
Tidlig krøkes 

som god fugle-

kikker skal bli
Olav Kroksæter er bare 4 år, men viser allerede 

stor interesse for fugler. Derfor var det stor stas 

da han fikk være med morfar Karl Thorvaldsen, 

som er leder i Hitra -Frøya lokallag av Norsk 

Ornitologisk Forening (NOF) til Titran for å se på 

nettfangst og ringmerking av fugl.

FARTSTID: Magne Myklebust er en av ornitologene som har lengst fartstid på Titran. 

Siden han besøkte Titran for å se etter fugl for første gang i 1995 har han vendt tilbake 

år etter år. Flere tusen fugler har han plukket ut av fangstnettene og merket siden den 

gang. Magne synes det er moro at lille Olav ser ut til å dele hans interesse for fugler. 

DOKUMENTASJON: Olav (4) fotograferte alle fuglene 

som ble fanget for ringmerking da han var med morfar Karl 

Thorvaldsen (i bakgrunnen) til Titran. Her er det en gjerd-

esmett Vegard Aksnes viser fram. Under en tur til Namibia i 

2009 ble Vegard fascinert av fuglene han så. Samtidig innså 

han at han ikke kjente fuglene vi har i Norge. Det vekket 

den ornitologiske interessen hans, og han ble ivrig fuglekik-

ker. Vegard har også bestemt seg for å bli ringmerker, og er 

nå under opplæring for å få ringmerkelisens.

FARTSTID: Magne Myklebust er en av ornitologene som har lengst p

f l f f ste gang i 1995 har han vendt tilbaake i l ne som har lengst fartstid på Titraan. 
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Titran Ornitologiske stasjon ble op-
prettet i 1998, og løpet av de 17 første 
årene(til og med 2014) fi kk 18405 fugler, 
fordelt på 107 arter, en ring på venstre 
fot. Hver ring har et unikt nummer som 
gjør at fuglen kan identifi seres om den 
blir gjenfunnet. All vitenskapelig ring-
merking i Norge organiseres av Ring-
merkingssentralen ved Stavanger Mu-

seum, og gir informasjon og kunnskap 
om blant annet trekkruter, levealder, 
hekke- og overvintringsområder. 

 På nettstedet artsobservasjoner.no 
ser vi at totalt 146 fuglekikkere har lagt 
inn sine fugleobservasjoner fra Titran, 
som er en av de viktigste lokalitetene i 
trøndelag når det gjelder fuglekikking 
og ringmerking.

 De første funnene på Titran er regis-
trert helt tilbake til 1925, og til sammen 
er det sett 231 arter på lokaliteten. Selv 
med så mange registrerte arter dukker 
det fremdeles opp noen nye. I år er det 
så langt blitt to nye arter, tundragås i 
mai, og ett individ av den gråspurv-like 
pilfi nken 24. september . Sistnevnte ble 

først oppdaget på Heia, før den ble gjen-
funnet sammen med en skokk gråspurv 
på en svært godt besøkt fôringsplass på 
Titran like etterpå.

GULBRYNSANGER: For noen år siden skapte gulbrynsangeren vill begeistring da den dukket opp på Titran. I fjor gikk det hele 15 av arten i nettene på Titran, og i år dukket de opp i enda større antall. På en eneste dag (21. september) ble det sett 22 individ av ar-ten på Titran, hvorav 12 av dem ble fanget og merket. Samme dag ble det utrolig nok sett 18 gulbrynsangere av fuglekikkere på Sula.

ØNSKELISTE: En hauksanger er blant de fuglene som står høyt på ønskelista til ornitologene. Under høsttrek-ket kan det dukke opp mange arter vi vanligvis ikke ser, og hauksangeren er en av dem. «Folk fl est» ville kanskje heller ikke lagt merke til den, men drevne ornitologer har både skarpe blikk og god hørsel. Mange av fuglene skilles derfor på lyden ute i feltet.

KURIOSITET: Ei nydelig perleugle gikk i nettet en tidlig morgen, og fi kk ring på foten før den ble sluppet igjen. Ugler er ikke hverdagskost under nettfangst på Titran, og ornitologene synes derfor det er litt ekstra moro med slike funn.

SJELDEN: Ornitologene er spesielt nøye med å foto-dokumentere 
uvanlige arter. Da ei sibirpiplerke hang i nettet ble den behørig 
fotografert etter at den var ringmerket og registrert. Fotografen er 
Magne Myklebust, mens det er Einar Sæther som holder den. Einar 
er også fast fuglekikker på Titran. 

NØYAKTIGHET: Alle fuglene som fanges og merkes blir nøye registrert med riktig art, og med kjønn og alder om det er mulig å se. Noen ganger må fuglene      studeres litt ekstra ogsammenlignes med informasjon i oppslagsbøker for at ringmerkeren   skal være helt sikker på at alt blir riktig. Her blir en liten tass studert av Øyvind Aas (t.v), Magne Myklebust, Vegard Aksnes og Oskar Fredagsvik. Sistnevnte er fra NOF Hitra-Frøya lokallag.
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