Dagboka 2018
Fredag 6. april 2018
Årets første dag med ringmerking. Kom ut på ettermiddagen og satte opp runden. Mye fugl i bushen, trass i
blåværet. Sikkert etterslengere fra nedfallet jeg observerte hjemme igår. Dagens merking: kjøttmeis 2, trekryper 1,
gjerdesmett 2, gransanger 1, fuglekonge 22, rødstrupe 9, svarttrost 3, jernspurv 4, bokfink 4. Totalt 45. Totalt iår: 45.
Arter sett idag: 34. Årsarter totalt: 70. Nye årsarter idag: havelle, spurvehauk, linerle, jernspurv, gransanger,
fuglekonge, trekryper, bjørkefink, sivspurv.
AHA

Lørdag 7. april 2018
Våkna til overskyet og SØ-bris, og godværet innfridde i form av mye fugl og en hunn rødtoppfuglekonge tatt i
"plassen" rett før kl 09. Ellers bra med konge, rødstrupe og smutter i netta, så ble dessverre ikke mye tid til skåding.
Vinden økte til liten kuling fra sør på formiddagen og 16 lomvier og 1 smålom ble logget. Dagens merking:
fuglekonge 37, rødtoppfuglekonge 1, gransanger 2, trekryper 1, gjerdesmett 56, rødstrupe 47, bokfink 1, kjøttmeis 1,
jernspurv 1, svarttrost 5, måltrost 1. Totalt rm 154. Totalt rm i år: 199. Arter idag: 47. Nye årsarter idag: smålom,
lomvi, måltrost, rødtoppfuglekonge. Årsarter totalt: 74
AHA

Onsdag 18. april 2018
Reiste ut til stasjonen onsdag morgen sammen med Øistein Moholt, vår gode hjelper med solsikkefrø fra Nordic
Garden. Vi måtte bruke GPS i den tjukke grauttåka, men fant fram ganske greit. Vel framme var det noe fugl i
bushen, men ikke mengder. Vi hadde med oss en del utstyr til stasjonen, blant annet 5 fuglekasser som blir plassert
ut kommende helg. Håper på en fluesnapper eller rødstjert, men blir vel ikke skuffet om det blir ei meis.
Vi åpnet noen nett og satt opp de siste netta, blant annet Trærne. Sola ble etter hvert sterk og vinden reiv litt i netta,
så 10 merka var vel omtrent som venta. Kope-nettet ble satt opp helt til slutt og ble ikke brukt til fangst. På det
meste holdt det seg en 20-30 fugl ved foringa - mest grønnfink (de fleste med ring), bokfink, jernspurv, kjøttmeis,
rødstrupe og svarttrost.
Ikke mye fugl i lufta, men ei rugde ble skremt opp mellom dobble og tripple - to enkeltbekkasin og en kvartbekkasin
fløy opp fra Sumpa. En dvergfalk og to spurvehauk var de eneste rovfuglene.
Vinden var på 4-5 m/s da vi ankom og på 8-9 m/s ved avreise. Sola steikte midt på dagen og det var nesten så man
fikk mai følelse, men så fort vi kom oss i båten for å dra til land, merket vi at nærme sjøen var det vel mer mars
temperatur enn mai.
Vi kontrollerte en fuglekonge som ble ringmerket av Anders 7/4 som ennå holdt seg på øya. En god indikasjon på lite
utskiftning av fugl på øya. Ringmerket: 4 fuglekonge, 3 rødstrupe, 1 jernspurv, 1 gransanger og 1 gjerdesmett.
Totalt: 320 Ringmerket hittil i år.
Terje Axelsen

Torsdag 19. april 2018
Kom ut sammen med Kasper kl 17. Rimelig blikkstille på sjøen ut hit med svakt sørlig drag. Lettskyet etter en dag
med tåke, men tåkegrøten ble tykk etter kun kort tid. 8+ grader. Ei låvevsale rundt hytte før grøten tyknet til.
Ringmerket 4 fugl. Årets første rm munk, 1 måltrost, 1 gransanger og 1 jernspurv. Rolig i bushen, sperra etter 2
runder med duggvåte garn. Kontroll av fuglekonge og rødstrupe fra de siste dg tyder på lite utskifting.
Ligger an til en tåkedag med lite fugl i mårra også. Satser på å få opp flere garn på runden, få vann i ei kran eller to,
samt banke inn 2-3 årsx for stasjonen.
F. Kræmer

Fredag 20. april 2018
Tjukk tåke på mårran - som vedvarte.. Satte opp runden frem til plassen. Generelt stille i bushen og i lufta. Det hang
noe fugl gjennom dagen, totalt 34, årstotal 358. Skremte opp ei hornugle på første runden og en trepiplerke rastet
på speidersletta. Sistenevnte ble eneste årsart for stasjonen i dag, dermed røyk det hårete målet jeg satte meg i går.

Fikk heller ikke rennende vann i noen kraner, til tross for kyndig veiledning av Ragnar pr telefon og 2 timers innsats.
Fikk opp resten av netta rundt hytta og Kasper fiksa dørklinka på hytta som var helt løs. 1 stålorm ble årsart for
samtlige og massen var i ekstase. Mål for morgendagen: mer enn 1 årsx og flere ringmerka enn i dag.
Fredrik og Kasper

Lørdag 21. april 2018
Våknet til skikkelig Blå-vær. Frisk vsv. Lite fugl hele dagen. 6 fugl ringmerket. Makrellterne på mårran trakk nord. 1
havsule ut på ettermiddagen. Vi hang opp 5 stk fuglekasser; 1 sør for hytta, 1 i ei gran vest for "fuglekonge", 1 i ei
bjørk rett øst av "doble", 1 vest i " trærne" og 1 i ei bjørk i svingen før "røysa". Sitronsommefugler svirrer og sola har
varmet. Fikk omsider fullt trykk i alle vannkraner. Vannledning inn til hytta hopper av i kopling og må byttes. Ellers alt
ok. Internett har ikke fungert i helga. Sjølfiska ulke var ingen høydare til lunsj.
Fredrik

Søndag 22. april 2018
Nø kjølig vind på mårran. Netta oppe før soloppgang. Lite fugl i bush og luft. 2 storlom ptn. Ellers rolig på sjøen. 5
fugl fikk ring. Klappa og klargjorde retur etter en tur på toppen. Vinden spaknet og dreide sv. Susupekt rovis gled
skrått vekk på østsida og assosiasjoner til svartglente var påfallende. 2 traner kom inn fra øst og sirkla over
nordenden i det vi også passerte med båt inn til fastlandet. Total 4 nett ved hytta nå og runden videre til trærne. Blir
spennende når Afrikatrekkerene kommer for fullt.
Fredrik

Fredag 27. april 2018
SEi +2, TLa og AHa Kom ut i 6-tida. Satt opp nett men veldig dødt i bushen. Dagens merking: gransanger 1, tornirisk 1,
måltrost 1. Totalt: 3
AHa

Lørdag 28. april 2018
Dagens merking: gjerdesmett 2, fuglekonge 1, gransanger 5, løvsanger 6, svarthvit 1, rødstrupe 1, rugde 1, tornirisk
8, svarttrost 1, gråsisik 2. Totalt: 30
AHa

Søndag 29. april 2018
Lite fugl med nordabris, morgentåke og 5-6 plussgrader. Kun en møller og to svarthvit som vitner om at det snart er
mai. Kjørte folket hjem, og dro ut igjen for å satse en dag til. Dagens merking: gjerdesmett 1, gransanger 2, løvsanger
5, svarthvit 1, rødstrupe 1, tornirisk 2, svarttrost 3, brunsisik 1, trepip 1. Totalt: 18. Totalt i år: 418
AHa

Mandag 30. april 2018
Et lavtrykk fra sør var ventet og fikk med seg den første store bølgen av løv og gransanger. Rushet roet seg raskt i 9tida og jeg sperra netta kl 10 for å ta en runde på nord og på toppen. En trelerke trakk NØ over nordodden kl 1030.
En hornugle holder seg i "svingen". Ellers årets første rødstjert, som "varmet" i det ellers kalde været. NØ frisk bris
og 8 grader. Dagens merking: gransanger 19, løvsanger 73, brunsisik 8, møller 2, munk 2, rødstjert 1, grønnsisik 2.
Totalt: 107. Totalt iår: 525.
AHa

Tirsdag 1. mai 2018
På grunn av regnvær det meste av dagen ble det sen avreise fra Sandøysund. Vidar Grann Hansen og undertegnede
ankom øya kl. 1830. Vind N6 og 6 grader. Det var lett regn og yr resten av kvelden og det ble derfor besluttet å ikke
sette opp netta før tidlig neste morgen.
På grunn av værforholdene var det nesten ikke fugl å se på øya. Morgendagen ser spennende ut, med sydlige vinder
og overskyet vær, så vekkerklokka ble satt til å vekke oss kl.0400.

Vidar Gunnarsen

Onsdag 2. mai 2018
Ringeklokka rev to trøtte kropper ut av senga kl. 0400. Nå skulle netta opp i god tid før soloppgang. Forventningene
var skyhøye, og alle netta var oppe kl. 0500. Lett overskyet vær med vind V3 og temperatur 6 grader. Vinden var
ventet å dreie mot S-SØ ved åttetiden, så alt lå tilrette for en spennende dag.
Det var lite fugl å se i lufta og det ble heller ikke mye fugl i netta på de første nettrundene. Vi ble litt skuffet, men
dagen totalt sett ble ganske bra. Av spennende observasjoner ble det tynt. 1 dvergfalk, 1 fjellvåk og 1 spurvehauk
hunn ble vel det mest spennende. Totalt ble det ringmerket 70 fugl fordelt på 14 arter. Løvsanger 22, gransanger 7,
munk 10, møller 3, rødstrupe 4, s/h fluesnapper 5, rødstjert 3, svarttrost 1, måltrost 3, trepiplerke 3, sivspurv 1,
bjørkefink 3,brunsisik 1, tornirisk 4. Totalen for 2018 er nå kommet opp i 595 fugl.
Jan Michaelsen ble hentet på Sandøysund og ankom øya kl. 1845. Værutsiktene for morgendagen ser ikke så bra ut.
Det ventes kraftig vind og noe nedbør på formiddagen, men i bakkant av dette kommer mer sydlige vinder og
økende temperaturer.
Vidar Gunnarsen

Torsdag 3. mai 2018
Vi startet dagen kl. 0500 med lett overskyet vær med vind SØ 11 m/s. Temperatur 9 grader. Vinden var oppe i 14 m/s
i kastene så dette hemmet fangsten mye. Det var også ventet regn midt på dagen. Vi slo sammen 13 av totalt 16 nett
kl. 1000 på grunn av nedbøren og vinden. Været bedret seg etter hvert og alle nettene ble slått opp igjen ca. kl.
1330. Solen tittet frem igjen og vinden gikk over til svak skiftende bris.
På grunn av vanskelige værforhold var det lite fugl å se i luften, og nettfangsten ble dårlig. Av observasjoner kan
nevnes 1 dvergfalk, 1 vandrefalk, 2 smålom og 6 havsuler. Det var merkbart mer fugl som hadde ankommet øya i
bakkant av værfronten som passerte, så ringmerkingen tok seg opp utover ettermiddagen.
Totalt ble det ringmerket 22 fugl fordelt på 10 arter : gjerdesmett 3, løvsanger 2, gransanger 6, munk 3, møller 2, s/h
fluesnapper 1, svarttrost 1, linerle 1, bokfink 1, tornirisk 2. Totalen for ringmerking i 2018 er nu kommet opp i 617.
Vidar Gunnarsen

Fredag 4. mai 2018
Dagen startet kl.0500 som vanlig på denne tiden. Svak vind V3 m/s og temperatur 8 grader. Delvis skyet
oppholdsvær. Retningen på vinden var ikke helt gunstig og det var lite fugl å observere i luften. Det forble delvis
skyet hele dagen, men vinden frisknet på og dreide mot SV. Ingen spennende observasjoner å meddele i dag, men
antall merkede fugler ble ikke så verst tross forholdene. Totalt ble det ringmerket 48 fugler fordelt på 10 arter:
gjerdesmett 3, løvsanger 23, gransanger 4, munk 6, møller 4, rødstrupe 2, rødstjert 1, måltrost 2, brunsisik 2,
tornirisk 1. Totalen for 2018 er nå kommet opp i 665 fugl.
Alle fugler som er merket hittil i år er blitt registrert i RingAccess i løpet av dagen mellom nettrundene. Dataene vil
bli fortløpende registret hver dag og overført til Hans Petter Rømme etter avtale.
Værprognosene for morgendagen ser bedre ut enn idag, men det er meldt litt for sterk vind og sol. 3 trøtte gamle
skrotter kryper til køys kl. 2315.
Vidar Gunnarsen

Lørdag 5. mai 2018
Dagen startet som vanlig kl. 0500. Været så lovende ut med delvis skyet vær og vind VSV 8 m/s. Temperatur 8
grader. Det var lite fugl å se i luften, men netta ved hytta tydet på noe annet. Det var tydelig at det var mye
løvsanger i farta. Oppklarning til full sol hemmet nok fangsten noe.
Det ble en meget travel dag og mye fugl å jobbe med. Av observasjoner var det ikke noe spesielt spennende å
fortelle om. Totalt ble det ringmerket 142 fugl fordelt på 14 arter: gjerdesmett 1, løvsanger 99, gransanger 6, munk
15, tornsanger 2, møller 1, rødstrupe 1, svarthvit fluesnapper 2, rødstjert 8, linerle 1, sivspurv 2, grønnfink 1,
brunsisik 2, tornirisk 1. Totalen for 2018 er nå kommet opp i 807 fugl. Dagens ringmerking ble registrert i Ringaccess.
Vi har manglet vann i hytta på grunn av at kulda hadde sprengt vannledningen i vinter. Ragnar Syvertsen og Egil
Soglo ankom stasjonen kl. 1045 for å reparere vannledningen. Det tok noen timer å fikse det, men nå kan vi skryte av

å ha innlagt vann igjen. I morgen er det meldt mer overskyet, men samme vindretning og styrke. Vi stuper til sengs
kl. 2315 med store forventninger til morgendagen.
Vidar Gunnarsen

Søndag 6. mai 2018
Dagen startet kl.0500 med lettskyet pent vær. Vind SV 9 m/s og en temperatur på 8 grader. Det klarnet helt opp
tidlig og vi hadde full sol hele dagen. Vinden løyet også utover ettermiddagen til SV 5 m/s. Det var betraktelig
mindre aktivitet i luften og på øya. Det er ikke mye å rapportere av observasjoner bortsett fra 1 havørn, 1 dvergfalk
og 1 gråhegre trekkende mot øst. Årets første gråfluesnappere dukket opp idag.
Totalt ble det ringmerket 67 fugl fordelt på 15 arter: gjerdesmett 2, løvsanger 35, gransanger 4, munk 7, tornsanger
2, møller 4, gråfluesnapper 1, rødstrupe 1, svarthvit fluesnapper 2, rødstjert 4, svarttrost 1, jernspurv 1, linerle 1,
sivspurv 1, tornirisk 1. Totalen for 2018 er nå kommet opp i 874.
Vidar Gunnarsen

Mandag 7. mai 2018
Dagen startet som vanlig kl.0500. Lettskyet pent vær med vind SV 7m/s. Temperatur 8 grader. Vi fikk klarvær og sol
hele dagen og stigende temperatur. Vinden løyet utover dagen og dreide mot SØ 1-2 m/s. Det ble også kraftig dis og
det er meldt tåkebanker utover natten.
Det var moderat med fugl å se i luften fra morgenen, men dagen skulle etter hvert vise seg å bli bedre en bra. Når
det gjelder observasjoner og nye arter for 2018 både for stasjon og mannskap kan nevnes 1 svartrødstjert 2k han, 1
svartkråke, 1 kornkråke, 1 ringtrost hann, 1 buskskvett hann, 1 gammel blåstrupe hann, 1 tårnfalk og 1 spurvehauk
hunn. Det var også mye sangere å se rundt om i buskene i løpet av dagen.
Det fine været med solskinn hemmet sikkert fangsten en god del, men vi ringmerket totalt 52 fugl fordelt på 9 arter:
løvsanger 30, gransanger 4, tornsanger 1, møller 9, blåstrupe 1, rødstjert 2, ringtrost 1, sivspurv 2, tornirisk 2.
Totalen for 2018 er nå kommet opp i 926 fugl.
Værprognosene for morgendagen ser spennende ut med svak vind fra SØ med tåke og disig vær fra morgenen.
Vidar Gunnarsen

Tirsdag 8. mai 2018
Dagen startet kl. 0500 med lettskyet disig pent vindstille vær. Temperatur 8 grader. Disen forsvant etterhvert og vi
hadde solskinn og vindstille hele dagen. Det var lite fugl å se i lufta og på øya. Været så lovende ut men det ble et
moderat resultat. Vi hadde 3 nattergal i første nettet på morgenrunden. To av disse hadde gamle ringer og var
ringmerket på Sfos 2015 og 2017. Av nye arter for året fikk vi i dag nattravn, gulsanger og hagesanger.
Egil Soglo og Per Espen Fjeld avla oss et besøk i løpet av dagen.
Totalt ble det ringmerket 57 fugler fordelt på 14 arter: nattravn 1, gjerdesmett 2, løvsanger 21, gransanger 4,
gulsanger 1, munk 5, hagesanger 1, tornsanger 1, møller 6, nattergal 1, rødstjert 1, brunsisik 5, tornirisk 2, grønnsisik
6. Totalen for 2018 er nå kommet opp i 983 fugler som alle er registrert i RingAccess.
Vidar Gunnarsen

Onsdag 9. mai 2018
Dagen startet kl. 0500 med klarvær og vindstille. Temperatur 8 grader. Det var blå himmel, sol og vindstille det
meste av dagen. Vi fikk en svak bris 2-3 m/s fra Ø-SØ mot kvelden. Det var lite fugl å se, og dagen ga oss ikke akkurat
mye å skrive hjem om.
Av observasjoner kan nevnes 1 fiskeørn, 1 tårnseiler og 1 småspove. Ellers var det svært tynt. Vidar Grann Hansen
reiste inn fra stasjonen kl. 1430.
Totalt ble det ringmerket 19 fugl fordelt på 8 arter: løvsanger 3, gransanger 2, tornsanger 2, møller 3, rødstjert 1,
svarttrost 1, brunsisik 6 og tornirisk 1. Totalen for 2018 er nå kommet opp i 1002 fugler.
Vidar Gunnarsen

Torsdag 10. mai 2018

Dagen startet som vanlig kl. 0500. Delvis skyet vær med vind SØ 4 m/s og en temperatur på 13 grader. Vi hadde nok
en varm dag med liten trekkaktivitet. Vinden løyet helt av ved 14 tiden, og vi hadde full sol det meste av dagen. Vi
fikk noe skyer mot kvelden, men det hjalp ikke stort da det var lite fugl på øya. Av spennende observasjoner ble det
også tynt. 2 småspover trakk mot nord sent på ettermiddagen.
John Fjørtoft Karlsen og Jonathan Karlsen ankom stasjonen kl. 1430.
Totalt ble det ringmerket 26 fugl fordelt på 9 arter: trepiplerke 1, steinskvett 1, svarttrost 1, møller 3, munk 3,
gransanger 2, løvsanger 5, grønnsisik 2, brunsisik 8. Totalen for 2018 er nå kommet opp i 1028 fugl.
Det skal passere en værfront i løpet av natten med nedbør og noe fallende temperatur. Vi håper dette kan utløse
noe mer trekkaktivitet, og ser fram mot morgendagen med spenning.
Vidar Gunnarsen

Fredag 11. mai 2018
Dagen startet kl. 0500 med tungt skydekke og tåke. Deretter ble det bedre vær etterhvert.
Ringmerket totalt 143 fugl. 1 tornskate, 1 rørsanger, 2 blåstrupe og 3 buskvett kan nevnes. Nesten hele runden er
satt opp.

Lørdag 12. mai 2018
Dagen startet med overskyet vær og mye fugl på de første rundene. Mindre utover dagen. Merket totalt 152.
Løvsanger med 114, en kontroll av gråsfluesnapper fra Tyskland. Ellers er alle ringmerkede fugler ført i Ringaccess.
Totalt har det blitt merket 1331 så langt.

Søndag 13. mai 2018
Dagen startet med overskyet vær og mye fugl på de første rundene. Mindre utover dagen. Merket totalt 152.
Løvsanger med 114, en kontroll av gråsfluesnapper fra Tyskland. Ellers er alle ringmerkede fugler ført i Ringaccess.
Totalt har det blitt merket 1331 så langt.

Mandag 14. mai 2018
Dagen startet med pent skyfritt vær, lett NØ bris / stille og slik forsatte det med ut dagen. Minimalt med trekk i dag,
ikke gunstige værforhold for trekk nede i Danmark. Merket bare 19 fugl: Løvsanger 10, gransanger 3, munk 1, møller
2, rødstjert 1, sivspurv 1, grønnsisik 1.
Av observasjoner varmet en vepsevåk og en glente, begge trakk mot NV. Tok en "full" båtrunde rundt øyene, mye
ærfugl men INGEN ærfuglkull på vannet! Alle makrellternene har "forsvunnet" ?, ingen var å observere på Hoftøya.
Har ikke sett en eneste terne siden jeg ankom øya i går - sultkatastrofe? Talte i alt 105 steinkobber på båtturen.
Ulf

Tirsdag 15. mai 2018
Nok en dag med elendig trekk. Samme værtype som i går. Ringmerking: Løvsanger 5, gransanger 1, tornsanger 1,
møller 8, nattergal 1, trepiplerke 1, brunsisik 1 ialt 18 fugl. Totalen har nå kommet opp i 1469 fugl. Av observasjoner
nevnes en gjøk.
Ulf

Onsdag 16. mai 2018
Helt stopp i trekkaktiviteten. Tok nok en runde rundt øyene før uværet (vinden) setter i gang til natten. Fremdeles
ingen ærfuglkull å se på vannet. kan se ut som mange ærfugl hunner venter - / ikke kommer til å hekke. 1 stk.
vepsevåk ble observert. Ringmerket 8 fugl: Løvsanger 5, gransanger 1, møller 1. rosenfink 1 (hunn).
Ulf

Torsdag 17. mai 2018
Våknet til NNØ 16, ikke gunstig trekkforehold nei. Ringmerket: gransanger 1, møller 1, brunsisik 1, thats it. Dog langtidsvarsel for søndag til onsdag neste uke virker lovende! Jeg blir en uke til!
Ulf

Fredag 18. mai 2018
Relativ sterk nordavind også i dag, ødela mye for trekkaktiviteten. Iflg. værmeldingen for de nærmeste dager er det
grunn til å være optimist, nå kommer de! Ringmerking: Løvsanger 13, møller 3, svarttrost 1, bokfink 1, brunsisik 3.
Anders, Stig og Tommy ble hentet i ettermiddag på Sandøsund.
Ulf

Lørdag 19. mai 2018
Fortsatt ingen trekkaktivitet, skyldes høytrykket over nord Europa. Ringmerket: Løvsanger 3, møller 1, linerle 1,
grønnfink 1. Av observasjoner nevnes 1 islom og 1 dvergfluesnapper.
Ulf

Søndag 20. mai 2018
Nok en dag med fint vær og høyt trykk (1027hPA) i Danmark, forårsaker fremdeles dårlig trekkaktivitet. Ringmerking:
Låvesvale 1, løvsanger 9, hagesanger 1. Vi er fremdeles optimister på hva morgendagen kan bringe. Av observasjoner
kan nevnes sivhauk 1 (2K), tårnseiler 40, 9 stk. stercorarius species (polarjo / tyvjo), lappiplerke 1.
Ulf

Mandag 21. mai 2018
Noe bedre trekkaktivitet i dag. Ringmerking: Løvsanger 22, gulsanger 1, rørsanger 1, møller 1, gråfluesnapper 2,
rødstjert 2, rosenfink 1, brunsisik 1 - ialt 31 fugl. Totalantallet for 2018 er nå 1572 fugl.
Observasjoner: Ny art for Store Færder - kalanderlerke!! Ble både sett og hørt. Noe senere på dagen ble den sett og
fotografert på Hoftøya av Terje Axelsen og Hans Erik Karlsen. Det kan også nevnes 3 rosenfink i dag.
Alt av ringmerkingsadata og observasjoner for 2018 pr. dato er satt inn i de nye excel loggene. Nå føres alle data rett
i loggene, "blyantkladd" brukes bare i "nødstilfelle". Tilsvarende logger + nye totalskjemaer for 2017 ligger også på
lap topen. Spent på morgendagen med tanke på eventuelt stortrekk.
Ulf

Tirsdag 22. mai 2018
Fremdeles høytrykk og finvær over hele "fjøla". Det aller meste av trekkfugl flyr antatt over øya. Ringmerking:
Løvsanger 7, gransanger 1, hagesanger 2, møller 1, brunsisik 2 ialt 13 fugl. Hentet Fredrik og Christian for en dagstur.
Av observasjoner kan kun nevnes 2 rosenfink.
Ulf

Onsdag 23. mai 2018
"Godværet" fortsetter mer er det ikke å si om den saken. Ringmerking: Låvesvale 1, løvsanger 16, munk 1, møller 1,
gråfluesnapper 1 - ialt 20 fugl. Observasjoner: 1 gjøk. Total pr. 23.05: 1574 fugl.
Ulf

Torsdag 24. mai 2018
Samme værsituasjon. Ringmerking: Løsvansger 6, gransanger 1, møller 1, rødstjert 1,
buskskvett 1 - ialt 10 fugl.
Ulf

Fredag 25. mai 2018
Ulf inn, Anders ut kl 2000. Dagens merking: Løvsanger 6, møller 2, hagesanger 1, gulsanger 1, bokfink 1, nattergal 1,
rødstjert 3, rugde 1. Totalt: 16
AHa

Lørdag 26. mai 2018
Værskifte med nø frisk bris og litt mer fugl. 1 hunn rødtoppfuglekonge dagens godbit i netta. Ellers turteldue, 2
splitterne, 40 ringgås og en tyvjo observert. En bra dag med andre ord!
Dagens merking: Gransanger 1, rødtoppfuglekonge 1, løvsanger 12, møller 1, rørsanger 1, hagesanger 3, tornsanger
2, heipiplerke 2, gulsanger 2. Totalt: 25
AHa

Søndag 27. mai 2018
Anders dro inn om morgenen, Tore kom ut på ettermiddagen. Lite observasjonsaktivitet denne dagen, men det kan
nevnes at heilo og nattravn ble sett. Ringmerket: Gransanger 1, løvsanger 2, møller 2, hagesanger 2 og
gråfluesnapper 1 - totalt 8 fugl ringmerket.
TG

Mandag 28. mai 2018
Pent vær med ESE 7 m/s og 18 grader kl. 0400 om morgenen. Øya er renset for trekkfugl og kun tre fugler ble
ringmerket (16 nett i perioden 0400 til 1000). I tillegg var det heller ingen observasjoner som er nevneverdig.
Ringmerket: Løvsanger 2 og hagesanger 1.
TG

Tirsdag 29. mai 2018
Satte opp nettene kl 0330, men måtte sjekke med nedbørradaren etter at et kraftig tordenvær kom inn fra syd.
Nettene var satt opp fram til "Plassen", men måtte slås sammen igjen pga det lokale nedbørfeltet.
Nettene kom derfor ikke opp før 0630 og sto oppe til 1200. Det var tydelig at det hadde kommet inn noe mer fugl
etter gårsdagens ettermiddagregn og bygen på morgenkvisten. Totalt ble det ringmerket kun 10 fugl, men sang fra
hagesangere, gulsanger, rørsanger og løvsangere viste at det hadde kommet inn nye "tropper". En havørn ble sett
ute på fjorden, mens dagens "høydare" var utvilsomt en kornspurv som trakk over hytta mot nord.
Ringmerket: Løvsanger 7, hagesanger 1, måltrost 1 og trepiplerke 1. Egil S. og Terje J. kom ut ved 1900 tiden og
Fredrik Kræmer skal hentes kl. 2030 på Sandøsund.
TG

Onsdag 30. mai 2018
Våknet til NNØ 6, sol og 18 grader kl 0400. Solen vedvarte, varmen steg og vinden løyet etterhvert til stille. Hett og
lite fugl. Kjørte Tore i land på ettermiddagen, ble nødt til å kjøle oss ned i sjøen som var pisslunka. Ringmerka 6 fugl,
bla en rørsanger. Obs tårnfalk og fiskeørn. Det spilles lyd i natt, så får vi se hva morgendagen bringer. Bra med bugs i
lysfella.
Fredrik

Torsdag 31. mai 2018
Samme meteorologiske finværet, samme værsituasjonen nede i Danmark/nord-Tyskland. Ringmerking: 1 rørsanger,
1 møller, 1 svarthvit fluesnapper, kontroll av nattravn. Observasjoner: 1 5K+ havørn, 1 lerkefalk. Fredrik og Terje J.
inn - Ulf ut.
Ulf

Fredag 1. juni 2018
Også denne dagen med det vanlige "maiværet". Ringmerking: Løvsanger 1, munk 1. møller 1, svarthvit fluesnapper 1,
dvergfluesnapper 1, grønnfink 1. Vi er nå oppe i 1672 fugl. Ingen spesielle observasjoner i dag.
Ulf

Lørdag 2. juni 2018
Årets varmeste dag, bikket 30C°. Ringmerking: Rugde 1, løvsanger 1, møller 1, grønnfink 2, brunsisik 3. Ingen
spesielle observasjoner. Skiftet propell da den gamle hadde blitt enda mer ødelagt enn jeg sist var på SFOS. Egil
forlot øya ved 12:00 tiden, ut på oppdrag.
Ulf

Søndag 3. juni 2018
Dagen startet kl. 0400 med pent rolig vær og med en vind S- 2 m/s. Temperatur 19 på grader. En ny glohet dag med
lite fugl i luften og ingen spesielle observasjoner bortsett fra en ringmerket nattravn hun. Totalt ble det ringmerket 2
fugler fordelt på følgende arter: rødstjert 1, nattravn 1. Totalen for 2018 er nå kommet opp i 1678 fugler.
Ulf Michaelsen reiste inn fra stasjonen ca. kl. 1700, og Per Espen Fjeld, Trine Hay Setsaas, Cathrine Restad Whalby og
Jan Petter Hubert Hansen ankom stasjonen kl. 1900.
UM/PEF/VG

Mandag 4. juni 2018
Dagen startet kl.0500 og alle netta ble slått opp. Vind N-NV 5 m/s og temperatur på 20 grader. Pent og meget varmt
vær i dag også. Totalt vindstille midt på dagen. Lite fugl å se på øya, og nettfangsten ble som tidligere dager. Av
observasjoner er det lite å berette, bortsett fra en tyrkerdue som har oppholdt seg ved hytta i hele dag.
Totalt ble det ringmerket 9 fugl fordelt på 7 arter: løvsanger 2, hagesanger 1, møller 1, svarttrost 1, heipiplerke 2,
grønnfink 1, tornirisk 1. Totalen for 2018 er nå kommet opp i 1687 fugl. Dagens tall er korrekt og jeg håper at de
ansvarlige på stasjonen for ettertiden kontrollsummerer og kontrolerer de data som blir skrevet inn i logger og
datafiler. Det ble funnet feil på hele 8 daglige logger og andre data.
Ragnar Syvertsen, Maja Stade Aarønæs og undertegnede ankom stasjonen kl.1200. Det er meldt kraftig vind fra NØ i
morgen tidlig, og vi valgte derfor å slå sammen netta kl. 2300.
Vidar Gunnarsen

Tirsdag 5. juni 2018
Dagen fikk en noe senere start på grunn av kraftig vind. Liten NØ kuling 12 m/s med opp til 15 m/s i kastene.
Temperatur 12 grader. Vinden begynte å løye slik at vi fikk opp nettene kl.0900. Det var lite fugl å se og høre på øya.
Ingen spesielle observasjoner. Tyrkerdua var fortsatt i aktivitet rundt hytta og 4 canadagjess trakk NØ i løpet av
ettermiddagen. Totalt ble det ringmerket 4 fugl fordelt på 2 arter: grønnfink 3, steinskvett 1. Totalen for 2018 er nå
kommet opp i 1691 fugl. Dagen ble benyttet til en del dugnadsarbeid. Kjøkkenbenk er nå på plass. Vannstand i
brønnen en nå bare 55 cm og slangen ble senket dypere ned. Hvis det ikke kommer nedbør i nær fremtid, må vi
begynne å frakte med oss vann fra land.
Vidar Gunnarsen

Onsdag 6. juni 2018
Dagen startet kl. 0400 med frisk vind Ø-NØ 10 m/s, og en temperatur på 13 grader. Vinden løyet utover dagen til SØ
3-5 m/s. Full sol og strålende vær hele dagen. Dårlige forhold for ringmerking og det var veldig lite å se av fugl i lufta.
Tyrkerdua holder ut og er fortsatt å se rundt hytta. Ellers så vi en tårnfalk trekkende mot nord. Det var derimot stor
aktivitet av innsekter i den sterke sola. Vi så mange bredkantet humlesvermer rundt om på øya

Totalt ble det ringmerket 9 fugl fordelt på 2 arter: nattergal 2, grønnfink 7. Totalen for 2018 er nå kommet opp i
1700 fugl. Alle ringmerkete fugler i 2018 er nå lagt inn i RingAccess. Terje Axelsen og Egil Soglo besøkte stasjonen i
dag.
Vidar Gunnarsen

Torsdag 7. juni 2018
Dagen startet kl. 0400 med å slå opp netta etter en vindfull natt. Vinden var V-SV 9 m/s. Temperatur 18
grader. Det var klarvær og full sol i dag også, noe som gjorde forholdene dårlig for merking. Lite fugl å se i
luften, men tyrkerdua er fortsatt på plass.
Dagen har stort sett gått med til å ta ned alle netta og bære nettstenger inn til stasjonen for sommeren. Kun
de fire hyttenetta blir fortsatt stående oppe. Det er knusktørt på hele øya, og vannstand i brønnen er nå 60
cm.

Det ble bare ringmerket 2 fugl i dag, fordelt på følgende arter: linerle 1, steinskvett 1. Totalen for våren
endte på 1702 fugl. Alt er registrert i RingAccess og rapportert inn til Stavanger Museum. Totalt er det
registrert 50 kontroller av egne og andre fugler i løpet av våren. Vidar Gunnarsen

Fredag 8. juni 2018
Netta var ikke slått opp idag, og vi brukte formiddagen til å vaske ned hytta og toalettanlegget. Ragnar har den siste
uken brukt mye tid på å rette opp feil og mangler slik at stasjonen nå er strøken til de årlige sommeroppholdene.
Vannstanden i brønnen er nå nede på kritiske 48 cm, så de som har tenkt seg ut til stasjonen før vi får ny nedbør må
ta med seg vann fra land.

På grunn av jobbing ble det dårlig med observasjoner idag, men vi er kjempe fornøyd med å forlate en strøken
stasjon. Maja Aarønæs ble kjørt inn fra stasjonen kl. 0930. Ragnar Syvertsen, Per Espen Fjeld, Trine Hay Setsaas,

Cathrine Restad Whalby, Jan Petter Hubert Hansen og undertegnde kjører inn til Sandøysund ca. kl. 1300.GOD
SOMMER
Vidar Gunnarsen

Lørdag 9. juni 2018
Kom ut i formiddag med familien. Satte opp netta rundt hytta. Tyrkerdua holder stand bak hytta. En nattergal synger
sporadisk - eneste som lager vokalt liv i teigen. rm 3 grønnfink og 1 tornirisk. Badet i båtbukta og lempet noe
masse/stein på land. Mye gjenstår, men en lett jobb med litt enkelt redskap. FKR

Onsdag 15. august 2018
Dagen startet kl.0600 med vind ØSØ 1 m/s og temperatur på 15 grader. Vinden dreide over til SSV 8-10 m/s i løpet
av dagen. Det var skyet fra morgenen, men ble noe lettere utover dagen. På grunn av bedring i været ble det noe
bedre med fugl i dag. Av observasjoner kan nevnes 13 heilo, 4 småspove, 3 strandsniper, 1 gluttsnipe,
1 tårnfalk og 16 gulerler. Thomas Nilsen, Haakon Stenersen og Geir Inge Ruud forlot øya ca. kl. 1345 og satte kursen
forbi Hoftøya på veien inn til Sandøysund. Av observasjoner der kan nevnes 1 polarsnipe, 12 myrsniper, 1 gluttsnipe
og to sangere myrsanger/rørsanger.
Jan Michaelsen og undertegnede ankom øya ca. kl. 1500. Vi gamlekara sleit noe voldsomt med å bære bagasjen opp
til hytta, og vi fikk bekreftet at det hadde gått nok et år siden vi fylte 19. Men vi kom etterhvert i mål med noe hjelp
av Hans Erik Karlsen og Vidar Kristiansen som var ute på øya for å sette opp antenne og utstyr til telemetrianlegg på
stasjonen.

Det er mange år siden vi hadde nett nede ved båthavna, og vi hadde lyst å prøve å fange vadefugl på trekk.
Etter mye plunder greide vi å få satt opp et 30 fots nett ca. 100 m syd for båthavna. Vi spilte lyd av
strandsnipe og det tok ikke stort mer en time før den første satt i garna. Totalt ble det ringmerket 28 fugler
fordelt på 11 arter: trekryper 1, løvsanger 8, gulsanger 1, munk 3, møller 1, rødstrupe 4, gråfluesnapper 2,
svarthvit fluesnapper 4, rødstjert 1, svarttrost 2 og strandsnipe 1. Vidar Gunnarsen

Torsdag 16. august 2018
Dagen startet kl. 0530 med skyet vær og vind SSV 10 m/s. Temperatur 18 grader. Vinden økte utover dagen til SSV
12-13 m/s og perioder med litt små drypp. Av observasjoner var det heller dårlig. 1 tårnfalk, 2 havsuler og noen få
ordinære vadere. Til tross for sterk vind hadde vi ca. 100 låvesvaler som passerte i løpet av formiddagen.
På grunn av litt ustabile værforhold og utrolig lite fugl på øya ble netta slått sammen allerede ved 12 tiden.
Totalt ble det ringmerket 8 fugl fordelt på 4 arter: Løvsanger 2, hagesanger 1, skjærpiplerke 1 og grønnfink 4.
Det er ventet noe regn i natt og i morgentimene så netta blir ikke slått opp før vi får en bedring i været.
Vidar Gunnarsen

Fredag 17. august 2018
Dagen startet kl. 0530 med skyet vær og vind SV 11 m/s. Temperatur 17 grader. Vinden økte på utover
ettermiddagen og med oppklaring til full sol. Det ble langt fra ideelle forhold for observasjoner og
ringmerking. Lite fugl å se i lufta. Vi hadde en fugl med en merkelig lyd bak hytta i formiddag. Helt ukjent
for begge to. Vi var inne på tanken på at det kunne være en rømt burfugl. Fuglen ble lokalisert og vi gjorde
et forsøk på å jage den inn i "kopenettet". Gjesten viste seg dessverre å være en svært ung svarttrostunge
med en særdeles grov talefeil.

Av observasjoner kan nevnes en ny vendehals. Vi kontrollerte også eksemplaret som ble ringmerket for
noen dager siden, så nå har vi to på øya. Det har ellers vært en dag uten noen spennende observasjoner. Det
har vært lite fugl på øya, og dårlig nettfangst. Totalt ble det ringmerket 8 fugl fordelt på 4 arter: Løvsanger
5, gråfluesnapper 1, grønnfink 1 og vendehals 1. Vidar Gunnarsen

Lørdag 18. august 2018
Dagen startet kl.0530 med vind SV 11 og 17 grader. Det var lite fugl å se i lufta, men det virket som om det
hadde kommet en del fugl i løpet av morgentimene. Vinden økte kraftig utover dagen til SSV -14-16 m/s og
vi fikk noe lett yr i korte perioder. Vinden løyet noe mot kvelden, og vi fikk oppklarning i været. Vi har
greid å holde netta oppe i hele dag til tross for vanskelige forhold. Totalt kom det bare 1 mm regn i løpet av
dagen.

Det har vært en trist dag med lite fugl i luften, men til tross for det har vi hatt rimelig bra dag med
ringmerking. Vi slo til med et par godbiter. En ung hauksanger og nattergal ble lokket i nettet med hjelp av
lyd. Ny høstrekord i år med totalt ringmerket 44 fugl fordelt på 10 arter: Løvsanger 22, hauksanger 1,
hagesanger 1, møller 2, nattergal 1, gråfluesnapper 1, rødstjert 1, svarttrost 2, heipiplerke 5 og grønnfink 8.
Totalen for høsten er nå kommet opp i 155. Totalen for 2018 er 1905. Vidar Gunnarsen

Søndag 19. august 2018
Dagen startet kl. 0500 med klarvær og sol med vind VSV 12 m/s. Temperatur 16 grader. Det var ikke fugl å se i lufta
og lite bevegelse i buskene. Dagen lå an til å bli et langt gjesp. Vinden dreide til SV 10 m/s og delvis skyet i løpet av
dagen. Eneste lyspunktet i dag var kontrollen av hauksangeren som ble ringmerket i går. Jan har brukt deler av dagen
til å rydde speidersletta nord, og en nettplass som har fått navnet "acronettet" like vest for den lille i dammen i
vierkrattet nord for speidersletta. Vi skal kjøre lyd der i morgen, og håper på en liten bombe.

Med tanke på forholdene ble ringmerkingsresultatet greit. Det ble ringmerket totalt 26 fugl fordelt på 5 arter:
Løvsanger 12, hagesanger 1, rødstjert 1, grønnfink 7, grønnsisik 5. Totalen for høsten er nå kommet opp i 181 fugl.
Totalen for 2018 er 1931. Det er meldt nordlig vind fra i natt, så utsiktene for de neste to dagene ser noe mer
lovende ut.
Vidar Gunnarsen

Mandag 20. august 2018
Dagen startet kl. 0530 med delvis skyet vær og vind N 9 m/s. Temperatur 14 grader. Vinden løyet helt
utover dagen, og vi fikk oppklarning og perioder med sol. Det var lite fugl å se i luften, men det var en
merkbar aktivitet nede på øya. Førsterunden bekreftet fort dette, og vi fikk en travel formiddag. Vi spilte lyd
flere plasser på øya og det var mye fugl i netta. En ny hauksanger og flere blåstruper ble ringmerket.
Det var litt for mye vind på Speidersletta så resultatet av Jan's acroprosjekt ble ikke noe vellykket i dag. Vi
går på med ny frisk igjen i morgen.

Ringmerkingsresultatet i dag ble veldig bra. Totalt ble det ringmerket 114 fugler fordelt 20 arter: Flaggspett
1, løvsanger 33, munk 26, hagesanger 10, hauksanger 1, møller 6, rødstrupe 5, nattergal 1, blåstrupe 3,
gråfluesnapper 3, svarthvit fluesnapper 6, rødstjert 7, buskskvett 2, steinskvett 1, svarttrost 1,grønnfink 2,
brunsisik 1, tornirisk 2, grønnsisik 2. Totalen for høsten er 295 fugl, og årstotalen er nå kommet opp i 2045.
Vidar Gunnarsen

Tirsdag 21. august 2018
Dagen startet som sedvanlig kl. 0530 med vind N 8 m/s og temperatur på 14 grader. Med klarvær og full sol
nesten hele dagen, ble nettfangsten mye hemmet. Vinden stilnet etterhvert helt av og dreide til SV 5 m/s mot

kvelden. Det har vært noe fugl å se i luften, men ikke noen store bomber. Mye låvesvaler og noen enkelte
vadere som polarsnipe og småspove ble observert i løpet av dagen.

Dagens lille nøtt har skapt litt engasjement og forslagene har vært flere. Alt fra gråsanger og spottesanger da
fargene kunne tydet på at det var en mulighet. Ingen hadde noen tro på at det kunne være en gulsanger. Jeg
må jo innrømme at vi lurte fælt vi også. Men vi var så heldige å ha vingeformelen å se på. Den viste at det
uten tvil dreide seg om en unormalt farget 1 K gulsanger.
Totalt ble det ringmerket 47 fugl fordelt på 13 arter: Vendehals 1, løvsanger 14, gulsanger 1, munk 14,
hagesanger 2, møller 5, rødstrupe 1, svarthvit fluesnapper 1, gråfluesnapper 3, rødstjert 2, steinskvett 1,
svarttrost 1, trepiplerke 1. Totalen for høsten er nå 342 fugl, og for året 2018 er vi nå kommet opp i 2092.
Vidar Gunnarsen

Onsdag 22. august 2018
Vi var oppe kl. 0500 da det var fare for regn. Det så bra ut, men vi fikk en sur vind SSV 10 m/s og tungt
skydekke. Temperatur 16 grader. Det var lite fugl å se i lufta, men litt fugl i buskene. Vi fikk en vindøkning
til SSV 12-13 m/s i løpet av dagen, og forholdene var dårlige for nettfangst. Det var et markert trekk av
låvesvaler og en god del sildemåker på vei sørover. 1 fiskeørn ble observert mot kvelden. Egil Soglo
ankom stasjonen kl.1400, og regner med å bli til fredag.
Det ble ingen godbiter å legge frem bilder av idag, så vi får varme oss så lenge med et par mimrebilder fra
30/10-2014 hvor vi var så heldige å få besøk av 2 brunsangere. Det ble skikkelig styr den dagen med mye
heiing og skrik som kunne høres lang vei. Vi som var nede ved stasjonen skjønte at noe stort var på gang.

Totalt ble det ringmerket 19 fugl fordelt på 6 arter: løvsanger 9, munk 3, møller 1, hagesanger 2, rødstrupe 1,
grønnfink 3. I tilleg til detteer det nå lagt inn 3 svartbak, 10 gråmåke og 4 sildemåker som ble merket på
Hoftøya tidligere i sommer. Totalen for høsten er nå kommet opp i 378, og totalen for 2018 er 2128.

Vidar Gunnarsen

Torsdag 23. august 2018
Dagen startet kl.0630 med skyet vær og vind V 7 m/s. Temperatur 17 grader. Forholdene var bra når vi startet, men
det har vært kraftig vind gjennom natten, slik at trekket uteble. Minimalt med fugl i luften, og lite å se i buskene.
Vinden løyet etterhvert til skiftende bris med sol det meste av dagen. Netta ble slått sammen kl. 1500 da det
begynte å regne. Fram til kl. 1900 var det kommet 5 mm. Mer regn er ventet fra kl. 2100 og et par timer. Det er
utrolig tørt på øya, så vi skal være glade for alle regndråper vi kan få nå.

Av observasjoner som bør nevnes er en hunn hønsehauk som strøk rett forbi hytta og 3 steinvendere på vei sydover.
Vi har også hatt bra med trekkende linerler i formiddag. Bildet viser en vandrefalk som har vært gjest på øya. Totalt
er det ringmerket bare 9 fugl fordelt på 7 arter: løvsanger 1, munk 2, hagesanger 2, rødstrupe 1, svarttrost 1,
grønnfink 1, grønnsisik 1. Totalen for høsten er 370 og for året 2018 er 2137. Vi holder netta slått sammen i natt i
påvente av mer regn. Starter på ny frisk i morgen tidlig.
Vidar Gunnarsen

Fredag 24. august 2018
Vi var tidlig oppe idag for å sette opp netta, og startet runden før halv seks. Alle netta oppe til kl. 0600. Været var
skyet og vind SSV 3 og 15 grader i luften. Vinden økte noe utover morgenen, og vi slo ned netta kl. 1100 for å gjøre
klart til hjemreise. Det var merkelig lite fugl å se i luften og netta idag også. Det som kan nevnes var en flokk på 22
grågås, 6 rødstilk, 1 spurvehauk hunn. Egil Soglo dro inn fra øya kl.1000, og kom tilbake kl. 11.30 sammen med Jørn
Lindseth. De drar igjen i løpet av et par timer.

Vi fanget en ny ung gulsanger i dag, og denne var også veldig lys men mer riktig i fargene. Totalt ble det
ringmerket 17 fugl fordelt på 10 arter: løvsanger 5, gulsanger 1, munk 3, hagesanger 2, rødstrupe 1,svarthvit
fluesnapper 1, rødstjert 1, måltrost 1, trepiplerke 1, grønnsisik 1. Totalen for høsten er nå kommet opp i 404
og totalt for 2018 er 2154. Jan Michaelsen og undertegnede forlot stasjonen kl. 1400. Vidar Gunnarsen

Onsdag 29. august 2018
Hans Erik var på øya fra tirsdag, men skulle hente Morten og Terje så netta ble først satt opp 0730. Full runde til ære
for 9 besøkende fra ESSO. De kom ut med Skjærgårdstjenesten 0920. Godt geleidet av Frode Bye, Erik Bleken og
Ragnar Syvertsen. Dette var den nye arbeidsgruppa vi skulle samarbeide med. En veldig hyggelig gjeng. De ble vist på
stasjonen og øya og fikk se fugl i netta og praktisk ringmerking utført ved stasjonen.
De ble godt bevertet og vi presenterte stasjonen og arbeidet som utføres der. Hans Erik hadde printet noen flotte
plansjer som viste arts- og aldersbestemming samt en rekke ulike bestands- og trekkstudier.
Gruppa forlot øya 1400 med Skjærgårdstjenesten.
Det var litt trekkende linerler, heipiplerker og låvesvaler. Tre spurvehauk dro mot nord og 6 havsuler mot sør høyt på
himmelen. En stor lom (is-/Gulnebblom) trakk mot sør og to lomvi på sjøen vest for øya var vel noe av det mest
uvanlige.
Ringmerkingen ga 22 fugler: 3 løvsanger, 1 møller, 2 rødstjert, 1 gråfluesnapper, 5 rødstrupe, 6 munk, 2 hagesanger,
1 tornirisk og 1 linerle. Totalen hittil i år: 2176 - i høst: 424
Terje Axelsen

Fredag 31. august 2018
Halvard Hauer, John Fjørtoft Karlsen , Hans Petter og Jesper Rømme, Thomas Nilsen ankom øya kl. 1800. Vind NØ 8
m/s og full sol. Kvelden gikk med til å komme på plass og få opp netta. Av observasjoner kan nevnes 1, spurvehauk, 1
musvåk og 1 grønnspett. Noe vadere ble observert på Hoftøya på tur ut 12 polarsnipe, 4 myrsnipe, 6 strandsnipe.
Totalt ble det ringmerket 7 fugl fordelt på følgende arter: hagesanger 2, rødstrupe 3, rødstjert 1, buskskvett 1.
Totalen for høsten er kommet opp i 433 og totalen for 2018 er 2183.
HH, HPR, JFK,TNI

Lørdag 1. september 2018
Dagen startet kl. 0600 med vind NØ 5 m/s og en temperatur på 15 grader. Lettskyet pent vær og betydelig mer fugl
på øya. Vinden dreide til SV 7 m/s på ettermiddagen. Av observasjoner kan nevnes 16 grågås, 1 sivhauk hann,
1 hønsehauk 1k hunn, 2 spurvehauk, 3 tårnfalk og 1 dvergfalk hann. Det var forøvrig også godt trekk med linerler
(300). I løpet av dagen var vi en runde på øyene rundt Store Færder og observerte følgende vadere: sandlo 1,
småspove 1, storspove 2, steinvender 9, polarsnipe 8, sandløper 7, myrsnipe 13 og strandsnipe 10. Det ble også
observert 11 toppskarv inkl. enkelte årsunger. Halvard Hauer forlot stasjonen i løpet av formiddagen.
Ringmerkingsresultatet ble brukbart med totalt 68 fugl fordelt på 15 arter: Gjerdesmett 1, fuglekonge 3, løvsanger 7,
gransanger 1, gulsanger 1, munk 18, hagesanger 3, møller 1, rødstrupe 9, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 1,
rødstjert 2, svarttrost 1, grønnfink 5, brunsisik 1 og grønnsisik 2. Totalen for høsten er kommet opp i 501 fugl, og
totalen for 2018 er 2251.
HH, JFK, HPR og TNI.

Søndag 2. september 2018
Dagen startet kl. 0600 med klarvær og vind SV 9 m/s og en temperatur på 15 grader. Betydelig mindre aktivitet i
luften og på øya idag. Vinden løyet noe utover dagen. Av observasjoner kan nevnes 1 spurvehauk, 1 tårnfalk og
2 pilfink. Det var også noe trekk av linerle og heipiplerke, men betydelig mindre enn igår.
Hans Petter og Jesper Rømme samt John Fjørtoft Karlsen reise inn fra øya ca. kl.1300. Undertegnede ankom
stasjonen ca kl. 1430.
Det ble et brukbart ringmerkingsresultat også idag med totalt 38 fugl fordelt på 14 arter: Trekryper 1, fuglekonge 1,
løvsanger 2, gransanger 1, munk 12, hagesanger 3, møller 1, rødstrupe 9, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 1,
rødstjert 2, jernspurv 2, linerle 1 (fanget med hendene inne i stua) og pilfink 1. Totalen for høsten er kommet opp i
539 fugl, og totalen for 2018 er nå 2289.
Vidar Gunnarsen

Mandag 3. september 2018
Dagen startet kl.0600 med overskyet vær og vind SSØ 4 m/s. Temperatur 16 grader. Mye linerle på trekk
(350). Også bra med fugl på øya tidlig på morgenen, men det stilnet helt av ca. kl. 10.00. Av observasjoner
på øya kan nevnes 3 spurvehauk, 2 gråhegre, 1 hønsehauk 1k hunn og 1 rugde sent i kveld. Dagens godbit
ble ringmerkingen av 1 grønnspett 1k hann. Dette er faktisk bare det andre individet som er merket på Store
Færder siden oppstarten i 1962.
Thomas benyttet den rolige ettermiddagen til en rask tur til øyene rundt Store Færder for å se etter vadere.
Resultatet var bra med 1 sandlo, 9 polarsnipe, 55 myrsnipe, 9 strandsnipe og 1 rødstilk. Han observerte også
2 teist og 15 toppskarv.

Ringmerkingsresultatet var rimelig bra med totalt 50 ringmerkete fugler fordelt på 11 arter: spurvehauk 1,
gjerdesmett 1, munk 24, hagesanger 1, tornsanger 1, møller 2, rødstrupe 16, rødstjert 1, svarttrost 1,
trepiplerke 1, grønnspett 1. Totalen for høsten er kommet opp i 589, og totalen for 2018 er 2339.
Det er nesten helt vindstille nå kl. 22.30 og stor luftfuktighet og disig. Det ser lovende ut for morgendagen,
som vi imøteser med stor spenning. Vidar Gunnarsen

Tirsdag 4. september 2018
Dagen startet med svak vind NV 2,5 m/s, og en temperatur på 16 grader. Det var stor luftfuktighet og periodevise
tåkebanker som drev flekkvis rundt. Vi hadde overskyet vær det meste av dagen. Det var stor aktivitet i luften, og
mye fugl på øya. Av observasjoner kan nevnes 3 spurvehauk, 2 tårnfalk, 150 munk, 15 sivspurv, 420 linerle og 300
heipiplerker.

Thomas dro inn til Sandøysund ca. 17.00 for å hente Haakon Stenersen, og de dro en runde for å sjekke om
det var noen vadere på øyene rundt Store Færder. Resultatet ble 3 sandlo, 1 steinvender, 3 sandløper (bilde
HS), myrsnipe 25, strandsnipe 13 og 3 rødstilk. Det mest spennende var 63 toppskarv, som antagelig er det
høyeste antall som er observert på en gang rundt Store Færder.
Rinmerkingsresultatet idag ble meget bra med hele 115 fugl fordelt på 14 arter: fuglekonge 2, løvsanger 2,
munk 53, hagesanger 6, møller 1, rødstrupe 38, gråfluesnapper 1, rødstjert 1, måltrost 1, sivspurv 3, bokfink
1, grønnfink 1, brunsisik 1, grønnsisik 4. Totalen for høsten er nå kommet opp i 704 og for året 2018 er
2454. Vidar Gunnarsen

Onsdag 5. september 2018
Dagen startet kl.06.00 med tungt skydekke og vind NØ 1,3 m/s. Temperatur 17 grader. En god del fugl å se i lufta
med blandt annet høstens første vintererle. Høstens tredje hauksanger (Foto HS) gikk i netta midt på dagen og er
den tredje vi har ringmerket i høst. Vinden løyet helt av og vi fikk totalt vindstille og sol på ettermiddagen. Av andre
observasjoner på øya kan nevnes spurvehauk 3, hønsehauk 1, tårnfalk 3, dvergfalk 2, lappspove 1, svartrødstjert ad.
hann 1, heilo 16, jordugle 1.

.
Anders Mæland ble hentet på Sandøysund kl. 17.00 av Tomas, og de tok runden rundt på øyene i området på
tilbaketuren til stasjonen. Meget bra resultat med følgende observasjoner: ærfugl 28, toppskarv 118, sandlo 1,
steinvender 10, polarsnipe 5, sandløper 4, myrsnipe 38, strandsnipe 13 og 6 rødstilk. Det var gunstige forhold for
nettfangst og vi fikk et veldig bra resultat. Totalt ble det ringmerket 97 fugl fordelt på 16 arter: Løvsanger 14,
gransanger 1, munk 34, hagesanger 5, hauksanger 1, møller 1, rødstrupe 27, svarthvit fluesnapper 2, rødstjert 4,
måltrost 1, heipiplerke 1,bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 1, brunsisik 2 og grønnsisik 1. Det er meldt en god del
regn i morgentimene torsdag, så netta ble slått sammen i kveld. Vi får vurdere forholdene når vi står opp i morgen.
Vidar Gunnarsen

Torsdag 6. september 2018
Vi startet dagen litt senere idag på grunn av regnvær ( 11 mm). Netta ble slått opp frem til trærna kl. 09.00.
Vind Ø 6m/s og temperatur 16 grader. På grunn av ugunstig vær var det lite fugl i lufta og på øya. Et par
tårnfalk og en spurvehauk dro forbi stasjonen i løpet av formiddagen. På grunn av melding om ytterligere
vindøkning i morgen, valgte Haakon Stenersen og Anders Mæhland å reise inn fra stasjonen i dag. De forlot
øya kl. 1730.

Ringmerkingresultatet ble noe tynt idag, men Thomas slo til med årets fjerde nattravn på sisterunden. Vi
merket også en ung buskskvett hann (Foto HS). Totalt ble det ringmerket 27 fugl fordelt på 10 arter:
Nattravn 1, fuglekonge 6, løvsanger 2, rødstrupe 8, svarthvit fluesnapper 2, rødstjert 3, buskskvett 1,
trepiplerke 1, brunsisik 1, grønnsisik 2. Totalen for høsten er nå kommet opp i 828, og totalen for året 2018
er 2578. Vidar Gunnarsen

Fredag 7. september 2018
Dagen startet kl.06.00 med lettskyet vær og sol. Vind Ø 11,4 m/s og temperatur 17 grader. Det var ikke gunstige
forhold i dag, men litt fugl i luften. Lite fugl å se nede på øya. Av observasjoner kan nevnes 6 spurvehauk, 5 tårnfalk,
2 vandrefalk, 1 grønnspett, 1 flaggspett og 8 myrsniper. Ikke mye å skrive hjem om, men greit nok. Vinden økte på
utover dagen til Ø-NØ 12-14 m/s, så vi slo sammen noen nett som sto utsatt til i vinden. Vi hadde ingen godbiter å ta
bilde av i dag, så vi får mimre litt med et bilde fra 30/9-2013. Vår første blåstjert på Sfos. Vi håper å se en i høst også,
sammen med noen andre godbiter øst.

Ringmerkingsresultatet ble magert i dag. Netta ble slått sammen kl. 20.00 på grunn av skumle værprognoser.
Trærnanettet ble heller ikke slått opp i dag, på grunn av for mye vind. Totalt ble det ringmerket 13 fugl
fordelt på 8 arter: Flaggspett 1, fuglekonge 6, munk 1, hagesanger 1, møller 1, svarthvit fluesnapper 1,
rødstjert 1, jernspurv 1. Vidar Gunnarsen

Lørdag 8. september 2018
Det var ventet mye regn i natt, men Store Færder slipper unna det meste. Kun 11 mm til det sluttet å regne ca.
kl.07.30. Vind SSØ 8 m/s og temperatur 15 grader. Netta var slått opp kl. 09.00. Noe fugl å se i lufta, men lite nede på
øya. Nytt regnvær dro innover øya kl. 14.00 og netta ble stengt for dagen. I forbindelse med regnværet fikk vi en
kraftig vindøkning til Ø 14-16 m/s. Vi fikk nye 5 mm regn, så totalt har vi fått 16 mm siden igår. Nå begynner det
endelig å hjelpe på vann i brønnen, som har vært tom i flere måneder. Av observasjoner kan nevnes : Spurvehauk
hunn 1, hønsehauk 1k hunn 1,heilo ad 1, sandlo 2, storspove 1 og myrsnipe 1. Vi har ikke noe spennende bilde fra
dagens økt og må ty til nok et nytt mimrebilde. Denne gangen en konglebit fra okt. 2017.

Det har ikke vært mulig å holde på med ringmerking i så mange timer på grunn av været. Totalt ble det derfor bare
ringmerket 10 fugl fordelt på 5 arter: fuglekonge 2, munk 1, rødstrupe 5, svarttrost 1 og grønnsisik 1. Det er meldt
mer regn og vind til natten og i morgen formiddag. Netta blir ikke slått opp før vi får oppholdsvær i morgen
ettermiddag.
Vidar Gunnarsen

Søndag 9. september 2018
Dagen startet kl. 08.00 med kraftig regn og vind S 10 m/s og opp i 15 m/s i kastene. Det har kommet 20 mm regn i
løpet av morgentimene og totalt 36 mm i løpet av et drøyt døgn. Full brønn nå, noe som vi trengte sårt. Kanskje
det blir full kroppsvask i morgen. Været gjorde sitt til at det var lite fugl å se i luften og på øya. Vi fikk en bedring i
trekket i løpet av ettermiddagen og kan nevne følgende observasjoner: spurvehauk 6, dvergfalk 1, tårnfalk 1,
hønsehauk 1, heilo 8 og 1 vintererle. Thomas Nielsen reiste inn fra øya kl. 15.30.
Tynt med fugl og bilder i dag også, så vi får varme oss med ett smykke av en båndkorsnebb som besøkte øya 31/102013.

Netta ble slått opp først kl. 13.00 og slått sammen kl. 20.00 på grunn av nedbør og mye vind. Dette gjorde sitt til at
fangsten ble dårlig idag. Totalt ble det ringmerket 7 fugl fordel på 5 arter: hagesanger 1, munk 1, gråfluesnapper 2,

svarthvit fluesnapper 1 og rødstjert 2. Det er meldt mye regn og vind i løpet av natta og morgentimene, så netta vil
ikke bli slått opp for forholdene tilsier det i løpet morgendagen.
Vidar Gunnarsen

Mandag 10. september 2018
Jeg var ute av hytta kl. 07.00 og det var veldig dårlige forhold. Vind SV 12,3 m/s og opp i SV 20 m/s i
kastene og regn. Det er kommet 17 mm regn i løpet av natten. Temperatur 16 grader. Forholdene gjorde sitt
til at netta først ble satt opp. kl. 10.00.
Det har vært lite fugl å se i luften i formiddag men det ble noe bedre utover dagen. Av observasjoner kan
nevnes: spurvehauk 8, tårnfalk 3 og dvergfalk 2. Ellers var det som vanlig noe trekk av linerle og
heipiplerker.
Som en ny vri har jeg i dag lagt ut bilder av 2 vanlige arter som er blitt ringmerket i dag. En ung rødstjert
hann og en ung trepiplerke. Totalt er det blitt ringmerket 5820 rødstjert og 779 trepiplerker siden oppstarten
på Store Færder i 1962. Vanlige arter på Store Færder vår og høst, men vakre er de allikevel.

Værforholdene bidro sterkt til svake ringmerkingstall idag. Totalt ble det kun ringmerket 8 fugl fordelt på 6
arter: munk 3, hagesanger 1, svarthvit fluesnapper 1, rødstjert 1, jernspurv 1, trepiplerke 1.
Netta ble slått sammen kl.19.00 på grunn av vanskelige forhold, og vil ikke bli slått opp før et nytt
nedbørsområdet har passert øya i løpet av dagen i morgen. Vidar Gunnarsen

Tirsdag 11. september 2018
Startet dagen kl. 07.00, men regnvær hindret meg fra å slå opp netta, Vind SSV 7,9 m/s og temperatur 15 grader.
Regnværet sluttet først kl. 15.00 og vinden økte kraftig utover dagen. Vinden lå i perioder og svingte på S og SV
fra 13 til over 20 m/s. Nettfangst var ikke tilrådelig. Dagen har gått med til å registrere ringmerket fugl på
RingAccess, så jeg har derfor sittet inne på labben. Det har det blitt dårlig med observasjoner, men litt har det blitt.
Det som kan nevnes er : Spurvehauk 1, havhest 1, havsule 3, låvesvale 4, linerle 40, heipiplerke 30 og trepiplerke 2.
Det har ikke vært nett oppe idag, så det er ikke ringmerket fugl. Jeg håper på bedre forhold i morgen, men det er
meldt mye vind.
Vidar Gunnarsen

Onsdag 12. september 2018
Startet dagen kl. 06.00 med en ufyselig vind VSV 14,5 m/s og temperatur 14,7 grader. Det har vært kraftig
vind hele dagen og det har pendlet mellom 12 til bortimot 20 m/s i kastene. Til tross for den kraftige vinden
hadde vi et markert trekk av heipiplerke og linerle tidlig på morgenen, men mye fugl kom i retur etter en
times tid. Det ble nok for tøft å dra. Av andre observasjoner i løpet av dagen kan nevnes : grålire 1, havsule
8, spurvehauk 4, tårnfalk 1, vandrefalk 2, dvergfalk 1.

Det var lite fugl på øya på morgenen, men det tok seg opp utover dagen. Det var artig å se at jernspurv
trosset den harde vinden. Til tross for de vanskelige vindforholdene ble det ringmerket 29 fugl fordelt på 8
arter: gransanger 2, munk 8, rødstrupe 7, rødstjert 1, måltrost 1, jernspurv 7,brunsisik 1 og grønnsisik 2.
Totalen for høsten er nå kommet opp i 895, og totalen for 2018 er 2645.
Det er meldt noe mindre vind i natt og i morgen tidlig, og vinden skal dreie mer mot vest. Det håper jeg vil
gi noe mer fugl enn i dag. Vidar Gunnarsen

Torsdag 13. september 2018
Dagen startet kl. 06.00 med mindre vind, V 9,6 m/s og temperatur 13,5 grader. Noe mindre aktivitet i luften idag,
men noe fugl nede på øya. Netta frem til triple fuglekonge var oppe kl.06.00. Jeg har slått opp alle netta frem til
trærna kl.10.00, men måtte slå disse sammen kl. 15.00 på grunn av vindøkning 12-17 m/s i kastene. Det har vært
dårlig med spennende observasjoner i dag men kan nevne: 3 spurvehauk, 1 tårnfalk og den faste 1k hønsehauk hunn
som dukket opp igjen i dag. Det var ikke noe stort trøkk i luften, men jevnt sig av diverse småfugl hele dagen.

Totalt ble det ringmerket 58 fugl fordelt på 14 arter: gjerdesmett 3, fuglekonge 10, løvsanger 2, gransanger 2, munk
5, hagesanger 1, rødstrupe 26, rødstjert 1, svarttrost 1, jernspurv 1, heipiplerke 2, trepiplerke 1, bjørkefink 1,
grønnsisik 2. Totalen for høsten er nå kommet opp i 953, og for året 2018 er totalen 2703.
Vidar Gunnarsen

Fredag 14. september 2018
Dagen startet kl.06.00 med vind 11 m/s og temperatur 13,9 grader. Det har vært kraftig vind inatt og i
morgentimene. Dette har bidratt til at det er helt dødt i luften, og lite fugl å se nede på øya. Vinden løyet noe utover
formiddagen og det dukket opp noe fugl på øya. Det ble en lang dag med lite fugl og ikke noe spennende å se eller

høre. Det kom sigene regnbyger på ettermiddagen, så netta ble slått sammen kl. 16.00. Nedbørsområdet skal
passere i løpet av kvelden og tidlig på natta, så netta blir slått opp tidlig i morgen. Av observasjoner kan nevnes 2
spurvehauk og 1 vintererle.

Totalt ble det kun ringmerket 17 fugl fordelt på 8 arter: trekryper 1, gjerdesmett 1, fuglekonge 3, munk 2,
hagesanger 1, rødstrupe 7, måltrost 1, trepiplerke 1.Totalen for høsten er 970 og for året 2720 fugl.
Vidar Gunnarsen

Lørdag 15. september 2018
Startet dagen kl. 06.00 med klarvær. Vind V 9,5 m/s og temperatur 13 grader. Det var veldig dårlig trekk på
morgenen, men det bedret seg noe utover dagen. Full sol hele dagen, med noe varierende svakere vind VVSV 8-10 m/s. Av observasjoner kan nevnes: lappspurv 1, havhest 4, polarsnipe 3, sandløper 1, myrsnipe 2,
strandsnipe 1, krykkje 7, dvergfalk 1, vandrefalk 1. Thomas Nielsen ankom stasjonen kl. 16.30.

Jeg fikk kun to fugl på de første rundene, så det så ikke veldig lovende ut. Det tok seg imidlertid noe opp
utover dagen og vi endte på totalt 32 ringmerkete fugl fordelt på 10 arter: blåmeis 1, trekryper 3, gjerdesmett
2, fuglekonge 2, løvsanger 2, munk 1, rødstrupe 14, grønnfink 3, brunsisik 1, grønnsisik 3.
Totalt er det nå ringmerket 1002 fugler på høsten, og totalen for 2018 er kommet opp i 2752.
Værmeldingen for morgenen og formiddagen ser lovende ut, men det er ventet mye fra kl. 12.00 og resten
av dagen. Vidar Gunnarsen

Søndag 16. september 2018
Dagen startet kl. 06.00 med klarvær og vind V 9 m/s. Temperatur 13 grader. I dag er det mye fugl i farta og
vi har hatt en travel morgen. Bra med fugl i lufta og nok å gjøre med ringmerking. Vi venter regnvær ca. kl.
12.00, og vi merker at heipiplerker kommer i retur i store mengder. De har tydeligvis møtt været. En god del

gjerdesmett i dag, med de kjente problemene det skaper. Netta ble slått sammen gradvis fra kl. 13. til kl.
14.00 på grunn av regn.

Totalt ble det ringmerket 79 fugl fordelt på 15 arter: flaggspett 1, svartmeis 1, gjerdesmett 20, fuglekonge 4,
gransanger 3, munk 4, rødstrupe 24, svarthvit fluesnapper 1, måltrost 2, jernspurv 2, sivspurv 1, bjørkefink
2, grønnfink 3, brunsisik 1, grønnsisik 10. Totalen for 2018 er kommet opp i 1081, og totalen for 2018 er
2831. Netta vil bli slått opp imorgen tidlig når nedbørsområdet har passert. Vidar Gunnarsen

Mandag 17. september 2018
Dagen startet kl. 06.00 med vind V 10,7 m/s og temperatur 14,8 grader. Lite fugl å se i luften og på øya. Morgenen
bar preg av regn og mye vind i natt. Det skyet over ganske tidlig, men vinden var og ble et problem hele dagen. Av
observasjoner kan nevnes 1 musvåk, 2 heilo, 1 nattravn, 1 flaggspett og 1 lappspurv. Dagens høydare ble plukket ut
av Thomas i kopenettet før vi skulle starte på førsterunden. En 1k dvergfluesnapper ble ringmerket, og
forventningene til førsterunden steg voldsomt. Vi fikk imidlertid bena fort ned på jorda med en tynn førsterunde,
men dagen var redda.

Det var lite fugl på øya, men resultatet ble ganske bra allikevel. Totalt ble det ringmerket 42 fugl fordelt på 11 arter:
gjerdesmatt 5, fuglekonge 2, gransanger 1, munk 3, hagesanger, rødstrupe 12, dvergfluesnapper 1, måltrost 2,
sivspurv 3, grønnfink 1, grønnsisik 11. Totalen for høsten er 1123, og for året 2018 er vi kommet opp i 2873.
Vidar Gunnarsen

Tirsdag 18. september 2018
Dagen startet kl. 06.30 med tungt skydekke og ugunstige forhold. Vind SSØ 9,5 og kuling i kastene. Temperatur 16
grader. Det var nesten ikke fugl å se i lufta, og det var helt dødt på øya. Det er meldt kraftig vind og nedbør i dagene

fremover, så Thomas reiste inn til Sandøysund for å gjøre nødvendige innkjøp før restene av den varslede stormen
"Helene" gjør oss værfaste i flere dager. På turen tilbake til øya planla han en tur rundt Store Færder for å sjekke om
det var noen vadere å se, men måtte gi opp på grunn av kraftig vindøkning. Vi har ingen spennende arter å vise bilde
av idag, så vi får varme oss med et bilde av en blåmeis som ble ringmerket for et par dager siden. Karen var ikke av
den fotogene typen, og den var mest opptatt med å krangle og bite fotografen.

Totalt ble det ringmerket 27 fugl idag, fordelt på 7 arter: gjerdesmett 1, løvsanger 1, munk 7, hagesanger 3,
rødstrupe 4, bokfink 1, Grønnsisik 10. Totalen for høsten er kommet opp i 1150 fugl, og totalen for 2018 er nå 2900.
Av observasjoner som bør nevnes er 2 spurvehauk, 1 dverfalk og 1 lerkefalk. Vi starter som vanlig i morgen tidlig,
men regner med å avslutte ringmerkingen tidlig på grunn av været som er meldt.
Vidar Gunnarsen

Onsdag 19. september 2018
Dagen startet kl. 06.30 med klarvær og tykk dis, og dessverre alt for mye vind. Vinden var SØ 12,6 m/s og
temperaturen 16 grader. Vinden løyet litt ved åttetiden og forholdene ble noe bedre. Det var begrenset med fugl å
se i lufta, og lite nede på øya. På grunn av vinden måtte vi slå sammen netta nord for blåmeis. De øvrige netta ble
slått utover ettermiddagen, og alle netta var slått sammen kl. 18.00. Vi fikk da regn og vinden økte kraftig og er nå
ved nitiden oppe i 15-20 m/s. Vi får vurdere forholdene i morgen tidlig, men det ser ikke lovende ut. Av
observasjoner i dag kan nevnes: 4 havhest, 3 spurvehauk, 1 musvåk, 1 heilo, 1 dvergfalk og 2 vintererler.

Det ble en merkelig dag når det gjaldt ringmerking. Totalt ble det ringmerket 32 fugl, og 30 av disse ble fanget i
kopenettet. Mye grønnsisik bidro til at dagen ble rimelig bra. Det ble ringmerket 4 arter fordelt på : munk 1,
jernspurv 1, gjerdesmett 2 og grønnsisik 28.
Vidar Gunnarsen

Torsdag 20. september 2018
Dagen startet kl. 06.30 med klart og disig vær. Vind SØ 12,6 m/s og temperatur på 16 grader. Forholdene var så
dårlige at det ble besluttet å ikke slå opp netta. Hele dagen ble preget av liten til sterk kuling fra sør, og det ble ingen
ringmerking idag. Thomas satt klistret til teleskopet hele dagen i håp om å få se grålire. Det ble ikke noen grålire,
men en god del annen sjøfugl. Av arter som ble observert i løpet av dagen kan nevnes: 39 havhest, 128 havsule, 1
spurvehauk, 2 storspove, 3 lomvi, 1 alke, 1 krykkje, 1 tårnfalk. Thomas observerte 1 lire (mulig gulnebblire) men det
var for lagt hold, og for dårlig sikt til å bestemme fuglen.
Vi grøsser når vi hører værprognosene for morgendagen med ekstremt mye vind og nedbør. Men vi får se det
positive i det, og at det må komme noe sjøfugl inn fjorden med været.
Vidar Gunnarsen

Fredag 21. september 2018
Dagen startet kl. 07.00 med regnvær og vind NØ 6,4 m/s og en temperatur på 12 grader. Regnværet gjorde sitt til at
det ikke var aktuelt å slå opp netta. Det er meldt regn hele dagen og kraftig vindøkning. Vinden snudde tidlig på
formiddagen og økte raskt til stiv kuling fra S-SØ. Det var allerede så høy vannstand at det var uforsvarlig å prøve å
komme ombord i båten. Brygga stor allerede en halv meter under vann, og kraftige dønninger fra sør slo inn i bukta.
Dagen gikk med i sin helhet til å se etter sjøfugl som drev inn fjorden med været. Av observasjoner kan nevnes: 29
havhest, 250 havsule, 2 1k polarsnipe, 4 myrsnipe, 1 havlire, 4 tårnfalk, 2 vandrefalk, 25 ubest. alke/lomvi.
Det er meldt full storm 25 m/s og vindkast over 30 m/s utover natten så vi får håpe det går bra med båten. Alle fire
fortøyningene ble sjekket en siste gang for mørkets frembrudd. Været skal toppe seg mellom kl. 20.00 og midnatt.
Det er ikke ringmerket noen fugl i dag, men vi får håpe at vi kan åpne netta i morgen tidlig.
Vidar Gunnarsen

Lørdag 22. september 2018
Dagen startet kl. 07.00 med vind NØ 10, m/s og temperatur 13,1 grader. Det var klarvær og fint, men vinden
snudde raskt til SV stiv kuling 15-18 m/s. Det var ekstremt høy vannstand og det veltet høy tunge dønninger
inn fra syd og inn i bukta. Da vi skulle sjekke båten fikk vi se et sørgelig syn. Det fryktelige været og de
tunge dønningene hadde fylt båten med vann i løpet av natten. Den venstre bakparten og motoren lå delvis
under vann. Vi hadde ingen mulighet til å komme ombord på grunn av den høye vannstanden og de store
tunge dønningene. Alle de fire fortøyningene hadde holdt, men sjøen hadde slått over fjellet og fylt båten.
Det var forbundet med livsfare å prøve å berge båten, så vi må bare la den ligge til forholdene i havna roer
seg i morgen. Båten har ikke sunket dypere i løpet av dagen, og fortøyningene har holdt. Det var fortsatt høy
vannstand og tunge dønninger i kveld, men vi håper det roer seg i løpet av natten.

Det har vært kuling fra SV hele dagen, så det har ikke vært mulig å slå opp netta. Ny dag med skåding
utover fjorden. Av observasjoner kan nevnes: 117 havhest, 300 havsule, 1 tyvjo, 1 fjelljo, 3 storjo, 10 lomvi,
150 ubest. alke/lomvi, 2 alke, 1 lunde, 18 krykkje, 1 gulnebblire, 3 vintererle, 70 linerle og 500 heipilerker.
Det er meldt NV vind fra i natt, og vi står tidlig opp for å slå opp netta. Vidar Gunnarsen

Søndag 23. september 2018
Rolige vindforhold og 10 nett oppe. Totalt 114 fugl ble ringmerket, derav en 1k hauksanger. Totalt merkelogg:
svartmeis 1, blåmeis 12, gjerdesmett 11, fuglekonge 3, gransanger 2, munk 10, hagesanger 1, hauksanger 1,
rødstrupe 43, jernspurv 2, sivspurv 2, bokfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 4, brunsisik 2, grønnsisk 16.

Thomas Nilsen og Vidar Gunnarsen reiste inn fra stasjonen kl.14.00 og undertegnede kom ut på samme tidspunkt.
Anders Faugstad Mæland

Mandag 24. september 2018
Moderat vind fra N. 13 nett oppe. 79 fugl ringmerket, derav høstens første perleugle (uten lyd). Den havarerte båten
til stasjonen ble hentet av skjærgårds-tjenesten i dag, og fraktet inn til land for taksering og mulig reparasjon.

Ringmerket 79 fugl fordelt på følgende arter: perleugle 1, blåmeis 3,trekryper 4, gjerdesmett 14, fuglekonge 3, munk
4, rødstrupe 22, svarttrost 1, måltrost 1, jernspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 5, grønnfink 8, grønnsisik 11.
Fra loggen kan det nevnes 1 jordugle og 2 fjæreplytt.
AFM

Tirsdag 25. september 2018
Greie merkeforhold på morgenen med moderat sydlig vind. økning til SV 15 på ettermiddagen. 14 nett oppe og fugl
merket bla. 1 Ringgtrost.
Totalt ble det ringmerket 41 fugl fordelt på følgende arter: blåmeis 1, trekryper 3, gjerdesmett 15, fuglekonge 4,
rødstrupe 4, ringtrost 1, måltrost 3, jernspurv 2, bjørkefink 1, grønnfink 2, grønnsisik 5.
AFM

Onsdag 26. september 2018
Kraftig SV vind. Ingen ringmerking. Av sjøfugl nevnes 320 krykkje, 120 havhest, 250 havsule, 11 storjo og 2 tyvjo.
AFM

Torsdag 27. september 2018
Noe regn og kraftig SV vind resulterte i lite fangst. 7 fugl merket for livet: 3 fuglekonge, 1 gransanger, 1 munk, 2
rødstrupe
På sjøen var det bra trøkk, men mindre enn i går. 1 grålire på pent hold, ble dagens obs.
AFM

Fredag 28. september 2018
Sol og frisk nordavind. 15 nett oppe og 58 fjærkre merket, bla. en relativt sein hagesanger. Dagens merking:
svartmeis 4, blåmeis 5, kjøttmeis 1, gjerdesmett 6, fuglekonge 6, hagesanger 1, rødstrupe 24, rødvingetrost 1,
måltrost 3, heipiplerke 1, bokfink 2, bjørkefink 2, pilfink 2.
1 havørn kom inn fra Østfold / Sverige, ellers lite å melde.
AFM

Lørdag 29. september 2018
Vinden dro seg over på SV igjen og tiltok til 15 m/s. Startet dagen med 13 nett. Totalt ble det ringmerket 20 fugl
fordelt på følgende arter: gjerdesmett 9, fuglekonge 2, munk 1, rødstrupe 2, måltrost 1,sivspurv 1, bjørkefink 1,
gråsisik 3.
Mye glaning på sjøen gav heller lite. En lydytrende furukorsnebb ved stasjonen og
en duetrost, nevnes fra loggen.
AFM

Søndag 30. september 2018
Sol og frisk V- SV 14 m/s og 17 nett oppe. Kun 14 individer ringmerket. Et belte av havhest var godt synlig i den
glimrende sikten. Intens havglaning mellom nettrundene. Min. 600 trekkende sør og like mange estimert inn fjorden.
Ellers 150 krykkje, 180 alke 7 lomvi + 20 lomvi, 150 sule
Dagens ringmerking: blåmeis 2, trekryper 2,munk 2, rødstrupe 6, bjørkefink 2.
Minimalt med ærfugl i år! Sportsjegerne bør ligge unna!
AFM

Mandag 1. oktober 2018
Dagen startet kl.07.00 med vind NV 5 og temperatur 12 grader. Det var mindre fugl i luften en forventet, men noe
ble det ut av dagen. Av observasjoner kan nevnes: 220 kortnebbgås, 2 havhest, 1 spurvehauk, 5 musvåk, 1 duetrost,
3 vintererle og 3 ubest. korsnebber. Per Espen Fjeld stilte opp med båt og fraktet folk ut og inn til stasjonen. Vår båt
havarerte som kjent i stormen for drøyt en uke siden. Anders F. Mæland dro inn etter en drøy ukes opphold kl.
14.00, og Thomas Nielsen og undertegnede kom ut for et lengere opphold kl. 10.30. Vi hadde klarvær og sol med
vind NNØ 6-9 m/s det meste av dagen.

Totalt ble det ringmerket 48 fugl fordelt på 13 arter: trekryper 1, gjerdesmett 8, fuglekonge 1, gransanger 1,munk 1,
rødstrupe 7, rødvingetrost 1, heipiplerke 1, sivspurv 1, bokfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 19, grønnsisik 3. Totalen for
høsten er nå kommet opp i 1563 fugl, og totalen for 2018 er 3313.
Det skal passere et svakt nedbørsområde sent inatt, men vi håper det har passert til førsterunden. Det er meldt mye
nedbør fra kl. 09.00 og frem til kl. 15.00, så da blir det innearbeid med RingAccess o.l.
Vidar Gunnarsen

Tirsdag 2. oktober 2018
Dagen startet tidlig i dag på grunn av regnvær. Nesten hele nettrunden ble slått sammen før lysets frembrudd. Kun
to nett var oppe. Sur SV vind 8-10 m/s og en temperatur på ca. 10 grader. Regnet kom for fullt kl. 10.00 og all
ringmerking opphørte helt fram til kl. 16.00. Vinden hadde dreid til NØ 8-10 m/s og det var fortsatt fare for noen
regndråper. Det var lite fugl å se i luften på formiddagen, men bedret seg noe utover dagen.
Av observasjoner kan nevnes: 210 kortnebbgås, 3 grågås, 17 havsule, 1 musvåk, 1 dvergfalk, 1 duetrost, 1 vintererle.

Til tross for vanskelige værforhold ble ringmerkingresultatet ganske bra, og det var de to artene på bildene som
reddet dagen i "kopenettet". Thomas overrasket også med 4 måltrost på sisterunden kl. 21.00.
Totalt ble det ringmerket 54 fugl fordelt på 8 arter: Trekryper 2, gjerdesmett 8, fuglekonge 3, munk 4, rødstrupe 4,
måltrost 4, grønnfink 11, grønnsisik 18. Totalen for høsten er nå 1617 fugl, og totalen for 2018 er 3367.
Vidar Gunnarsen

Onsdag 3. oktober 2018
Dagen startet kl. 07.00 med vind NNV 8,1 m/s og klarvær. Temperatur 7,7 grader. Det var litt for mye vind fra
morgenen men en god del fugl i lufta. Kraftig gåsetrekk i løpet av natta og formiddagen. Vi fanget nok en hauksanger
i dag. Dette er nummer fem i høst. Av observasjoner kan nevnes: 360 kortnebbgås, 550 grågås, 8 stokkand, 2
smålom, 3 vandrefalk, 1 spurvehauk, 40 blåmeis, 100 gjerdesmett, 7 vintererle, 3 gråspurv. Vi håpet at de skulle gå i
netta, for den er ikke ringmerket på stasjonen tidligere. Det gikk dårlig med spurvefangsten.
Hans Erik Karlsen og Terje Axelsen ankom stasjonen noe forsinket kl. 18.00.

Kjempebra ringmerkingsresultat i dag med ny årsrekord. Totalt ble det ringmerket 166 fugl fordelt på 19 arter:
Blåmeis 13, kjøttmeis 5, trekryper 2, gjerdesmett 21, fuglekonge 2, gransanger 1, munk 2, hauksanger 1, rødstrupe 2,
svarttrost 2, rødvingetrost 2, måltrost 8, heipiplerke 2, bjørkefink 5, grønnfink 37, gråsisik 6, brunsisik 4, stillits 1,
grønnsisik 50. Morgedagen ser værmessig lovende ut, og vi ser fram til dagen med spenning.
Vidar Gunnarsen

Torsdag 4. oktober 2018
Dagen startet med nykokt kaffe kl. 07.00, og alle var klare til innsats etter en kort natts søvn. Vind SSØ 4,5 m/s og
temperatur 8,9 grader. Det var overskyet og gode fangstforhold. Ikke så mye fugl å se i luften, men bra med fugl på
første-runden. Vi fikk en pangstart med høstens første rødtoppfuglekonge i kopenettet. Det ble spurvefangst også
med gråspurv som er ny merkeart for stasjonen. Vi hadde rolige vindforhold utover dagen og gode fangstforhold.

Terje Axelsen og Hans Erik Karlsen reiste inn fra stasjonen kl. 14.00, da det var meldt vindøkning senere på
ettermiddagen. Vi fikk noe yr i luften og mer vind, men det gjorde tydeligvis susen. Det ble fanget 3 gulbrynsangere i
løpet av 2 timer på ettermiddagen, så dette overgikk all forventning.

Det ble ny ringmerkingsrekord for året i dag også. Med ny ringmerkingsart og et stort antall gjerdesmett. Vi tror det
også må være dagsrekord for stasjonen. Totalt ble det ringmerket 197 fugl fordelt på 18 arter: trekryper 5,
gjerdesmett 64, fuglekonge 18, løvsanger 1, gransanger 1, munk 4, rødstrupe 15, svarttrost 5, måltrost 2,gulspurv 1,
bokfink 1, bjørkefink 6, grønnfink 30, gråsisik 2, grønnsisik 37, gråspurv 1, rødtoppfuglekonge 1, gulbrynsanger 3.
Det ble en dag av de sjeldne og litt av et stjernegalleri i dagboka. Vi måtte ikke ty til gamle mimrebilder i dag. Netta
ble slått sammen i kveld på grunn av at det er meldt kraftig vind i løpet av natten. Vi får vurdere forholdene i morgen
tidlig.
Vidar Gunnarsen

Fredag 5. oktober 2018
Dagen startet med å slå opp netta kl. 06.45. Vind 11,4 m/s og temperatur på 13,3 grader. Det var for mye vind til å
slå opp alle netta, så vi nøyde oss med nett fram til tripple fuglekonge. Vinden kom i kast og vi måtte ta ned tripple
og kun kjøre med de to første fuglekongenetta og netta rundt hytta. Sol på morgenen ,men det skyet til utover
dagen. Litt fugl i lufta men lite nede på øya. Av observasjoner kan nevnes: musvåk 1, tyvjo 1, låvesvale 4, vintererle 5
og minst 1 gulbrynsanger (lokkelyder). Ingen stor dag med gode observasjoner. Jeg fikk ikke tatt noen bilder av fugl
idag, så jeg bruker et par bilder fra igår. To fornøyde karer som foreviger gårdsdagens rødtoppfuglekonge (TAX og
HEK).

Ringmerkingsresultatet ble ganske bra også idag, takket være kopenettet og foring. Totalt ble det ringmerket 77 fugl
fordelt på 15 arter: blåmeis 1, kjøttmeis 1, trekryper 1, gjerdesmett 6, fuglekonge 6, munk 1, rødstrupe 2,
rødvingetrost 1, bokfink 1, bjørkefink 1, dompap 1, grønnfink 14, brunsisik 1, bergirisk 1, grønnsisik 39. Dompap og
bergirisk var nye merkearter for året. Totalt er det nå ringmerket 2057 fugl i høst, og totalen for 2018 er kommet
opp i 3807 fugler. Netta ble slått sammen for natten kl. 18.00 på grunn av for mye vind. Vi må tidlig opp i morgen for
værprognosene ser betydelig bedre ut enn idag.
Vidar Gunnarsen

Lørdag 6. oktober 2018
Dagen startet med å slå opp netta kl. 06.45. Overskyet vær med vind V 7,1 m/s og en temperatur på 9,4 grader. En
god del fugl å se og høre i lufta, men moderat fangst på førsterunden. Det ble en dag med jamt sig hele dagen uten
noen helt stor topp. Av observasjoner kan nevnes: smålom 1, spurvehauk 3, musvåk 1. 1 Gulbrynsanger ble hørt ved
et par anledninger, men ble ikke fanget. Tommy Larsen og Stig Eide ankom stasjonen ca. kl. 10.30.

Det ble et meget bra ringmerkingsresultat idag også, takket være foring ved kopenettet. Totalt ble det ringmerket
132 fugl fordelt på 16 arter: blåmeis 15, kjøttmeis 3, trekryper 1, gjerdesmett 12, fuglekonge 4, gransanger 1,
rødstrupe 11, svarttrost 2, måltrost 3, bokfink 1, bjørkefink 3, grønnfink 36, gråsisik 3, brunsisik 1, stillits 1,
grønnsisik 35. Totalen for høsten er nå kommet opp i 2189 ringmerkete fugler, og totalen for 2018 er 3939.
Værprognosene for morgendagen ser lovende ut, og vi krabbet trøtte i seng kl. 22.00.
Vidar Gunnarsen

Søndag 7. oktober 2018
Dagen startet kl. 06,45 med vind N 6,9 m/s og temperatur på ca. 7,9 grader. Det var en god del fugl i luften og bra
med fugl på øya. Litt mye vind men bra nettfangst. Vinden løyet utover dagen, og vi hadde pent vær og nesten
vindstille kl. 14.00. En ny gulbrynsanger ble ringmerket og vi hadde kontroll av en hauksanger som ble ringmerket
tidligere i uken. Høstens første flokk med stjertmeis ankom øya midt på dagen og skapte problemer med gjennfangst
flere ganger helt fram til netta ble slått sammen kl. 19.00.
Thomas Nielsen, Stig Eide og Tommy Larsen reiste inn fra stasjonen kl. 14,15, og Vidar Grann Hansen kom ut kl.

14.30. Av observasjojner kan nevnes: 140 kortnebbgås, 4 svartand, 1 hønsehauk, 1 havørn, 1 fjellvål, 2 musvåk, 1
vintererle, 1 gulbrynsanger 1 hauksanger og en sen rødstjert hunn.

Bra ringmerkinsresultat idag også, med 141 ringmerkete fugler fordelt på 16 arter: svartmeis 1, blåmeis 5,
stjertmeis 11, trekryper 2, gjerdesmett 14, fuglekonge 10, munk 1, rødstrupe 33, rødstjert 1, svartrost 3,
rødvingetrost 2, måltrost 2, bokfink 1, grønnfink 33, grønnsisik 21, gulbrynsanger 1. Totalen for høsten er nå
kommet opp i 2330 ringmerkete fugler og totalen for 2018 er 4080.
Det er meldt kuling og regn som skal starte inatt, så netta er slått sammen. Vi håper å kunne slå opp noen få
nett i løpet av ettermiddagen imorgen. Vidar Gunnarsen

Mandag 8. oktober 2018
Dagen startet kl. 08.00 med regn og vind 17 m/s. Tempereratur 11,8 grader. Værforholdene gjorde at det ikke var
aktuelt å slå opp netta fra morgenen. Det sluttet å regne ca. kl. 08.00 men vinden holdt seg stabil frem til kl. 12.00.
Den spaknet da litt og dreide mer mot SV. Netta rundt hytta ble slått opp kl. 12.00. Det var lite fugl å se i lufta og på
øya. Av observasjoner kan nevnes: 3 dvergfalk, 10 havsule, 2 sangerke og 1 vintererle. Ingen bilder fra dagen får nøye
oss med et bilde som Stig tok i går av en plageånd som stadig fløy i netta.

.
Netta ble som nevnt først åpnet kl. 12.00 kun rundt hytta, og ble stengt kl. 18.00 p.g.a. regn. Totalt ble det
ringmerket 25 fugl fordelt på 5 arter: fuglekonge 2, munk 1, bokfink 2, grønnfink 4 og grønnsisik 16.
Det er meldt mye vind imorgen også, så vi får vurdere forholdene og se om det blir mulig med nettfangst
imorgen. Vidar Gunnarsen

Tirsdag 9. oktober 2018
Dagen startet kl. 07.30 med tungt skydekke og kraftig vind SV 14,1 m/s. Temperatur 13,1 grader. Vinden kom i
kraftige kast og var oppe i over 18 m/s på det verste. Vi fikk noe oppklaring utover dagen, men vinden ga seg ikke. Vi
slo opp netta rundt hytta kl.09.45 men det var lite fugl som ikke var ringmerket allerede. Netta ble slått sammen kl.
17.00.Av observasjoner ble det tynt, da vi brukte det meste av dagen til registrering av ringmerkete fugler i
RingAccess. Av observasjoner kan nevnes 10 havsule, 2 linerle og øya var nesten tom for trekkende fugl.
Totalt ble det kun ringmerket 6 fugl fordelt på 2 arter: grønnfink 3, grønnsisik 3. Totalen for 2018 er kommet opp i
2361, og totalen for 2018 er 4111. Det er noe bedre værutsikt for morgendagen med mindre vind, men fortsatt
vindretning fra SV.
Vidar Gunnarsen

Onsdag 10. oktober 2018
Dagen startet kl. 07.00 med vind SV 11, 2 og 13,8 grader. Det var for mye vind og feil vindretning til at dette skulle bli
noen god dag. Lite fugl å se i luften og på øya. Vinden løyet noe utover dagen. Mot kvelden dreide vinden til NØ 2-3
og tåka kom sigende. Av observasjoner kan nevnes 1 havhest, 2 spurvehauk, 1 musvåk, 2 lomvi, 1 vandrefalk 1k
hunn. På kvelden fikk vi nok en kontroll av hauksangeren som ble ringmerket 3/10.

Til tross for de vanskelige forholdene ble det ringmerket 43 fugl fordelt på 10 arter: gjerdesmett 2, fuglekonge 3,
gransanger 1, munk 3, rødstrupe 1, måltrost 2, jernspurv 1,grønnfink 2, brunsisik 3 og grønnsisik 25. Totalen for
høsten er nå kommet opp i 2404, og for året 2018 er totalen 4154. Prognosene for morgendagen ser spennende ut,
med noe svakere vind fra NØ.
Vidar Gunnarsen

Torsdag 11. oktober 2018
Dagen startet kl. 07.00 med vind NØ 6,8 m/s og temperatur 10,2 grader. Det var lettskyet pent vær. En god del fugl i
lufta og på øya, men ikke store mengder. Vi hadde oppe nett fram til trærna. En flokk på 250 kortnebbgås trakk syd
på formiddagen. Det var et jevnt sig av fugl i netta hele dagen, noe som gjorde at vi ikke fikk observert noe særlig av
trekket. Vinden holdt seg på styrke NØ 7-9 m/s det meste av dagen, men roet seg noe sent på kvelden.
Hauksangeren ble kontrollert i dag også. En gulbrynsanger prøvde 2 ganger å sette seg fast i kopenettet, men slapp
unna begge gangene. Det ble imidlertid fanget en i triple fuglekonge en snau time senere. Dette er høstens femte
gulbrynsanger.

Ringmerkingsresultatet ble bra idag. Totalt ble det ringmerket 140 fugler fordelt på 12 arter: blåmeis 1,
gjerdesmett 2, fuglekonge 31, gransanger 6, rødstrupe 45, svarttrost 3, rødvingetrost 2, bjørkefink 4,
grønnfink 27, grønnsisik 15 og gulbrynsanger 1.
Vinden har minsket til Ø 3-4 m/s ikveld, og skal holde seg slik i hele natt. Vi ser derfor med spenning fram
til morgendagen. Vidar Gunnarsen

Fredag 12. oktober 2018
Dagen startet kl. 07.00 med klarvær og kraftig dis og tåkebanker. Vind NØ 5,2 m/s. Temperatur 11,7 grader. Det var
lite fugl å se i luften og på øya, men det bedret seg utover dagen. Vinden løyet og dreide etterhvert til S 7 m/s mot
kvelden. Vi hadde delvis skyet vær hele dagen. Av observasjoner kan nevnes: fjellvåk 1, varsler 1. I kveld fanget vi to
jernspurver i tripple fuglekonge som har skapt litt hodebry for oss. Den ene var betydelig lysere og hadde lys
øyestripe. Det ble tatt en del bilder, men vi jobber videre med saken. Er det noen som har noen forslag eller har sett
noe lignende tidligere. Det var flere avvik mellom de to individene.

Ringmerkingsresultatet ble merkelig bra til tross for en treg start på morgenen. Totalt ble det ringmerket 91
fugl fordelt på 15 arter: spurvehauk 1, kjøttmeis 1, gjerdesmett 10, fuglekonge 25, gransanger 2,munk 4,
rødstrupe 10, svarttrost 1, rødvingetrost 3, måltrost 9, jernspurv 2 ?, bokfink 1, bjørkefink 9, grønnfink 8,
grønnsisik 5. Totalen for høsten er kommet opp i 2635, og totalen for 2018 er 4385. Vidar Gunnarsen

Lørdag 13. oktober 2018
Dagen startet kl. 07.00 med overskyet vær og kraftig dis. Vind S 12 m/s og temperatur 15,4 grader. Det var langt fra
ideelle forhold og lite fugl å se i lufta og på øya. Vi slo raskt sammen netta nord for triple fuglekonge på grunn av for
mye vind. Av observasjoner kan nevnes: 2 spurvehauk og 15 låvesvaler. Det begynner å bli sent for disse nå.
Vidar Grann Hansen ble hentet av Per Espen Fjeld kl. 16.00 etter en ukes opphold på stasjonen. Det er fantastisk at
Per Espen gidder å kjøre oss ut og inn i nesten all slags vær. Det var røffe tilstander på vannet i dag.

Ringmerkingsresultatet ble ikke så verst med 30 ringmerkete fugler fordelt på 9 arter: spurvehauk 1, fuglekonge
3,munk 2, rødvingetrost 1, måltrost 4, bjørkefink 4, dompap 2, grønnfink 6, grønnsisik 7.
Det har vært forbausende få kommentarer til gårsdagens merkelige jernspurv. Gå inn på kommentaren til
P.K.Slagsvold på bildet på artsobs. igår, med henvisning til en finsk nettside. Der ligger det bilder av et individ som er
svært lik vår fugl. Dette blir spennende. Det er meldt mye vind imorgen, så da blir det vel så som så med fugl.
Vidar Gunnarsen

Søndag 14. oktober 2018
Dagen startet kl. 08.00 med kraftig vind S 10,8 m/s og en temperatur på 14,3 grader. Vinden holdt seg stabil på S- SØ
10-12 m/s helt til kvelden. Det var disig, men full sol hele dagen. På grunn av vinden, ble bare netta rundt hytta slått
opp. Det var litt fugl tidlig på morgenen, men helt dødt nede på øya. Det ble dårlig med nettfangst i dag, men noen
få fugl mot kvelden da vinden løyet noe. Av observasjoner kan nevnes: spurvehauk 6, havsule 15, vandrefalk 1,
stjertmeis 2. Dagens bilde er ikke av en kjernekar, men en kjernebiter som bet kraftig ifra seg. Den ga meg mer
smerte og problemer en spurvehaukene de to siste dagene.

Totalt ble det ringmerket 14 fugl fordelt på 9 arter: blåmeis 3, gjerdesmett 1, fuglekonge 4, gransanger 1, munk 1,
rødstrupe 1, svarttrost 1, grønnsisik 1, kjernebiter 1.
Prognosene for morgendagen ser ikke bra ut, da det er meldt regn hele dagen fra ca. kl. 11.00. Jeg håper å få noen
gode timer med fangst før regnet setter inn. Jeg får kose meg med registrering i RingAccess på ettermiddagen.
Totalen for høsten er nå kommet opp i 2679 ringmerkete fugler, og totalen for 2018 er 4429.
Vidar Gunnarsen

Mandag 15. oktober 2018
Dagen startet kl. 08.00 med vind S-SØ 8,7 m/s, og temperatur 14,1 grader. Det var kraftig dis og tendens til
tåkebanker som kom drivende. Det var en god del fugl i luften, men det virket dødt nede på øya. Jeg startet med å
slå opp netta rundt hytta, og forsto fort at det fikk holde til jeg fikk kontroll. Bra med fugl i netta, og god
variasjon av arter. Av observasjoner idag kan nevnes: 1 storjo trekkende mot syd, 3 spurvehauk, 20 stjertmeis, 30
sidensvans. Netta ble slått sammen kl. 17.00 på grunn av regn, men det var tydelig at det var kommet mye fugl til
øya sent på kvelden. En god del gransangere og meis var å se overalt.

Totalt ble det ringmerket 48 fugl på de fire netta ved hytta, fordelt på 14 arter: kjøttmeis 2, stjertmeis 5, gjerdesmett
2, fuglekonge 9, gransanger 3, munk 4, rødstrupe 4, svarttrost 1, rødvingetrost 1, måltrost 1,bokfink 1, bjørkefink 7,
grønnfink 5, gråsisik 2, brunsisik 1.
Værprognosene for morgendagen ser nesten for bra ut med NØ vind 2-3 m/s og skyet vær. Jeg er redd for at det kan
bli en travel dag for en enslig sjel her ute på Store Færder. Det er synd at ikke flere har anledning til å hjelpe til i
dagene som kommer. Denne uken tror jeg det kan bli mye fugl, og kanskje noen spennende bekjentskaper i netta.
Vidar Gunnarsen

Tirsdag 16. oktober 2018
Dagen startet med å slå opp netta kl. 07.30 rundt hytta. Det var tykk tåke og vind NNØ 7 m/s og temperatur 10,5
grader. Mye rødstrupe tidlig på morgenen men de forsvant fort da det kom en kortvarig vindøkning. Det var rikelig
med finkefugl i lufta. Det ble en travel dag for en gammel kar, og det ble frokost, lunch og middag først kl. 18.30. Det
var fullt trykk hele dagen. Jeg rakk ikke å få med meg så mye observasjoner, men kan nevne: 8 spurvehauk, 1
hønsehauk 1k hunn, 2 duetrost, 50 sidensvans og et stort antall grønnsisik.

Det var synd at det ikke var flere folk på stasjonen i dag, for det var mye fugl på øya. Jeg var alene, så det var ikke
mulig å ha mer en netta rundt hytta oppe. Totalt ble det ringmerket 149 fugl på 4 nett, fordelt på følgende arter:
blåmeis 6, gjerdesmett 7, fuglekonge 17, gransanger 3, munk 4, rødstrupe 23, bjørkefink 5, grønnfink 10, gråsisik 6,
grønnsisik 67. Totalen for høsten er nå kommet opp i 2876 ringmerkete fugler, og totalen for 2018 er nå 4626.
Det er meldt vindreining til SV i løpet av kvelden og natten, så det blir vel en roligere dag i morgen.
Vidar Gunnarsen

Onsdag 17. oktober 2018
Dagen startet kl. 07.30 med å slå opp kopenettet. Det ble bare dette nettet i formiddag på grunn av tykk tåke og yr i
lufta. Det dannet seg fort vanndråper i nettet, slik at fuglene ble våte. Tykk tåke fra morgene og vind SSØ 7,5 m/s
med temperatur 12,7 grader. Været bedret seg noe midt på dagen, så to nett til bak hytta ble slått opp.
Det var en del fugl på morgenen men moderat fangst. Det tok seg opp utover ettermiddagen og det ble et markert
trostetrekk mot kvelden. Av observasjoner kan nevnes: 6 spurvehauk, 2 duetrost, 600 gråtrost, 200 rødvingetrost,
200 måltrost.
Til tross for bruk av kun to nett nede ved hytta, ble det ringmerket 64 fugl fordelt på 8 arter: Rødstrupe 5, munk 6,
grønnfink 8, bjørkefink 11, bokfink 1, trekryper 1, fuglekonge 8, grønnsisik 24.
Det er meldt svak NV vindretning i morgen, så da kan det bli kjør. Totalen for høsten er nå kommet opp i 2940
ringmerkete fugler, og totalen for 2018 er 4690.
Vidar Gunnarsen

Torsdag 18. oktober 2018
Dagen startet kl. 07,00 med å slå opp netta rundt hytta. Vind VNV 6,7 m/s og temperatur 10,5 grader. Det var
klarvær og sol hele dagen med noe minkende vind fra stort sett samme retning. Det var mye fugl å se i lufta og en
god del finkefugl nede på øya. Midt på dagen kom det mye rovfugl seilende i de gunstige forholdene. Jeg var for mye
opptatt med å ringmerke, så det var ikke så mye jeg fikk tid til å se opp. Av observasjoner kan nevnes: 10
spurvehauk, 8 fjellvåk, 19 musvåk, 1 varsler og 1 ung jaktfalk som kom trekkende frø øst og fløy rett vest over hytta.
Det har vært slitsomt å være alene disse dagene og jeg var lykkelig da Geir Inge Ruud ankom stasjonen kl. 17.00. Han
blir her til jeg reiser hjem på lørdag. Netta fram til tripple fuglekonge ble slått opp kl. 17.30 av Geir Inge.

Ringmerkingsresultatet ble bra i dag også med kun fire nett ved hytta. Totalt ble det ringmerket 96 fugler fordelt på
16 arter: svartmeis 1, blåmeis 25, kjøttmeis 3, gjerdesmett 4, fuglekonge 2, munk 1, rødstrupe 4, svarttrost 1,
rødvingetrost 2, måltrost 2, bokfink 1, bjørkefink 6, grønnfink 9, gråsisik 23, brunsisik 1, grønnsisik 11.
Vi spiller lyd av spurveugle og perleugle nå ikveld og Geir Inge satser på storfangst. Dagen i morgen ser spennende ut
og vi håper på en bombe , for nå har det vært stille på den fronten noen dager.
Vidar Gunnarsen

Fredag 19. oktober 2018
Dagen startet kl. 07.00 med en fantastisk soloppgang. Klarvær og med vind 0,8 m/s fra NNØ. Det var en kjølig
morgen med bare 5 grader. Vi hadde håpet på mye fugl idag, men det ble litt for fint vær. Vi hadde kun en
hønsehauk på trekk mot øst. Det ble en nedtur i forhold til det gode rovfugltrekket vi hadde igår. Vi hørte en del
kortnebbgås på trekk i mørket inatt og tidlig på morgenen. Av andre observasjoner ble det tynt, med kun to
vintererler og litt sidensvans. Ellers hadde vi et par små flokker med stjertmeis.

Dagens høydepunkt ble nok den fine soloppgangen på bildet. Til tross for det fine været ble det et brukbart
rinmerkingstall. Totalt ble det ringmerket 86 fugler fordelt på 13 arter: blåmeis 4, stjertmeis 14, trekryper 1,
gjerdesmett 7, fuglekonge 7, rødstrupe 4, svarttrost 7, gråtrost 1, rødvingetrost 4, gulspurv 1, bjørkefink 4,
grønnfink 15, gråsisik 5, grønnsisik 12. Totalen for høsten er nå kommet opp i 3122 fugler, og totalen for 2018 er
4872.
I morgen blir det innreise for undertegnede og Geir Inge Ruud. Det blir litt rart å komme hjem til fastlandet etter å ha
ligget her i 6 uker siden 2. september. Værprognosen for morgendagen ser også spennende ut, så det kan bli en
travel dag med ringmerking, pakking og rengjøring av hytta. Jeg håper å rekke en kortfattet dagbok før avreise.

Vidar Gunnarsen

Lørdag 20. oktober 2018
Ny strålende soloppgang, men dessverre litt lite fugl i lufta. Rett og slett for fint vær.

Hei folkens nå er det på tide å komme seg ut av soveposen i det fine høstværet.

Hjemreisedag i dag så det blir travelt.Geir Inge og Vidar

