften, men fjorden bar preg av den kraftige vinden vi har hatt de seneste dagene. Vi
observerte ca. 550 havsuler som seilte forbi i jevn strøm hele dagen.
Vi spilte lokkelyd fra flere anlegg hele natten og dette bidro nok til de høye ringmerkingstallene vi fikk i dag. Totalt
ble det ringmerket 246 fugl fordelt på: blåmeis 2, trekryper 5, gjerdesmett 42, fuglekonge 8, løvsanger 1, gransanger
5, munk 57, rødstrupe 90, svarttrost 2, måltrost 2, jernspurv 1, heipiplerke 1, trepiplerke 1, sivspurv 6, bokfink 4,

bjørkefink 4, grønnfink 2, brunsisik 12, grønnsisik 1. Totalen for sesongen 2017 er nu kommet opp i 4863
ringmerkete fugler.
Vidar

Onsdag 4. oktober 2017
Dagen startet med samme ugunstige vind / vindretning, 14-15 m/s fra VSV. Tempertur 12 grader. Vi hadde samme
værforhold igår med godt resultat, og det skulle vise seg at denne dagen faktisk bød på noen overraskelser. Lite fugl i
luften men mye fugl i nettene som i går. Vi var oppe i ca. 170 ringmerkete fugl kl. 12.00.
Vi ringmerket 1 vintererle som er det tredje eksemplaret som er merket i stasjonens historie. En duetrost og et par
dompaper ble også ringmerket i dag. Vinden holdt seg sterk hele dagen med 12-15 m/s fra VSV, men ga gode ringmerkingstall. Av observasjoner er det lite spennende å meddele, men vi har også i dag hatt en jevn strøm med
havsuler og noe alkefugl forbi øya. Lite rovfugl å se i dag.
Totalt ble det ringmerket 234 fugl fordelt på følgende arter: flaggspett 1, blåmeis 5, trekryper 4, gjerdesmett 37,
fuglekonge 24, gransanger 7, munk 23, rødstrupe 107, svarttrost 4, rødvingetrost, måltrost 1, duetrost 1, jernspurv 2,
vintererle 1, heipiplerke 1, sivspurv 2, bokfink 5, bjørkefink 3, dompap 2, brunsisik 3.
Vidar

Torsdag 5. oktober 2017
Vi sto tidlig opp i dag, og alle mann var på bena allerede før kl. 06.00. Vinden hadde løyet i løpet av natten og dreid i
nordlig retning. Vi noterte vind NNV 5 m/s og temperatur på 8 grader kl. 07.00. Det tegnet til å bli en travel dag, noe
vi fikk bekreftet når vi kom fram til første nettet. Rikelig med rødstrupe, gjerdesmett og en økning i antall
fuglekonge.
Vi ringmerket godt over 100 fugl på den første nettrunden. Det ble sen frokost for de som ikke rakk å spise før
soloppgang. Vinden holdt seg stabil på NNV hele dagen, med styrke 4-5 m/s. Klarvær og sol reduserte nok fangsten
noe. Vi ble gående å se ned i netta hele formiddagen og det resulterte i dårlig med observering av fugl. 3
enkeltbekkasin, 1 kvartbekasin og 1 storjo var stort sett det som er noe å nevne. Havsulene var klart færre i dag
som vinden hadde løyet.
Totalt ble det ringmerket 348 fugl fordelt på følgende arter:spurvehauk 1, flaggspett 1, svartmeis 1, blåmeis 13,
trekryper 10, gjerdesmett 57, fuglekonge 44, gransanger 18, munk 21, hagesanger 1, rødstrupe 143, svarttrost 11,
rødvingetrost 4, måltrost 4, jernspurv 1, sivspurv 1, bokfink 5, bjørkefink 6, grønnfink 4, brunsisik 1, grønnsisik 1.
Vidar

Fredag 6. oktober 2017
Dagen startet med sol og pent vær. Svak vind NNV 5 m/s og temperatur på 10 grader kl. 07.00. En del fugler i farta
tidlig og alt så lovende ut i dag også. Bra med fugl på førsterunden men klart mindre enn i går. Rødstrupe og
gjerdesmett dominerte i antall. Ragnar Syvertsen og 2 rørleggere som skulle oppgradere røranlegget inn til
stasjonen, ble hentet på Sandøysund kl. 10.00.
Vi hadde noe trekk av rovfugl midt på dagen og kunne notere 20 musvåk og en fjellvåk trekkende mot ØSØ. Nok en
spurvehauk ble ringmerket. Vi hadde også besøk av en pilfink. Ellers ingen spennende observasjoner å melde.
Ulf Michaelsen reiste inn fra stasjonen sammen med arbeidsgjengen kl. 1530. Tore og Torill Gunnarsen kom ut til øya
kl. 17.00 for å ligge her en uke.
Totalt ble det ringmerket 171 fugler fordelt på følgende arter: spurvehauk 1, blåmeis 4, kjøttmeis 1, trekryper 6,
gjerdesmett 25, fuglekonge 9, gransanger 8, munk 9, rødstrupe 78, svarttrost 10, rødvingetrost 3, måltrost 1, bokfink
4, bjørkefink 6, grønnfink 4, brunsisik 2. Totalt ringmerkete fugler for 2017 er nå kommet opp i 5592.
Vidar

Lørdag 7. oktober 2017
Dagen startet med svak vind NNV 4 m/s og overskyet vær. Temperatur 10 grader. Alt lå tilrette for en spennende dag
med ideelle forhold. Vi registrerte mye svarttrost i luften, og bra aktivitet på bakken. Vinden løyet utover dagen og vi
fikk sol og klarvær fra kl. 14.00. Det som overrasket mest idag var trekket av ærfugl. Det var store kompakte flokker,
og vi anslo antallet til ca. 800 individer. Av andre observasjoner som bør nevnes var en hunnfarget myrhauk. To sene
sangere som møller og hagesanger samt en ung hun dvergspett ble ringmerket.

Vi har nå også satt 2 nye årsbeste på antall ringmerkete spurvehauk med 17 (16), munk 584 (556). Det er ringmerket
totalt 1170 fugl i løpet av de siste fem dagene. I dag ble det ringmerket totalt 171 fugl fordelt på følgende arter:
dvergspett 1, kjøttmeis 3, trekryper 7, gjerdesmett 31, fuglekonge 22, gransanger 7, munk 11, hagesanger 1, møller
1, rødstrupe 45, svarttrost 17, rødvingetrost 2, måltrost 7, bokfink 2, bjørkefink 6, dompap 1, grønnfink 5, brunsisik
2. Hittil i 2017 er det ringmerket 5763 fugl.
Vidar

Søndag 8. oktober 2017
Dagen startet med klar luft og sol med vind fra NNV 11 m/s. Temperatur 7 grader. Mye vind på formiddagen men
minkende utover ettermiddagen til NNV 4-6 m/s. Det var lite fugl å observere i luften og aktiviteten på øya var veldig
dårlig. Det tegnet til å bli en liten nedtur i dag. Bortsett fra en flokk på ca. 80 kortnebbgås, en vintererle og den
ringmerkete dvergspetten fra i går, var det lite å skryte av.
Totalt ble det ringmerket 46 fugl fordelt på følgende arter: blåmeis 4, kjøttmeis 1, trekryper 4, gjerdesmett 7,
fuglekonge 4, munk 1, rødstrupe 5, svarttrost 4, måltrost 1, bokfink 1, bjørkefink 2, dompap 1, grønnfink 4, gråsisik 1,
brunsisik 6.
Totalen for 2017 er nå kommet opp i 5.809 ringmerkete fugler. Vinden har løyet mye i kveld og prognosene for
morgendagen ser noe bedre ut enn i dag.
Vidar

Mandag 9. oktober 2017
Dagen startet som sedvanlig kl. 07.00. Sol og klarvær med vind NNV 6 m/s. Temperatur 8 grader. Vinden frisknet på
utover formiddagen og klarvær, vind og sol gjorde at nettfangsten ble moderat. Det var lite fugl å se i luften og på
øya. Av observasjoner ble det også tynt. 1 vintererle, 2 heilo og en flokk på ca. 40 kortnebbgås ble observert
trekkende over øya i løpet av dagen. Totalt ble det ringmerket 55 fugl fordelt på følgende arter: flaggspett 1,
låvesvale 1, blåmeis 2, trekryper 3, gjerdesmett 14, fuglekonge 8, rødstrupe 1, svarttrost 4, rødvingetrost 1, sivspurv
1, bjørkefink 4, dompapp 1, grønnfink 2, gråsisik 3, brunsisik 9.
Vidar

Tirsdag 10. oktober 2017
Vi sto opp til klarvær og sol og med vind N 6 m/s. Temperatur målt på fyret var 7 grader. Det virket kaldere og vi fikk
oppleve høstens første rimfrost på bakken under første nettrunde. Utover dagen skyet det til og vinden løyet helt.
Regnet kom kl. 16.00 , noe som gjorde at vi valgte å stenge nettrunden. Det var moderat aktivitet av fugl i lufta og på
øya. At det nærmest ble vindstille utover dagen ga oss mulighet til gode forhold for observasjon rundt øya.
Av observasjoner kan vi nevne 1 par med brunnakke, 2 alker, 550 ærfugl, 1 smålom og 80 trekkende kortnebbgås i
løpet av dagen. 3 vintererler, 2 musvåk, 1 dvergspett og 1 fjellvåk ble observert på øya.
Til tross for at vi måtte stenge netta kl. 16.00 på grunn av regn, ble antall ringmerkete fugler ganske bra. Totalt ble
det ringmerket 84 fugler fordelt på følgende arter: blåmeis 1, trekryper 7, gjerdesmett 8, fuglekonge 16, gransanger
5, munk 2, rødstrupe 9, svarttrost 11, måltrost 1, bjørkefink 5, grønnfink 10, gråsisik 4, brunsisik 5.
Regnværet skal passere i løpet av natten, så vi må tidlig ut i morgen for å slå opp netta før sola står opp. Totalt antall
ringmerkete fugler i 2017 er nu kommet opp i 5948.
Vidar

Onsdag 11. oktober 2017
Vi var tidlig oppe i dag og satte nettrunden opp i mørket kl. 05.30. Nettrundene startet kl. 07.00 med soloppgang og
pent vær. Vind V 4 m/s og temperatur på 8 grader. Liten aktivitet av fugl i luften og på øya. Det var ventet regn
utover formiddagen, og vi måtte stenge netta for dagen allerede kl. 11.00.
Vinden løyet etterhvert helt av men noen store bomber var det ikke å se. Av observasjoner kan nevnes 1 fjellvåk, 1
myrsnipe, 1 dvergspett, 200 ærfugl, 1 vintererle og en meget meget sen møller.
Totalt ble det ringmerket 62 fugl fordelt på følgende arter: blåmeis 5, trekryper 1, gjerdesmett 14, gransanger 3,
munk 1, møller 1, rødstrupe 3, svarttrost 6, rødvingetrost 3, måltrost 4, bokfink 1, bjørkefink 2, grønnfink 7, brunsisik
2.

Mot kvelden økte vinden på til S 8-10 m/s og intensiteten på regnet økte. Det er meldt bedring i været i løpet natten,
så vi ser fram mot en ny spennende dag i morgen.
Vidar

Torsdag 12. oktober 2017
Dagen startet med regn og frisk vind NV 7 m/s. Temperatur 13 grader. På grunn av regn, fikk vi ikke slått opp nettene
før kl. 08.00. Vi fikk oppklaring og sol tidlig på formiddagen, og vinden løyet etter hvert av. Jan Michaelsen reiste inn
fra stasjonen kl. 13.00. Utover ettermiddagen frisknet vinden til igjen. Det var moderat med fugl i luften og på øya.
Den friske vinden og det dårlige været i løpet av natten hadde ført en del sjøfugl inn fjorden, og vi hadde bra med
observasjoner. Av observasjoner kan nevnes 1 storjo, 40 krykkjer, 1 havhest og 15 lomvi. Av andre observasjoner på
øya hadde vi 75 kortnebbgås, 1 dvergspett, 5 musvåk og 1 fjellvåk.
Totalt ble det ringmerket 80 fugl fordelt på følgende arter: blåmeis 5, fuglekonge 25, munk 1, rødstrupe 3, svarttrost
3, rødvingetrost 2, måltrost 2, bokfink 1, bjørkefink 3, dompap 1, grønnfink 4, gråsisik 9, brunsisik 20, grønnsisik 1.
Totalt i 2017 er vi nå kommet opp i 6090 ringmerkete fugler.
Vidar

Fredag 13. oktober 2017
Dagen startet med klarvær og sol med vind NV 2. Temperatur 9 grader. Noe trekk av gråsisik i mørket før
førsterunden, og vi fryktet det verste. Ellers liten aktivitet i luften og på øya. Lite fugl på førsterunden, men over 80
grå/brunsisik på andre runde. Vi fikk så det holdt. Over 60 fugl i trærnanettet.
Av observasjoner ble det dårlig med da vi stort sett glante ned i netta. Vi observerte en ad. knoppsvane trekkende
mot Ø. Ellers kun noen få krykkjer og 3 vintererler.
Netta ble slått sammen kl. 12.00 da Tore og Torild Gunnarsen , samt undertegnede planla innreise fra stasjonen kl.
14.00. Totalt ble det ringmerket 136 fugl fram til kl.12.00 fordelt på følgende arter: blåmeis 1, trekryper 1,
gjerdesmett 7, fuglekonge 7, rødstrupe 4, svarttrost 5, rødvingetrost 1, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 15, gråsisik
62, brunsisik 29, bergirisk 1.
Vidar

Søndag 15. oktober 2017
Anders Hangård dro inn og ut kom Ulf Michaelsen,Haakon Stenersen og Thomas Nielsen ca. kl. 1330. Nettrunden var
oppe rundt 1400 og vi merket 30 fugl i dag; Gjerdesmett 1, fuglekonge 4, gransanger 1, munk 2, svarttrost 1,
rødvinge 1, måltrost 1, bokfink 1, bjørkefink 4 og grønnfink 14. Været var bra da vi vekslet,ca. 7 m/s fra SV og skyet
opphold. Utover ettermiddagen økte vinden på til 14 m/s fra SV og det ble litt fugl på sjøen. En 1K polarjo på
sympatisk hold dro nord og ellers var det bra med sule og krykkje. En annen højdare var en voksen hann
furukorsnebb som poserte i en einer. Dessuten hadde Anders 4 trekkende fjellerke på morgenen. I morgen meldes
lite vind og klarvær. Vi er spente som alltid..
Thms

Mandag 16. oktober 2017
Jepp.. SV 13 m/s og 12 grader ved soloppgang.. Masse blader i netta. Vinden løya betraktelig utover dagen og
det ble den reneste sommerdagen med blåvær og 15 grader! Fortsatt en del liv på sjøen med bl.a 4 storjo og greit
med sule og krykkje samt 2 sjøorre.
Fortsatt store mengder vånd på øya,noe som sikkert er årsaken til at 3 fjellvåk og 2 musvåk velger å henge rundt.
Øvrige obser vertdt å nevne er 1 rastende jordugle, 1 hornugle (rm), 1 stakkars låvesvale som gjør sitt beste samt
hele 125 bergirisk. En steinskvett var også en stund siden sist..
Dagens merking endte på 50 blank; hornugle 1, blåmeis 22, trekryper 1, gjerdesmett 4, fuglekonge 2, gransanger 1,
munk 1, rødstrupe 3, svarttrost 1, bokfink 1, bjørkefink 6, grønnfink 5, "brun"sisik 1 og grønnsisik 1..
Ulf stakk av med båten i ettermiddag, så Haakon og jeg er stranda her inntil vaktskifte onsdag. Greit nok, det var
tross alt avtalt.. Fjordland venter!
Thms

Tirsdag 17. oktober 2017
SV 9 m/s og 11 grader kl. 007.. Vinden dro raskt på utover formiddagen og toppa på 16 m/s fra SV... Stiv kuling og 4
tonn løv i netta gjorde at vi sperret disse fra 12 og utover. Det tok litt tid. Dagens suverene høydepunkt var en 1K
hann rødtoppkonge i FK 0745! Dagens rm. i øvrigt; gjerdesmett 4, fuglekonge 16,
rtkonge 1, gransanger 1, rødstrupe 11, svarttrost 1, måltrost 1,
bokfink 2 og grønnfink 1,totalt 38 fugl.
Ettermiddagen ble i stort sett tilbragt på sjøen. Telefon fra Anders Mæland angående svartbryn på Ravn
kl.14...denne klarte vi ikke å gå inn her,men vi ble belønnet med litt annet liv havveis; 16 storjo (konservativ telling!),
330 sule, 3 havhest (bare..) og 200 krykkje mm..
En del finkefugl i lufta tidlig morgen samt bl.a 1 heilo, 1 duetrost, 5 vintererle,3 linerle,7 heipip og 6 skjærpip pt.
Thms

Onsdag 18. oktober 2017
Dagen startet med klarvær og vind N 7 m/s. Temperatur 7 grader. Det var kraftig vind av kuling styrke fra SV i løpet
av natten Det påvirket nok dagens observasjoner og nettfangst. Vinden løyet kraftig utover dagen til NØ 5 m/s og
med fortsatt sol og fint vær. Det var skifte av mannskap i dag, og Thomas Nilsen og Haakon F Stenersen forlot øya kl.
1430. Jan Michaelsen, Vidar Grann Hansen og Vidar Gunnarsen kom ut til stasjonen kl. 1330.
Av observasjoner i løpet av dagen kan nevnes 1 duetrost, 1 fjellvåk, 1 tårnfalk, 2 vintererler og 1 furukorsnebb. Sent
på ettermiddagen passerte 1 smålom og 200 kortnebbgås øya.
Av ringmerking bør nevnes 5 bergirisk sent på ettermiddagen. Totalt ble det ringmerket 47 fugl fordelt på følgende
arter: gjerdesmett 1, fuglekonge 3, munk 1, rødstrupe 4, svarttrost 2, grønnfink 5, gråsisik 22, brunsisik 4, bergirisk 5.
Totalt er det ringmerket 6431 fugl i løpet av 2017.
Vidar

Torsdag 19. oktober 2017
Dagen startet kl. 07.15 med klarvær og soloppgang i øst. Vind NØ 6 m/s og en temperatur på 8 grader. Det virket
ikke som det var noe særlig trekk av fugl, bortsett fra en del svarttrost og noe finkefugl. Vi fikk en ubehagelig
opplevelse når vi oppdaget at hytta ble strømløs allerede kl. 07.30. Netta hang fulle av fugl, og vi satt og ringmerket
hele formiddagen med hodelykt. Da vi fikk strømmen tilbake ved tolvtiden hadde vi ringmerket 140 fugl i
tussmørket. Problemet viste seg å være oljemangel på aggregatet, noe vi fikk rettet på etter hvert. Videre fikk vi også
koblet om på solcellepanelene på uthustaket, slik at vi nå har fått i gang noe lading fra disse. Det skyet etter hvert
over utover ettermiddagen og det var lite å se av fugl i luften. Ingen spennende observasjoner å skryte av i dag.
Totalt ble det ringmerket 178 fugl fordelt på følgende arter: trekryper 3, gjerdesmett 19, fuglekonge 58, munk 2,
rødstrupe 37, svarttrost 11, gråtrost 1, rødvingetrost 1, bokfink 1, bjørkefink 7, grønnfink 6, gråsisik 16, brunsisik 6,
grønnsisik 1, bergirisk 9. Totalt er det nå ringmerket 6609 fugl i 2017.
Vidar

Fredag 20. oktober 2017
Vi våknet opp til overskyet vær og truende skyer i syd. Vind Ø 7 m/s og temperatur på 9 grader. Tungt skydekke hele
dagen og noen få regndråper gjorde forholdene mindre trivelig. Vinden økte utover dagen til ØNØ 8-9 m/s, så vi
hadde det kaldt og utrivelig ute i felt. Det var lite fugl å se i luften og på øya, og nettfangsten ble mager. Det ble en
liten nedtur fra i går. Til tross for de dårlige forholdene klarte vi å holde nettrunden åpen hele dagen. Vi fikk også
noen bra observasjoner av rovfugl. I løpet av dagen passerte 12 fjellvåk, 6 musvåk, 3 vandrefalk og 2 tårnfalk. Videre
hadde vi en flokk på 70 hvitkinngås og 3 vintererler.
Totalt ble det ringmerket 27 fugl fordelt på følgende arter: trekryper 3, gjerdesmett 3, fuglekonge 5, gransanger 1,
rødstrupe 8, svarttrost 1, gråtrost 1, bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 1, gråsisik 1, brunsisik 1. Totalen for 2017 er
nu kommet opp i 6636 fugl.
I skrivende øyeblikk har regnet satt inn fra SV med økende vind. Det er meldt lettere vær i morgen tidlig, så det ser
ut for at vi kan greie å holde nettrunden oppe den første delen av dagen i morgen også. Vi får håpe på det beste.
Vidar

Lørdag 21. oktober 2017
Dagen startet kl. 07.00 med overskyet vær og vind Ø 10 m/s. Temperatur 10 grader. Vinden økte utover dagen og vi
hadde lett yr på slutten av dagen. Netta ble slått sammen kl. 17.00 da vinden økte til ØSØ 15 m/s og med kast opp
i 18 m/s. Det ble tidlig middag og avslutning i dag. Det var totalt blåst for fugl i lufta og på øya. Av observasjoner ble
det en helsvart dag med kun 1 tårnfalk og et par havsuler på lista.
Ringmerkingsresultatet ble ikke så mye bedre, med totalt bare 12 fugl fordelt på følgende arter: gjerdesmett 1,
fuglekonge 5, munk 1, rødstrupe 2, svarttrost 2, rødvingetrost 1.
Værprognosene for morgendagen er veldig dårlige. Det er meldt kraftig vind av kuling styrke og mye regn, så i
morgen blir det en hviledag for tre gamle slitne kropper.
Vidar

Søndag 22. oktober 2017
Vi var tidlig oppe, og værprognosene hadde slått til for fult. Klokken 07.00 regnet det kraftig og vinden var oppe i Ø
12 m/s. Temperatur 9,5 grader. Værforholdene forble uforandret hele dagen med vind ØNØ 11-15 m/s og heftige
regnbyger. 21 mm regn i natt, og ikke noe særlig mindre utover dagen. Ingen nett oppe i dag, og vi måtte holde oss
inne hele dagen. Observasjoner ble det dårlig med. Vi skimtet 3 havsuler gjennom regnvåte vinduer, og det var stort
sett det hele. Vi brukte deler av dagen til å ominnrede labben med ny datakrok. Det er også blitt 2 ryddige plasser til
ringmerkingsarbeidet. Værprognosene for morgendagen ser bedre ut, og vi satser på å gå ut tidlig for å slå opp
netta. Regnet skal avta ved 4-5 tiden i natt. Det skal fortsatt bli mye vind, men det kan vi leve med.
Vidar

Mandag 23. oktober 2017
Vi sto opp allerede kl. 05.30 i dag for å slå opp netta etter nattens regnvær. Været viste seg å være langt fra tilrådelig
for nettfangst. Det var skyet med kraftig vind NØ 12 m/s og en temperatur på 5,5 garder. Vi prøvde å være ute og
observere, men måtte stadig trekke inn i hytta for å tine opp gamle stive ledd. Vinden løyet noe utover formiddagen
og vi trakk i full vintermundur. Bra med fugl i lufta til å være så dårllige forhold. Av observasjoner kan nevnes 6
fjellvåk, 2 dvergfalk, 20 kortnebbgås, 400 gråtrost og mye finkefugl.
Skydekket ble noe lettere utover dagen, og vinden løyet noe. Vi fant det derfor tilrådelig å slå opp netta t.o.m. triple
fuglekonge kl. 13.00. Fangsten ble ikke helt hva vi håpet på, men totalt ble det ringmerket 10 fugl fordelt på følgende
arter: gjerdesmett 1, svartrost 1, gråtrost 1, grønnfink 2, gråsisik 2, brunsisik 3. Totalt er det nå ringmerket 6658
fugler i 2017.
Vidar

Tirsdag 24. oktober 2017
Vi var tidlig oppe for å vurdere været i håp om å få noen få nettrunder i morgen timene. Det var langt fra bra forhold
med tungt skydekke og vind SØ 12 m/s. Temperatur 7,5 grader. Vi hadde noen få nett oppe, men regnet startet
allerede under første nettrunden, og vi besluttet å slå sammen alle netta. Vinden og regnet økte kraftig utover dagen
til SØ 13-16 m/s, med opptil 20 m/s i kastene. Forholdene gjorde at vi måtte holde oss innendørs hele dagen.
Ingen spesielle observasjoner i dag. Jan skulle har reist inn i dag, men har blitt liggende værfast til i morgen
ettermiddag.
Totalt ble det ringmerket 4 fugl fordelt på følgende arter: fuglekonge 1, svarttrost 2, måltrost 1.
Prognosene for morgendagen så lenge bra ut, men har i løpet av ettermiddagen blitt endret seg slik at vi i beste fall
får et par timer på morgenen før regnet setter inn.
Vidar

Onsdag 25. oktober 2017
Jan var brenntidlig oppe i mørket og satte netta opp mellom kl. 05.30 - 06.30. Lydanlegg ble satt på med sang av
svarttrost og rødvingetrost. Vinden hadde løyet kraftig fra SØ-20 til NNV 5 klokken 04.00. Temperatur 7,5 grader.
Det var mye trost å høre i luften før lysets frembrudd, og forventningene var høye til resultatet av lokkelyden som
surret og gikk i mørket. Og trost ble det så det holdt. Mye svarttrost og rødvingetrost i netta. Det vi ikke var helt
forberedt på var at det plutselig begynte å regne ved åttetiden. Mye småfugl i farta skapte store problemer. Det

dumpet inn 56 stjertmeis og 50 fuglekonger på nettrunde nummer to. På grunn av regnet besluttet vi å stenge netta
for å unngå for mye gjenfangst av ringmerket stjertmeis og fuglekonge. Vi hadde ringmerket ca. 200 fugl når vi slo
sammen netta kl. 13.30. Jan Michaelsen forlot stasjonen kl. 15.00, en dag forsinket grunnet dårlig vær.
Av observasjoner er det lite spennende å fortelle bortsett fra 2 fjellvåk, 80 stjertmeis og høstens første sidensvans.
Totalt ble det ringmerket 228 fugl fordelt på følgende arter: spurvehauk 2, blåmeis 5, stjertmeis 56, trekryper 1,
gjerdesmett 4, fuglekonge 53, gransanger 2, munk 8, rødstrupe 12, svarttrost 25, gråtrost 1, rødvingetrost 27,
måltrost 4, bokfink 3, bjørkefink 3, dompap 1, grønnfink 14, gråsisik 4, brunsisik 3. I 2017 er det nå ringmerket totalt
6.890 fugler.
Vidar

Torsdag 26. oktober 2017
Dagen startet kl. 07.00 med vind V 9 m/s, og temperatur 10 grader. En god del fugl i luften, og vi valgte å redusere
nettrunden t.o.m. triple fuglekonge. Noe varierende vær utover formiddagen med noen regndryp. Av observasjoner
kan nevnes 6 fjellvåk, 1 musvåk, 1 spurvehauk og 1 ung knoppsvane trekkende mot SØ. Det var mye finkefugl i lufta
hele formiddagen. Det ble merket totalt 111 fugl fram til netta ble slått sammen kl. 14.00 fordelt på følgende arter:
fuglekonge 3, stjertmeis 10, gjerdesmett 5, blåmeis 2, stillits 2, bergirisk 10, gråsisik 56, brunsisik 1, rødstrupe 1,
grønnfink 8, bjørkefink 4, svartrost 4, måltrost 1, dompap 4. Totalt er det nå ringmerket 7001 fugler i 2017.
Vidar Grann Hansen og undertegnede reiste inn fra stasjonen ca. kl.16.00.
Vidar

Fredag 27. oktober 2017
Svak vind fra SV fra morgenen og gode trekkforhold som resulterte i et vanvittig trekk av gråsisik. Mange flokker på
stort sett mellom 50 og 300 ind ble registrert trekkende mot nordøst. Totalt 7400 logget. Ellers bra med rovfugltrekk
over Bustein sett fra Mølla bl.a en ung kongeørn. Også trelerke og svartspett (!). Sistnevnte ble oppdaget flygende
mot NV mellom Store Færder og Sandøya og kom følgelig trolig østfra. 28 fjæreplytt på Knappeskjær sett fra toppen.
64 arter logget i dag. Dagens merking: Blåmeis 1, Gråsisik 28, Brunsisik 2, Grønnsisik 2, Munk 1, Bjørkefink 1,
Grankorsnebb 1, Gransanger 1, Trekryper 1, Stjertmeis 3, Gjerdesmett 7, Dompap 1, Svarttrost 3, Rødvinge 3,
Måltrost 1. Totalt: 51. Totalt i år: 7055
AHA

Lørdag 28. oktober 2017
Mye vind fra sørvestlig sektor i natt, opptil 16 m/s som kunne gitt noe sjøfugl, men så dreide den dessverre på NV fra
morgenen, som ga svært lite fugl. TNI, JFK+ 2 kom ut kl 1630. Noe krykkje og havsule og to alkekonger som er årets
første. Dagens godbit var kanskje årets siste låvesvale på trekk nord. Dagens merking: Kjøttmeis 3, Munk 1,
Fuglekonge 1, Gråsisik 10, Grønnsisik 1, Svarttrost 2, Rødvingetrost 2, Måltrost 1: Totalt idag 21. Totalt i år: 7076
AHA

Søndag 29. oktober 2017
Mye fugl på trekk nord idag, trass i sterk motvind fra NV (mellom 11-14 m/s) bl.a. 5 snøspurv og en ringtrost. Godt,
skarpt lys på sjøen og mange småflokker med sisik og irisk kunne lett spottes på fjorden. 2 voksne sangsvaner trakk
mot vest og mot nordsiden av øen. Satte opp netta kl 13 og 2 konglebit gikk raskt i "doble". Ytterligere en konglebit
ble sett i den anledningen, men den gikk ikke i nettet. Runden etter ga 1 polarsisik i "triple". Øya ble ellers saumfart i
løpet av dagen uten særlig resultat. Dagens merking: Svarttrost 1, Dompap 4, Konglebit 2, Bjørkefink 2, Kjøttmeis 1,
Bokfink 1, Blåmeis 3, Gråsisik 3, Polarsisik 1. Totalt i dag: 18. Totalt i år: 7094
AHA

Mandag 30. oktober 2017
Vinden roet seg til lett bris fra nord og bra med trekk på morgenen. Det dabba imidlertid fort av da sola sto opp. En
ung hornugle merket på førsterunden og to polarsisik i en stor flokk med gråsisik, som gikk i heisnettet litt senere på
dagen er nevneverdig. To flokker av gjess, trolig kortnebb trakk sør på Østfold-siden. Dagens merking: Hornugle 1,

Måltrost 1, Dompap 8, Rødstrupe 1, Munk 1, Bjørkefink 1, Fuglekonge 1, Trekryper 1, Gjerdesmett 2, Blåmeis 4,
Polarsisik 2, Brunsisik 2, Gråsisik 55, Stillits 1, Grønnsisik 1. Totalt: 82
TNI og AHA

Tirsdag 31. oktober 2017
Sto opp 0700 og lagde en god frokost før det ventede rushet av fugl, men det store nedfallet uteble. Noe innsig av
munk og gransanger ble det. Bra med sjøfugl, derimot, mye alkefugl i farta. Også polarjo og polarsvømmesnipe.
Svenskene dro inn og en snartur innom Hoftøya på veien ga nye arter på dagslista. Totalt 62 arter. Dagens merking:
Svarttrost 2, Rødvingetrost 1, Dompap 3, Munk 3, Jernspurv 1, Grønnfink 1, Bjørkefink 2, Bokfink 1, Gransanger 2,
Stjertmeis 8, Trekryper 1, Gjerdesmett 2, Grønnsisik 2, Grønnsisik 2. Totalt 31 ind
TNI og AHA

Onsdag 1. november 2017
Bra med alkefugl og krykkje hele dagen. Måtte sperra netta kl 09-10 pga regn. Dagens merking: Sidensvans 4,
Trekryper 1, Bokfink 1, Gjerdesmett 2, Fuglekonge 1, Gransanger 1, Rødstrupe 1, Gråsisik 1
TNI og AHA

Torsdag 2. november 2017
Bra forhold fra morgenen og en ny trekryper på førsterunden ga håp om at noe var på gang. Vinden økte dessverre
snart på NØ og blåvær. Ellers to flokker med sidensvans (29+80), fjellerke og vintererle ptS. Dagens merking:
Trekryper 1, Gjerdesmett 2, Munk 2, Gråsisik 19
TNI og AHA

Fredag 3. november 2017
Vinden snudde fra NØ til SV i løpet av natta og det var følgelig helt vindstille kl 01 og stjerneklart. Bra forhold mao.
En del nye fugler kom ut på øen i form av 12 konglebit, gulspurv og fjellerke, og ikke minst et nytt rush av sisik.
Vinden dro seg etterhvert opp på SV stiv kulig og det ble liv på sjøen. En grålire kl 15 ptN bl.a. Dagens merking:
Gråsisik 78, Brunsisik 2, Polarsisik 1, Bjørkefink 1, Fuglekonge 1. Totalt idag 83. Totalt iår: 7324
AHA

Lørdag 11. november 2017
2 grader klokka 07 og småglatt på trammen. Nesten-ulykker opptil flere ganger på vei opp til rundene. Netta kun
oppe til "Blåmeis" nå. Noe trekk av trost og fink, ellers rolig på småfugl fronten. Fortsatt gråsisik i farta, samt
snøspurv og sidensvans på trekk i dag. Fjellvåkene og musvåken fra forrige helg fortsatt på plass. De fråtser nok
fremdeles i vånd, som skvetter inn og ut av de mange høla på øen. Aldri sett så mye vånd her ute før! Et blikk over
Hoftøya ga bl.a. en krikkand, som det er få novemberfunn av. Arter idag: 49. Dagens merking: Svarttrost 1, Gråtrost
1, Bokfink 1, Gråsisik 5, Polarsisik 1. Totalt i år: 7336
AHA

