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Stjertmeis Aegithalos caudatus var på trekk i betydelige antall på kysten av Norge senhøsten 2016. På Lista
Fuglestasjon ble det merket 657 individer om høsten. Foto: Rubén Piculo.

Aïda López
Overvåking våren 2016
Lista Fuglestasjon fullførte 10. juni 2016
den 26. sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om våren. Stasjonen har hatt
87 bemanningsdager fra 15. mars til 10. juni.
13 mistnett har vært i bruk i den standardiserte
runden (138 meter), og resultatet har vært et
litt lavere antall fugler i fangsten enn normalt.
Det ble fanget 991 fugler av 49 forskjellige arter.
Gjennomsnittet for vårfangsten er 1037.
Den gjennomsnittlige temperaturen var høyere
enn normalt mesteparten av året, med 1,9° C
over snittet fra mars til juni. Nedbøren i løpet
av perioden var omtrent som normalt, selv om
det var ganske mye nedbør i mai. Det var relativt
rolige vindforhold, men noen få dager med sterk
vind fra NV og noen dager med østlige vinder.
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Vi antar at værforholdene under våren har
framskjøvet trekket for noen arter, og at forholdene under hekkingen var rimelig god og
kunne gi normal til god hekkesuksess. Noen
arter ankom tidlig denne våren som svarttrost (en stor andel kom før 15. mars), rødstjert (13. april), svartrødstjert (15. mars), munk
(1. april) og heipiplerke (første merket 30. mars).
Selv om mange arter hadde normale tall, var
antallene av noen troster og meiser lave. Vi vet
imidlertid at mange svarttroster kom til Lista bare
to dager før vi startet ringmerkingen – det ble
sett minst 300 individer på fyrområdet den 13.
mars. At svarttrost var under normalen i fangsten betyr derfor nødvendigvis ikke at det var
færre fugler i området i 2016. Dette faktum og
sannsynligheten for mildere vintre og varmere
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Lista Fuglefestival ble avholdt for andre gang i 2016. Her er deltakerne i Bird Race samlet lørdag 27. august
2016. Foto: Aïda López.

vår-måneder i fremtiden, gjør at vi muligens bør
vurdere en tidligere start av ringmerkingen.
Antallet finkefugler var lavt i overvåkingsfangsten. Unntaket var tornirisk og stillits.
Seks stillits ble ringmerket – gjennomsnittet
for denne arten er én. På den annen side
hadde flere sangere sammen med andre langdistansetrekkere tall over normalen. Særlig
gransanger, myrsanger, gulsanger, rødstjert,
svartrødstjert og linerle ble registrert i høye tall.
Unntaket blant sangerne var løvsanger, som i
gjennomsnitt er den mest ringmerkede arten
om våren.
Denne våren hadde løvsanger det laveste
fangsttallet noensinne, bare 62 individer ble

merket. Dette er mindre enn halvparten av
gjennomsnittet (gjennomsnitt 1990-2016: 149
individer). Det er første gangen løvsanger hadde
et lavere merketall om våren enn sin slektning,
gransangeren.
I nettene ble de fem artene på topp rødstrupe
(173), stær (94), gransanger (83), løvsanger (62)
og brunsisik (53), selv om de to siste artene var
under gjennomsnittet.
I forbindelse med vårfangsten har vi merket
1 tårnfalk, 1 varsler (første gang ringmerket
om våren), 1 rødtoppfuglekonge, 4 myrsanger,
1 busksanger og 1 sørnattergal (3. merkefunn,
de to andre var merket i 2009).
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Vi har i år fortsatt overvåkingen av steinskvettens
hekkinger i stasjonsområdet, og merket både
voksne og unger med fargering. Noe mindre
innsats ble gjort denne våren (færre personer
var tilgjengelige). Samtidig har det vært færre
hekkende steinskvett i området enn i 2015.
Fra januar til juni 2016 ble 205 arter registrert i
stasjonsområdet. En del arter har blitt registrert
i svært høye antall, slik som polarsnipe, hvitkinngås, toppskarv og brunnakke. På den annen
siden var det bare noen dager med vind fra NV.
Det har resultert i relativt lave antall av sjøfugler
på trekk. Selv om noen vadere som grønnstilk,
småspove og polarsnipe hadde normale eller
høye tall, var et stort antall vaderarter fåtallige:
rødstilk, sandlo, myrsnipe, strandsnipe, tjeld,
skogsnipe, storspove, vipe, gluttsnipe og brushane ble registrert med lavere tall enn fjoråret.
Minst 4 par viper holdt seg i området (mot
8 i fjor). Noen par hekket og la egg, men ingen
fikk fram unger som overlevde. Dette er dessverre det andre året på rad at vipene har 100 %
mislykket hekking i fyrområdet. I tillegg er fire
par det laveste antallet hekkepar noensinne.
I løpet av våren 2016 var det en rekke sjeldne
arter i stasjonsrområdet. Vi har registrert
1 silkehegre, 4 egretthegrer, 1 glente, 1 svartglente, 1 enghauk, 1 steppehauk, 1 triel,
1 bieter, 1 tretåspett (første vårobservasjon),
1 dverglerke (første syngende i området, fra
den 14. til 23. mai), 1 sitronerle, 1 sørnattergal,
1 rødstrupesanger og 2 rødtoppfuglekonger.
Overvåking høsten 2016
Stasjonen hadde 124 bemanningsdager fra
15. juli til 15. november. 13 mistnett var i bruk
i den standardiserte runden (138 meter), og
resultatet ble et litt høyere antall fugler enn
normalt. 4839 fugler ble fanget (gjennomsnitt
for høsten er 4563) av 66 forskjellige arter. Til
sammenligning ble det fanget 2699 ind. av
64 arter i 2015.
Temperaturene i 2016 var stort sett høyere enn
normalt, og bl.a. 1,2° C over normalen fra juli
til oktober på Lista. I tillegg var en lang periode
om høsten dominert av østlige vinder, noe som
trolig var en del av årsaken til at flere østlige
arter som er sjeldne i Norge dukket opp ved
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fuglestasjonene. For øvrig var det generelt relativt rolige vindforhold, med noen få dager med
sterk vind fra nordvest.
Høstfangsten var 10,6 % høyere enn gjennomsnittet. Fangsttallene for mange arter var likevel
under gjennomsnittet denne høsten, noe som
var spesielt tydelig for finker og sangere. Løvsanger hadde det laveste fangsttallet noensinne,
og var for første gang mer fåtallig enn gransangeren om våren på Lista. Imidlertid ble gransanger ringmerket i rekordantall. Fuglekonge ble
også ringmerket i høye antall.
De fem artene på topp i fangsten var blåmeis
(1582), stjertmeis (657), fuglekonge (318), løvsanger (191) og rødstrupe (189).
I forbindelse med høstfangsten har vi merket
1 busksanger, 1 sibirjernspurv (første gang), og
1 hvithodespurv (andre gang).
Totalt 244 arter ble påvist i fuglestasjonsområdet på Lista i 2016, hvorav én art var ny for
området (sibirjernspurv). Brunnakke, svartand,
havelle, sjøorre og havsule var tallrike høsten
2016. Ærfugl, storjo, krykkje, alke og alkekonge
ble sett i lavere antall enn normalt høsten 2016.
Vipe, brushane, rødstilk, gluttsnipe og strandsnipe var særlig fåtallige både vår og høst. Også
en del andre vadefugler ble sett i lave antall.
Haukugle og stjertmeis dukket opp som
invasjonsarter høsten 2016. I tillegg ble mange
nøttekråker (flokker på opptil 80 individer) sett
på Lista. Hverken haukugle eller nøttekråke blir
sett årlig ved fuglestasjonen. En rekke sjeldne
arter ble sett i området i løpet av året, hvorav
de mest uvanlige var balearlire, triel, sandterne,
sibirjernspurv (rm.), asiasvartstrupe og hvithodespurv (rm.).
Rundt 3 timer har vært brukt hver morgen på å
telle fugler som trekker på sjøen / landet. Dette
tilsvarer rundt 630 timer i løpet av vår- og høstsesonger.
Publikum
Vi tilbød også i 2016 et ringmerkingskurs for
nybegynnere. Dette er en kombinasjon av 2,5
timer med teori og 10 timer med praksis i felt.
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Sibirjernspurv Prunella montanella var ny art for Lista i 2016. Fuglen ble fanget 3. november. En invasjon av
denne østlige arten traff Norge senhøsten 2016, med 10 funn i perioden 19.10-11.11. Foto: Aïda Lopez.

Rødstrupesanger Sylvia cantillans Vatnemarka, Lista fyr (VA) 9. mai 2016 var en av mange sjeldenheter som ble
påtruffet i stasjonsområdet dette året. Foto: Gunnar Gundersen.
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Ringmerkingskursene til Lista Fuglestasjon er populære. Her forteller stasjonssjef Aïda Lopez om myting hos
spurvefugler til deltakerne på et ringmerkingskurs. Foto: Lista Fuglestasjon.

Standardisert ringmerking, identifikasjon, biometriske målinger, alder, kjønn, myting og livssyklus er noe av innholdet. To kurs har blitt
utført med totalt 13 deltakere fra hele Norge.
Vi har fått svært positiv tilbakemelding, og flere
kurs vil også bli holdt i framtida.
Vår årlige Fuglefestival ble feiret med fest og
aktiviteter den første helga i september. Det var
en vellykket helg med sosiale arrangementer.
Det var Bird Race, middag, ringmerking omvisning og fugleverksted for barn.
I 2014 og 2015 hadde Lista Fuglestasjon fått
støtte som lot oss drive naturveiledning mot
skoler, ledet av naturveileder Jonas Langbråten.
Besøkssenter Våtmark Lista har i 2016 tatt
sin del av dette ansvaret sammen med Lista
Fuglestasjon.
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Totalt 13 skolegrupper (434 studenter) +
11 privatpersoner har fått omvisning ved Lista
Fuglestasjon i 2016.
Bemanning
I tillegg til den ansvarlige ringmerkeren (Nils
Helge Lorentzen og Rubén Piculo) og den
daglige lederen (Aïda López), har det i 2016
vært 9 frivillige fra Norge, Spania, Tyskland,
Østerrike, England og Australia, ved stasjonen.
En assistent fra Finland var ansatt i høysesongen
for blåmeis / ugler.
Forskning
En vitenskapelig artikkel ble publisert i 2016.
Det var Blatti, E., López, A. & Lislevand T., 2016.
Characteristics of Lesser Spotted Woodpeckers
Dendrocopos minor on irruptive autumn movement along the coast of southern Norway. Ornis
Norvegica 39: 1-5.
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Haukugle Surnia ulula var en av høstens invasjonsarter
på Lista. Her fotografert 4. september 2016 av Jonas
Langbråten.
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