Facebook 2016
23. mars 2016
1 av 2 hornugler på Færder nå. Våren er i gang

9. juli 2016
Vi har nå jobbet i nesten 5 år for å få ferdig stasjonens jubileumsbok. Boka ble levert til trykking i går
8.7.16 og vi håper å ha den tilbake om tre uker. Vi legger ut mer informasjon når det er klar.

29. august 2016
Boka kan kjøpes til den nette sum av 199,- (med porto og pakking: 269,-), og bestilles fra Terje Axelsen:
axelsen@online.no
Endelig er den her - boken om fugler på Store Færder! Stasjonen ble etablert i 1973, og har sin base på øya
Store Færder, ytterst i Oslofjorden. Her har det vært drevet ornitologiske aktiviteter som ringmerking,
sjøfuglovervåkning og trekkfuglregistreringer siden 1962. Nå kan du ta del i arbeidet gjennom å lese den
nye boka. (Opphavsrett: Store Færder Ornitologiske Stasjon)
Om jubileumsboka
Hele 206 sider har boken om Store Færder blitt, og den er rikt illustrert. Totalt 303 (!) bilder gjør den til en
fryd for øyet. Det er ikke bare fugler som er viet oppmerksomhet, også andre planter og dyr er med. Fugler
står likevel i høysetet, og det er totalt 175 fuglebilder.
Det er svært mange som har bidratt i stasjonsarbeidet siden stasjonen ble opprettet, med fugleregistering,
ringmerking, vedlikehold og praktiske gjøremål. At boka har blitt slik den har blitt er derfor et
fellesprosjekt med mange involverte og mye dugnad. Det gikk nesten fem år å ferdigstille stasjonens
jubileumsbok, som ble levert i trykken i juli.
Bokas innhold er delt opp på følgende vis:

•Hvorfor drive med trekkfuglundersøkelser på Store Færder?
•Store Færders geologi
•Store Færders vegetasjon
•Historikk om gamle Færder fyr
•År for år om aktiviteten gjennom 50 år
•Ringmerkingen gjennom 50 år
•Artsliste med mye informasjon og kommentarer
•Øygruppens hekkefugler
•Vitenskapelige artikler
•Forandringer i vårtrekket på løvsanger og munk fra 1970-tallet og frem til i dag
•Trekkforhold hos rødstrupe
•Hvorfor flyr fugler mot store lyskilder – innsamling av døde fugler ved Færder fyr
•Flått-undersøkelser ved flere fuglestasjoner
•Ringmerking og gjenfunn gjennom 50 år med kart og tabeller
•Tidsforskyvning i vårtrekket hos en rekke fuglearter
•Persongalleri: Personer som har deltatt i arbeidet ved stasjonen

