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"Ligesom Tisler ligger denne Ø midt i Havet,
orngivet af en Skjærgaard, der bestaar af lave Skjær,
hvorover SjØen i Stormen ruller og afgiver
et av disse storartede Skuespild,
som Kysten har at frembyde:
I Veiret stigende Fontæner, der sprøiter opp
som Strokkers og Geisers Vandsøiler,
tilbagestyrtende BØlgeslag lig Fossefald fra
Fjeldene,
og vilde, kaade BØlgeslag med en aller anden
lodret, leggende Skikt, der i Uveir sender en
hvid Styrtregn af splintrede Vanddraaber ind over
selve Øen.

Hyllest til Akerøya fra
"I Havskjærene"
av Constantius Flood (1882)
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INNLEDNING
ROAR EILERTSEN
Akerøya Ornitologiske Stasjon holder til i det eneste huset oå
Akerøya, sør for Spjærøy i

Hvaler kommune, Østfold.

Huset er byg-

get i 1896 som våningshus på gårdsbruket som da ble drev et på øya .
Gården ble nedlagt på 1940-tallet.

De øvrige bygn inger er siden

forfalt og revet.
I 1957 ble hele Akerøya med huset innkjøpt av en del omkringliggende kystkommuner i regi av Oslofjordens Friluftsråd og Viltfondet (idag Miljøverndepartementet).
areal .

Øya ble dermed utlagt til f ri-

Hvaler kommune bidro med brorparten av mid l ene ved dette

innk jØoet, og står dermed som de n juridiske eier a v Akerøya .
I forbindelse med kjøpet ble det opprettet et styre for Akerøya
med ordføreren i Hvaler som formann.

Hensikten var altså å sikre

Akerøya som friareal, samt å bevare den rike flo ra og fa una som
fin nes her.

Av den grunn ble det bestemt at Zoologisk Museum i

Oslo skulle ha anledning til å benytte huset vederlagsfritt i vå r
til vitenskapelige regi stre ringer.

I sommerhalvåret· fu ngerer huset

som oppsynsbolig fo r Oslofjordens Frlluftsråd.
I 196 1 ble det s å satt i gang trekkfuglundersøkelser og ringme rk ing.

Akerøya Orni tologiske Stasjon var dermed et faktum .

I lØ?et av alle disse årene er det cand. mag. Gunnar Lid som har
vært drivkraften.

På 1970-tallet, og spes ie lt etter at Norsk Orni-

tolog i sk Forening avdeling Østfold var opprettet, har østfold ungdommer fått stadig mer innpass i stasjonsd riften.

I de fir e

sis t e årene har Morten Nilsen fra Moss stått ansvarlig for, og u tfø rt det aller meste av ringmerkingsarbeidet, en i nnsats s om for tjener honør!
Den ornitologiske aktiviteten er blitt betyde lig opptrappet de
senere årene, og dermed bruken a v huset.

Også Oslofjorde n s Fri -

luftsråd benytter hu set i stadig større grad i sitt arbeide.

Dette

medfører naturligvis kraftig slitasje på bygningen .
I 1976 utfØrte derfor mannskapet ved den ornitologiske stasjon
betydelige vedlikeholdsarbeider både innendørs og utendørs.
9USingen foregikk utelukkende ved dugnad .

Opp-

Styret ved Akerøya stil t e

d e 3000,- kroner som var avsatt til vedlikehold av hus et , til vår
disposis jon.

Vi fikk dessuten fantastis k god s tøt te av fi rma er

og privatpersoner, slik

~t

den materielle standard ble hevet l angt

over det nivå de offentlige bevilgninger ville tillate .
Stasjonen har nå k apasitet til 10 personer, som vil nyte godt av

4
et bra utstyrt kjØkken, stor stue, arbeidsrom med bibliotek og et
stort ringmerkingslaboratorium.

I husets 2. etasje er det 4 soverom.

T A K K ~

Vi vil på denne måte få rette en tall til de firmaer, institusjoner og privatpersoner som har hjulpet oss Økonomisk og materieltt
i 1976.

Uten deres verdifulle hjelp ville det vært umulig for oss

å drive arbeidet ved stasjonen på et såvidt høyt nivå som tilfellet er i dag.

Vi kan med glede konstatere at det vises forståelse

for verdien av vårt arbeide.

Dette gir oss gode forhåpninger

for stasjonens framtidige utvikling.
VL er fØlgende institusjoner og firmaer en soesiell takk skyldig:
BORG TRELAST A/S

(V. KIÆRS BRUK, FREDRIKSTAD

BØCKMANN & SØNNER, BORGE
FJELDBERG BRUK A/S, FREDRIKSTAD
FREDRIKSTAD KOMMUNE
GRESSVIK TREVAREFABRIKK A/S, ONSØY
HAGBART JACOBSEN A/S, FREDRIKSTAD
HANS NILSEN KOLONIAL, FREDRIKSTAD
JACON A/S, FREDRIKSTAD
JOTUNGRUPPEN A/S, FREDRIKSTAD
NICOLAYSEN JERNVAREHANDEL, FREDRIKSTAD
NORA FABRIKKER, OSLO
OSLOAVDELINGEN AV NOF
PANCO A/S, FREDRIKSTAD
RAJ CAMPING A/S, FREDRIKSTAD
A/S STABBURET, FREDRIKSTAD
STYRET FOR AKERØYA, VED ORDFØREREN I HVALER KOMMUNE
ØSTFOLD FYLKE
EN SPESIELL TAKK RETTES TIL MARTON KOLBEINSON, ASMALØY.
I ALL SLAGS VÆR OG TIL ALLE DØGNETS TIDER ER HAN VILLIGHETEN SELV,
NÅR EN ORNITOLOG BANKER PÅ DØRA HANS OG VIL TIL AKERØYA.
UTEN HANS HJELP VILLE DET I DE FLESTE TILFELLER VÆRT UMULIG Å
KOMME UT TIL AKERØYA.
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EN SAMMENFATNING AV ÅRET

1976 FRA MÅNED TIL MÅNED,

OLE JØRGEN HANSSEN.
Sesongen 1976 på Akerøya ble innledet ved påskeferiens start,
den lo.4.

Vårtrekket var da godt i gang for en rekke arters ved-

kommende.

De to første dagene var preget av sørlige vinder styrke

5-6, og småfugltrekket var fØlgelig labert.

Disse dagene ble det

imidlertid sett flere godbiter, fugler som holdt seg på øya i påvente av bedre vær.

En jaktfalk (Falco rusticolus) ble sett i

dagene 11.4 til 13.4, 20 fjæreplytt (Calidris maritima) ble observert den 11.4 og l
12.4.

jordugle (Asio flamrneus) ble observert 11.4 og

2 ringtrost (Turdus torquatus) og 2 duetrost (Turdus visci-

vorus) ble sett den 11.4, da også l gråspurv (Passer domesticus)
ble sett ved stasjonsbygningen.
Den 12.4 lØyet endelig vinden til styrke l, mens tåke og dårlig
sikt vedvarte.

Dette skulle vise seg å utløse et veritabelt små-

fugltrekk, og over 1000 fuglekonger (Regulus regulus) og 400 rødstruper (Erithacus rubecula) ankom på morgenen.

Gjerdesmett

(Tryglodytes tryglodytes) og jernspurv (Prunella modularis) viste
også markert trekktendenser denne dagen med henholdsvis 50 eks.
og 40 eks. observert.

Den 12.4 ble ,det også fanget og ringmerket

l hunn av svart rødstjert (Phoenicurus ochrurus).

Trekkaktiviteten

gjenspeiler seg også i ringrnerkingstallene for den 12.4, da hele
366 fugler ble fanget i kun 16 nett.
Siste del av perioden ble preget av klart vær med nordØsllige
vinder.

For en del spurvefuglarters vedkommende fortsatte trekket

også i disse dager, bl.a. ble det sett over 100 linerler (Motacilla
alba) i dagene 13.4 til 15.4.

Bokfink (Fringilla coelebs) ankom.

i et antall av 250 eks. den 13.4, og den 15.4 ble det

sett hele

12 duetrost (Turdus viscivorus) i en flokk på nordtrekk.
l stillits (Carduelis carduelis) ble observert den 13.4, og nok
en hunn av svart rødstjert (Phoenicurus ochrurus) ble fanget den
18.4, på siste runde da nettene ble tatt ned.
Av andefugl (Anatidae) ble det gjort flere interessante observasjoner i april.

En flokk på vel 60 sædgjess (Anser fabalis)

ble sett fra Sydodden den 14.4, og en knoppsvane (Cygnus o1or)
ble sett den 12.4.

2 brunnakker (Anas

penelope) ble sett både

13.4 og 14.4, mens 2 stjertender (Anas acuta) ble observert 14.4
og 16.4.

Hele 7 taffelender (Aythya ferina) trakk over øya den

12.4, mens toppand (Aythya fuligula) ble sett i mindre antall i
tiden 13.4 til 15.4 .

Det bØr også nevnes at det den 11.4 ble

funnet et reir av ærfugl (Sornmateria mollissima) på øyas vestside.
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Reiret inneholdt da allerede 3 egg, og eggleggingen må da ha startet senest den 8.4.
Mai måned ble innledet med rolige værforhold og sørøstlige vinder, som dreiet nordvest ut på dagen den l.S.

Natten til den 2.S

dreiet vinden igjen mot sør-sørvest, med tåke og regn.
skarv (Phalacrocorax aristotelis) ble sett den l.S.

l topp-

Vinddreiningen

til sørvest på natta til 2.S så ut til å ha virket positivt på
vadefugltrekket, i det årets første eksemplarer av steinvender
(Arenaria interpres) og myrsnipe (Calidris alpina), henholdsvis
3 eks. og l eks. ble sett sammen med lS-20 rødstilk (Tringa totanus).
Stasjonen var så atter betjent fra 23.S til 6.6.

Første del

av perioden var preget av sol, varme og sørlige vinder styrke 2-3.
Mot kvelden den 26 . 5 skyet det over, og temperaturen sank merkbart, fra 20°C til 7°C, målt kl. 0500.
skulle vedvare resten av perioden.

Skydekket viste seg å

2 grågås (Anser anser) ble sett

den 24.S, mens knekkand (Anas querquedula) ble sett hele 3 ganger,
den 23.S, 26.S og 28.S.

l ubestemt sivhauk/myrhauk (Circus sp .)

ble sett både 24.S og 30.S, mens l sivhøne (Gallinula chloropus)
ble sett i Ferskvannsdammene den 23.5.
Av vadefugl kan nevnes observasjonen av l heilo (Pluvialis
apricaria) den 23.S, hele 10 sandlo (Charadrius hiaticula) den
24.S, samt 5 småspover (Numenius phaopus) den 23.5 og 8 eks. den
26.S.

Av mer sjeldne fugler bØr nevnes at l eks. av turteldue

(Streptophelia turtur) ble sett 24.5 og 2S.5, samt at l

tyrker-

due (Streptophelia decaocto), som heller ikke er vanlig på Akerøya,
ble sett den 24.S.

l hornugle (Asio otus) ble sett den 27 .5 , mens

l ubestemt eks. av hornugle/jordugle (Asio sp.) ble sett den 24.5.
Av spurvefugler (Passeriformes) dominerte løvsanger (Phylloscopus trochillus) trekket så godt som alle dager.

Trekket viste en

tydelig topp den 29.5, da minst 1000 eks. oppholdt seg på øya,
og i perioden 3l.S til 2.6, da minst 500 eks. ble sett.
l rørsanger

(Acrocephalus

~irpaceus)

ble fanget og merket den

4•6•

Høsten 1976 er vel sannsynligvis blant de best besøkte i Akerøyas historie, i det stasjonen kun var ubemannet 2 helger mellom
14.8 og 31.10.

Da viktige næringsemner manglet, sviktet dessverre

såvel rovfugl- som vadefugltrekket denne høsten.

Vadefuglene er

avhengig av at store mengder tang og tare skylles opp på land på
s ensommeren, slik at tanglopper og andre insekter kan få lagt
egg i de råtnende tangmassene.

Vånden (Arv i cola terrestris) er den

eneste representanten for smågnagerne på Akerøya, og da denne så
godt som ikke var å s e i 1976, uteble de store mengder av rovfugl,
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som ellers gjerne har tilhold på øya på høsten.
August måned bar preg av stabile hØytrykksmasser med sol og hØye
lufttemperaturer. Nettfangsten ble derfor ofte forstyrret av ferierende, som i en del tilfeller viste svært liten forståelse for
arbeidet som ble drevet ved stasjonen. Likevel ble kanskje august
den artigste måned hva nettfangsten angår. 2 hauksangere (Sylvia
nisoria) ble nemlig fanget den 14.8, l orrhøne (Lyrurus tetrix)
den 21.8, samt en sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) den
2 8. 8. Flere spurvefugler ble observert på direktetrekk sørove.r i
denne perioden. Nevnes kan bl.a. et markert trekk av taksval~
(Delichon urbica) med 60-80 eks. den 14.8, samt minst 180 eks.; den
28.8 og 100-120 eks. den 29.8. Av gulerle (Motacilla flava) og
linerle (Motacilla alba) ble det sett store flokker den 15.8.
Det bør også nevnes at 2 stillits (Carduelis carduelis) ble sett
den 14.8. Tornirisk (Acanthis cannabina) viste tydelige trekktendenser den 21.8 da 180-200 eks. ble sett. Den eneste nye arten
for Akerøyas avifauna, nemlig l grønnspett (Picus veridis) ble sett
den 29.8.
Av rovfugler kan nevnes at l ' tårnfalk ble sett 14.8 og 28.8, da
også en spurvehauk ble sett. Som nevnt var det også lite vadefugl
å se, også i august. Et hederlig unntak var strandsnipe (Tringa
hypoleuca), som viste seg i antall av 45-50 eks. 20.8 og 25-30 eks.
den 21.8. Såvel myrsnipe (Calidris alpina) som sandlo (Charadrius
hiaticula), rødstilk (Tringa totanus) og gluttsnipe (Tringa nebularia) ble imidlertid sett fåtallig de fleste besøksdager.
2 temminck3niper (Calidris temminckii) ble forøvrig sett 15.8 og
2 dvergsniper (Calidris minuta) den 21.8. Orrfugl (Lyrurus tetrix)
ble sett første gang 21 . 8, da l høne ble merket. Utover hØsten
gjentatte ganger sett fra 2-5 eks. Mulighetene er derble det
for store for .at det for fØrste gang på mange år kan etablere seg
en fast stamme på Akerøya. Usedvanlig er dette når en tenker på
de problemer skogsfuglstammen har ellers i distriktet.
September måned lot til å skulle fortsette der august slapp, med
høytrykk, høye temperaturer og klart vær. Under andre besøk i
måneden gjorde imidlertid høsten sitt inntog. Lavtrykkene hadde
da kommet inn fra sørvest med skydekke, regnbyger og kraftige
sørvestlige vinder. Under slike værforhold ble flere sjøfugler
presset inn fra sjøen i variernde antall, og sett passere mellom
Akerøya og Thorbjørnskjær. Således ble det observert 30 havhest
(Fulmarus glacialis), 100-120 krykkje (Rissa tridactyla
2-3 havsule (Sula bassana) og 10 alkefugl (Alca/Uria sp.)
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Andefugl som havelle (Clangula hyemalis) n1ed 2 eks. og l hann av
snadderand (Anas strepera) søkte også tilflukt rundt Ak erøya i
slikt vær, sammen med l sandlØper (Calidris
falk

(Falco subbuteo).

alba) og l

Men fØr det hadde l grågås

lerke-

(Anser anser)

blitt sett den 4 . 9, l sjøorre (Melanitta fusca) og en liten falk
(Falco columbarius/subbuteo) den 5 . 9 .

15-18 heilo (Pluvialis

apricaria) ble sett den 3.9 og denne helgen ble det også sett
en flokk på 13 polarsniper (Calidris canutus) .

Lappspurv (Calcarius

lapponicus) ble også sett med henholdsvis 5 eks. den 4.9 og l eks.
den 5.9.
Utover september holdt været seg kjØlig med nordlige til nordvestlige v inder helga 17.9 til 19.9, og skyet vær med litt yr.
Et stort sildesteng som var plassert like ved Akerøya var årsaken
til at det denne helgen ble sett uvanlig mye måkefugl rundt øya .
Minimumstallene var således for gråmåke (Larus argentatus) 1000 eks .
og for svartbak (Larus marinus) 100 eks. både 18.9 og 19.9.
l grågås

(Anser anser) ble sett den 18.9, da også en heilo

(Pluvialis apricaria) og 3-5 tundralo(Pluvialis squaterola) ble
sett.

Samme antall av tundralo ble forøvrig sett også den 19.9 .

Av spurvefugl dominerte heipiplerke (Anthus pratensis) med 200-300
eks. både 18 . 9 og 19 . 9, fuglekonge

(Regulus regulus) med 30-40

eks . den 18 . 9 og 50-60 eks . den 19.9 og rødstrupe (Erithacus
rubecula) med 80-100 eks. den 18 . 9 og 20-30 eks. den 19.9, men
også sivspurv (Emberiza schoeniclus) viste tydelig trekkaktivitet.
Oktober måned viser vanligvis stor variasjon i temperaturforholdene, men oktober 1976 hadde en uvanlig mild værtype, for det
meste med skyet vær og temperatur fra 2°C-8°C .
dagene var preget av særlig kraftige vinder.

Ingen av besøksl toppskarv (Phala-

crocorax aristotelis) ble observert den 3.10 fra sørodden .

Av

andefugl bØr nevnes observasjonen av en flokk på 75-80 eks. av
hvitkinngås

(Branta leucopsis) den 23.10.

Flokken gikk da og beitet

på bakken foran stasjonshuset, og ekskrementer ble funnet helt inne
ved inngangsdøren .

Sannsynligvis overnattet flokken i Ferskvanns-

dammene, men kun 2 eks. ble sett den 23 . 10.

Svartand (Melanitta

nigra) ble observert det meste av måneden, med flest eksemplarer
ved siste besøk.

2 stjertender (Anas acuta) ble sett den 9.10,

mens 2 haveller (Clangula hyemalis) ble sett den 30.10.
Av vadefugl var det fortsatt lite å se, bortsett fra tundralo
(Pluvialis squaterola) som viste seg i større antall enn vanlig
hele måneden.
2 . 10, mens l

l kvartbekkasin (Lymnocryptes minimus) ble sett den
lappspove (Limosa lapponica) ble sett 10.10.

Av
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rovfugl var det kun helgen 22.-24.10 som det ble sett større antall.
Da ble det tilsammen sett 9-ll spurvehauker (Accipiter nisus),
2 ubestemte våk (Buteo sp . ), l musvåk (Buteo buteo) og l fjellvåk
(Buteo lagopus), samt en myrhauk hann (Circus cyaneus), 2 dvergfalker (Falco columbarius) og l tårnfalk hann ( Falco tinnunculus).
l perleugle (Aegolius funereus) ble fanget og merket 9.10.
Av kråkefugl viste kaie (Corvus monedula) tydelig trekkaktivitet
gjennom hele oktober.

l eks. ble sett den 3.10, 9 eks. den 9.10

og hele 100-110 eks. den 24.10.

7 eks. ble sett også den 31.10.

Kråke (Corvus corone cornix) ble sett i antall av 200-250 eks. den
23.10 og 180-200 eks. den 24.10, dessuten

hele 200-300 eks. den

30.10 og 31.10.
Av spurvefugler dominerte fuglekonge (Regulus regulus) og heipiplerke (Anthus pratensis), grØnnfink (Carduelis chloris), bergirisk (Acanthis flavirostris) og tornirisk (Acanthis cannabina)
første del av måneden, mens siste del ble dominert av fuglekonqe,
heipiplerke, rødvingetrost (Turdus iliacus), bjørkefink (Fringilla
montifringilla) og gråsisik (Acanthis flammea).

Av mer spesielle

ting kan nevnes at l eks. av rosenfink (Carpodacus erythrinus)
- en ung fugl- ble fanget og merket den 2.10, og kontrollert den
10.10.

Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) opptrådte i uvanliq

store tall hele måneden gjennom, og det ble også merket forholdsvis
mye trekryper (Certhia familiaris).

Av meiser var det kun stjertmeis

(Aegithalos caudatus) som ble sett i større mengder i slutten av
perioden, mens kjØttmeis

(Parus major) og blåmeis (Parus caereleus)

viste liten trekkaktivitet hele hØ sten gjennom.

4 svartmeiser

(Parus ater) ble sett den 31.10, da dørene i stasjonsbygningen ble
slått igjen for siste gang i 1976.

lO
KOMMENTARER TIL DEN SYSTEMATISKE ARTSLISTEN FOR

1976.

OLE JØRGEN HANSSEN,
Til sammen ble det i
fuglearter for Akerøya.

lØpet av 1976 registrert 135 forskjellige
Av disse var det kun en art, nemlig grønn-

spett som ble sikkert bestemt som ny art for Akerøyas avifauna
Systematikken i artslisten fØlger oppsettet gitt av C. Vaurie
(1959, 1965).
HEKKESTATUS:
Det ble i lØpet av 1976 ikke foretatt noen systematisk undersøkelse av Akerøyas hekkefugler, slik at status for særlig flere
av spurvefuglene er usikker.

I listen over hekkefunn er det

kun vurdert om arten sikkert ble funnet hekkende i 1976 eller
ikke, slik at tidligere års resultater ikke er tatt med i
vurderingen .

En eventuell senere gjennomgang av eldre Akerøya-

materiale vil derfor sikkert gi en langt mer uttømmende liste.
EKSTREMUMSTIDER:
På grunn av at stasjonen ikke var bemannet fØr fra den 10.4
på våren, og at hØstsesongen ble avsluttet så tidlig som den 31.10.
er det ikke oppgitt noen ekstremumstider for de forskjellige arter
dette året.

Det er kun oppgitt fØrste og siste observasjonsdato

vår og høst, uten at dette påstås å være artens fØrste henholdsvis
siste forekomst på Akerøya dette år.

I svært mange tilfeller

begrenses nemlig artens kjente forekomst seg til første eller siste
besøksdato, som det vil framgå av kommentarene.
DIAGRAMMENE:
De aller fleste diagrammene som er tegnet av trekkforløpet baserer seg på summen av maksimumstallene for hver ukeperiode.

Dette

vil i praksis si at maksimumstallene for observasjonene fra hver
helg er lagt sammen.

I de tilfeller hvor dette ikke er tilfelle,

men kurvene angir maksimumstall/minimumstall for dØgnperioder
eller antall merkede eksemplarer pr. uke, er dette angitt for
angjeldende kurve.

Ubrudte linjer indikerer at det ikke har vært

bemanning ved stasjonen i gjeldende ukesperiode.
Da det ikke har vært kontinuerlig drift hØsten gjennom, vil
selvfølgelig kurver som kun baserer seg på oppgaver fra 3 av ukens
7 dager inneholde en viss grad av unøyaktighet.

Om de ikke kan

sies å være absolutte, så må man iallefall si at de gir en viss
pekepinn over de enkelte arters trekkforløp, og fØlgelig er av
interesse.
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SYSTEMATISK ARTSLISTE MED KOMMENTARER FOR

1976

OLE JØRGEN HANSSEN,
Storlom (G. arctica)

l eks. observert 11.9.

Havhest (F. gl acialis) 30 eks sett mellom Akerøya og ThorbjØ rn skjær den 11.9 .
Havsule (S . bassana)

2-3 eks. sett den 11.9.

Storskarv (P. carbo)

l eks. sett første gang 10.4, deretter regel -

messig de fleste besøksdager fram til 6.6 med fra 10 til 20 eks.
største antall 150 eks. sett 11.4, samt minst 120 eks. sett 14 .4.
På høsten ble

de 3 fø rste eks. sett 28.8 og deretter de fleste

b e søksdager fram til 31.10 med fra 5 til 40 eks.

StØrste anta ll

50-55 eks. sett den 9 .1 0 og 40-50 eks. sett 11. 9 og 10.10.
Toppskarv (P. aristotelis)

l våreks sett 1 . 5 og l høsteks. sett

den 3.10.
Gråhegre (A. cinera)
13 . 4-1 5.4.

3 vårobservasjoner, alle av enk eltindivider

7 høstobservasjone r mellom 28.8 og 23 . 10 , da største an -

tall 2-3 eks. ble observert.
Hvitkinngås

(B. leucopsis)

stasjonsbygningen den 23.10 .

En flokk på 75-8 0 ind. be i tet rundt
Sannsynligvis overnattet disse i Fersk-

vannsdammene sør på Akerøya , men kun 2 e ks. bl e sett 24.10.
Grågås

(A. anser)

2 våreks . sett 24. 5 og l høsteks . henholdsvi s

4.9 og 18.9.
Sædgås

(A. fabalis)

En flokk på ca . 60 ind. ble observert fra

sørodden den 14.4.
Knoppsvane (C . olor)
Sangsvane (C . cygnus)
Gravand (T. tadorna)

l eks. sett 12.4.
lO eks. sett 24.10.
3-4 par h ekk e t.

7 eks. sett 11.4 , deretter

sett hver besøk sdag fram til 6.6, og med største antall 15. eks. 16.4
og 2 . 5.
2 høstobs ervasjoner , i det l eks . ble sett 29 . 8 og hele 11 ind .
ble sett 11.9.
Stokkand (A. plathyrynchos)

Observert så godt som hver besøksdag

fra 11 .4 til 25 . 5 i mindre antall .

største antall

8 i nd. ble sett

12
den 11.4.

Observert hver besøksdag på høsten mellom 20.8 og 30.10,

med største antall 10-12 eks. den 9.10.
Krikkand (A. crecca )
24.5 i mindre antall.
høsten observert i

Observert de fleste besøksdager fra 11.4 til
største antall 10 eks. sett 11.4 og 14.4 .

lite antall mellom 14.8 og 23.10.

På .

største antall

6 eks. sett 21.8.
Knekkand (A. querquedula)

3 observasjoner på våren, i det 2 eks.

ble sett den 2 3. 5, l eks. ble sett 26 . 5 og 3 eks. ble sett 28.5.
Snadderand (A. strepera)

l hann ble set t i Ferskvannsdarnmene den

12.9 .
Brunnakke (A. penelope)
gjort 13.4, 14.4 og 2.5.
Stjertand (A. acuta}

3 vårobservasjoner, alle av 2 eks. ble
På høsten ble 6 eks. sett 9.10 ved sørodden .

2 våreks. ble sett 14 .4 og 16.4, mens det på

høsten ble sett 2 eks . 9.10 i Ferskvannsdammene.
Taffeland (A. ferina)

7 eks. ble sett den 13 .4.

Toppand (A. fuligula)

3 vårobservasjoner, i det 6 eks. ble sett

13.4, 2 eks. ble sett 14.4 og l eks. den 15.4.
Ærfugl (S . mollisima)
i større antall.

Ca . 20 par hekket.

Regulær både vår og høst

Minst 300 eks. ble sett 11.4 og på høsten ble

største antall sett 29.8 med 300-350 eks. og 28.8 med 305 eks.
Se ellers eget avsnitt om jaktforholdene rundt Akerøya.
4 høstobservasjoner i perioden 3 . 10 til 31.10,

Svartand (M . nigra)

med største antall sett 30.10 med 40 eks.
SjØorre (M. fusca)

3 høstobservasjoner, i det l eks. ble sett 5.9,

3 eks. ble sett 12.9 og 10 eks. ble sett 30.10.
Havelle (C. hyemalis)

2 høstobservasjoner, begge av 2 individer

ble gjort 12.9 og 30.10.
Kvinand (B . clangula)

Observert i perioden 11.4 til 17.4 på våren,

med største antall 20 eks. sett den 14.4.
Siland (M . serrator)
fra 10.4 til 6 . 6 .
servert den 2 .5.

Fåtallig hekkefugl.

Observert i mindre antall

største antall på våren var 15-20 eks. som ble ob4 observasjoner på høsten mellom 28.8 og 30 .10 med

største antall 20-25 eks . sett den 30.10.
Hønsehauk (A . gentilis)
Spurvehauk (A . nisus)

l ind. ble sett den 13.4.
5 vårobservasjoner mellom 11.4 og 15.4 , med
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største antall 2 eks. sett den 11.4.

7 observasjoner på høsten mellom

28.8 og 30.10, med største antall 24.10 med 8-10 eks.

Til sammen ble

20-22 eks. observert i 1976.
Våk sp.

(Buteo sp. )

2 ubestemte våk ble sett fra stasjonsbygning--

en den 23 . 10.
Musvåk

(B. buteo)

Kjerrhauk sp.

l eks. observert 23.10.

(Circus sp. ;

l ubestemt kjerrhauk ble observert

24.5 og 30.5.
Myrhauk (C. cyaneus)

l hann ble sett 24.10.

Dvergfalk/lerkefalk (F. columbarius/subbuteo)

1 liten falk ble

sett den 5.9.
Lerkefalk (F. subbuteo)

l eks. ble sett ved Ferskvannsdammene

den 11.9.
Jaktfalk (F. rusticolus)

l eks . observert hver dag i perioden

11.4 til 13.4.
Dvergfalk (F. columbarius)

l eks. observert i tiden 11.4, 12.4

og 14.4.
Tårnfalk (F. tinnunculus)

6 observasjoner på våren, i det l ind.

ble sett i perioden 13.4 til 6.6.

På høsten ble det i perioden l4.8

til 24.10 gjort 5 observasjoner, alle av enkeltindivider.
men ble det i
Orrfugl (L.

Til sam-

1976 sett 11 eks. ved Akerøya.
tetrix)

Mellom 2 og 5 individer hadde fast tilhold

på Akerøya hØsten gjennom, hvorav en hunn ble innfanget i nett og
ringmerket.
S.i. vhØf1e ( G. chloropus)
Tjeld (H. ostralegus)

l eks. sett i Ferskvannsdammen 23. 5.
Hekker.

Observert daglig i perioden 10.4

til 6.6 med opptil 40 eks. pr. dag på våren.

På høsten observert

fra 13.8 til 30.10 med fra 2-15 eksemplarer.
Sandlo (C. hiaticula)

Hekker.

På våren observert daglig i perio-

den 11.4 til 6.6, med største antall 10 eks. sett den 24.5.

På høsten

observert .i. periuden 14.8 til 10.10 med største antall 5-8 eks. sett
14.8 og 15.8 og 7 eks. sett den 27.8 og 28.8.
Heilo (P. apricaria)

På våren ble ett eks. sett

den 23 .5.

5

observasjoner på høsten mellom 3.9 og 24.10, med maksimumantall 15-18
eks. den 3.9.
~undralo

(P. squatarola)

6 observasjoner på høsten mellom 11 . 9 og

24.10, og med største antall sett 23.10 med 9-10 eks.
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Vipe (V. vane1lus)

Hekker.

6.6, med største antall fra

Observer-t daglj,g i perioden lO. 4 ti·l

35~40

eks. i perioden 24.5 til 6.6.

3 observasjoner på høsten, i det l eks. ble observert 11.9, 3-4 eks .
den 23.10, mens 2-3 eks. ble sett 24.10.
Steinvender (A. interpres)

Hekker.

Observert regelmessig mellom

2.5 og 6.6, med største antall 6 ind. den 24.5.
i det 15. eks

bl~

2 høstobservasjoner

sett 11.9 og 4-5 eks. ble sett 12.9.

Ternrnincksnipe (C. ternrninckii)
Dvergsnipe (C. minuta)

2 eks. observert 15.8.

3 observasjoner på høsten, i det 2 eks.

ble sett 21 .8, 2-3 eks. den 11.9 og l eks. ble sett den 12.9.
Fjæreplytt (C.

maritlma)

Myrsnipe (C. alpina)
2.5.

20 eks. sett den 11.4.

l vårobservasjon i det l eks. ble sett den

14 observasjoner på høsten mellom 14.8 oy 31.10, med største

antall 34 eks. den 9.10 og 25 eks. den 31.10.
Polarsnipe (C. canutus)

5 observasjoner i perioden 28.8 til 12.9

med største antall 11.9 med 30-35 eks. og 23 eks. 4.9.
Sandløper (C. alba)

l eks. observert på sørodden den 11.9.

RØdstilk (T. totanus)

Hekker.

ter regelmessig fram til 6.6.

Observert første gang 11.4, deret-

Største antall 15-20 eks. sett den 2.5.

På høsten regelmessig fra 14.8 til 30.10, med største antall 15-18 eks .
den 29.8 og 12-15 eks. den 12.9.
Gluttsnipe (T. nebularia)

Observert regelmessig mellom 14.8 og

12.9, med største antall 3-5 eks. sett den 14.8.
Strandsnipe (T. hypoleucos)

Regelmessig observert mellom 14.8 og

12.9, med største antall i første del av perioden.
20.8 og 25-30 eks. sett både 14.8 og 21 .8 .
Lappspove (L. lapponica)
Storspove (N. arquata)

45-50 eks. ble sett

l eks. sett den 10.10.
Regelmessig observert i perioden 11.4 til

2.5, samt en observasjon av et enkeltindivid den 24.5.
på våren, 50 eks. ble sett den 16.4.

Største antall

5 observasjoner på høsten mellom

14.8 og 11.9, med største antall 8 eks. den 14.8.
Rugde (S. rusticola)

l eks. sett den 12.4.

Enkeltbekkasin (G. gallinago)

H~kker.

I alt lo ind. observert

10.4, deretter regelmessig i mindre antall fram til 6.6.

På høsten

observert regelmessig fra 14.8 til 30.10. med største antall mot

15
slutten av perioden.

Største antall fØlgelig 30-35 eks. den 23.10,

10-15 eks. 24.10 og 10-12 eks. 30.10.
Tyvjo (S. parasitticus)

Uregelmessig hekkefugl.

vert regelmessig fra 23.5 til 6.6.

1-2 eks. obser-

Kun to observasjoner på hØsten,

nemlig den 21.8 og 22.8, begge av enkeltindivider.

Såvel mørk som

lys fase er observert.
Hettemåke (L. ridibundus)

Hekker.

Regelmessig observert i tida

lo.4 til 6.6, med største antall sett 12.4 med 40 eks.

5 observasjon-

er på høsten mellom 14.8 og 9.10, med største antall 9.10, med 20-25
individer.
Sildemåke (L. fuscus)

Hekker.

Regulær i perioden 10.4 til 6.6 på

våren, og fra 13.8 til 12.9 på høsten.

største antall observert 21 . 8

og 22.8 med minst 35 eks.
Gråmåke (L. argentatus)

Hekker .

Regulær i perioden 10.4 til 6.6.

På høsten observert i perioden 13.8 til 30.10, normalt med fra 100-250
eks.

Spesiellt store tall ble observert 18.9 og 19.9, da flere

sildesteng sto i området rundt Akerøya.

I og med at minst 1000 eks.

ble sett rundt øya i disse dager, må en stor del av distriktets
gråmåkebestand ha hatt tilhold der i nevnte dager.
Svartbak (L. marinus)
til 6 . 6 .

Hekker .

Regulær på våren i perioden 10.4

På høsten observert i varierende antall fra 14 . 8 til 31.10,

og med største antall 75-100 eks. 4 . 9, 60-80 eks. 30.10 og 50-75 eks.
den 11.9.
Fiskemåke (L. canus)

Hekker.

Regulær i perioden 10 . 4 til 6.6.

På hØsten observert i perioden 13 . 8 til 10.10 med største antall
200 eks. den 28.8 og 29 . 8 og 100-150 eks. den 9 . 10.
Krykkje (R . trida ctyla)

100-120 eks. sett sør for Akerøya den 11.9.

Makrellterne (S. hirundo)

Hekker.

eks . i perioden 24 . 5 til 6 . 6 .

Observert i et antall av 20-30

største antall på hØsten ble sett den

14 . 8 med 50 eks . , deretter regelmessig i lite antall fram til 5.9.
RØdnebbterne (S . paradisaea)

Fåtallig hekkefugl.

På grunn av

vanskelige observasjonsforhold er kun 2 eks . sikkert bestemt den
28.8.

Artens status som årlig hekkefugl er imidlertid å anse som

sikker i hvert fall fra og med 1972 .
Terne sp.

(Sterna sp.)

Ubestemte eks . av rødnebbterne/makrellterne,

for det meste ungfugl, ble sett i et antall av 1-2 eks. helt fram til
9 . 10, da l eks . holdt seg ved Ferskvannsdammene .

16
Alkefugl sp.

(Alca/Uriat

To hØstobservasjoner, i det hele 10 eks.

ble sett den 11.9 og l eks. ble sett den 9.10.
Ringdue (C. palumbus)

11 observasjoner på våren i perioden 11.4

ti l 27.5, med største antall i første del av perioden.
90 eks. ble sett den 13.4.

største antall

3 observasjoner på høsten, idet l eks.

ble sett den 23.10 og 30.10, mens 30-35 eks. ble sett den 31.10.
Tyrkerdue (S. decaocto)

2 vårobservasjoner, begge av enkeltindi-

vider den 24.5 og 31.5.
Turteldue (S. turtur)
GjØk (C. c anorus)

l eks. ble observert den 24.5 og 25.5.

Hekker.

Regulær i mindre antall i perioden 24 . 5

til 6.6 på våren, med største antall 5-7 eks. 3.6 og 4 . 6, samt 3-5 eks.
i perioden24.5 til 6.6 .

På hØsten ble enkeltindivider sett 5 ganger

fra 21.8 til 5.9.
Hornugle/Jordugle (Asio sp.)
Hornugle (A. otus)

l ubestemt eks . ble sett den 24.5.

4 observasjoner, alle av enkelteks. i perioden

12.4 til 27.5.
Jordugle (A. flammeus)

2 observasjoner av enkeltindivider på

vår~n,

henholdsvis 11.4 og 12.4.
Perleugle (A. funereus)
Tårnseiler (A . apus)
til 6.6 .
5.6.

l eks. innfanget og merket den 9 . 10.

Observert fåtallig på våren i perioden 23.5

største antall lO eks. sett 26.5 og 30.5, samt 8 eks. den

2 høstobservasjoner, i det 25-30 eks. ble sett 14.8 og lO eks.

den 15 . 8.
Vendehals (J. torquilla)

2 høstobservasjoner, i det l eks. ble

sett 3.9 og 4.9.
Grønnspett (P.viridis)

Ny art for Akerøya i 1976.

En grønnspett

som ble sett den 29.8 representerer det fØrste sikre funn på øya, i det
tidligere kun har vært mulig å anføre observasjonene til grønnspett/
gråspett (Picus sp.).
Sandsvale (R. riparia)

På våren ble 2 eks . sett den 25.5, mens

det på hØsten ble sett 4-5 eks. den 28.8.
Låvesvale (H . rustica)

Observert fåtallig på våren i perioden

24.5 til 6.6, med største antall 8-10 eks. sett den 5.6, samt 5-8 eks.
den 6.6.

På hØsten ble arten observert i perioden 21.8 til 5.9,

med største antall 10-12 eks.
Taksvale (D. urbica)

den 21.8 og

15~18

eks. den 29.8.

Observert fåtallig på våren i perioden 31.5

til 6.6, med største antall 8-10 eks. sett den 6.6.

På høsten obser-
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vert i periodene 14.8 til 15.8 og 28.8 til 29.8 i større antall.
Største antall minst 180 ind. ble sett den 28.8, 100-120 ind. den
29.8 og 60-80 ind. den 14.8.
Sanglerke (A . arvensis)

Hekker.

til 6.6 i et antall av 5-10 eks.

På våren observert i perioden 11.4

På høsten observert regelmessig fra

14.8 til 31.10, med største antall 50-60 eks. den 9 .10.
Trepiplerke (A. trivialis)
28.8 til 12.9, med

størs~e

Observert i lite antall i perioden

antall 4 eks. den 28 .8.

Heipiplerke (A. pratensis)

Hekker.

Observert i større antall på

våren i perioden 10.4 til 6.6, med største antall i perioden 24.5 til
6.6 med 50-80 eks.

På høsten regulær i perioden 13.8 til 31.10, med

hovedttekk primo/medio september.
Skjærpiplerke (A. spinoletta)

Maks. antall 300-400 eks. den 9.10 .
Hekker.

Regulær i perioden 10.4

til 6.6 på våren. På høsten observert i perioden 13.8 til 31. 10, med
hovedtrekk medio oktober. største antall 40-50 eks. den 9.10 og 10 . 10.
Gulerle (M. flava)
På høsten observert i perioden 13.8 til 5.9 ,
t
med største antall minst 200 eks. den 14.8.
Linerle (M . alba)

Hekker.

Observert på våren i perioden

·~0.4.

til 6.6, med hovedtrekk medio april.
Største antall 100 ek~ . .~en 13 .4
til 15.4. På hØsten observert i større antall fra 13.8 til 12.9,
deretter fåtallig fram

til 9.10.

Hovedtrekket foregikk med~o/ultimo
!

:

august, og med største antall minst 100 eks. den 14.8 og 15.8, samt
l

80-100 eks. den 21.8.
Tornskate (L. collurio)

Sannsynlig hekkefugl .

På våren observe rt

fra 29.5 til 31.5, alle observasjoner av enkeltindivider.

På høsten

fåtallig fra 14.8 til 5.9, med største antall 4 eks. den 21.8.
Varsler (L. excubitor)

På våren ble 2 eks. sett i perioden 11.4

til 15.4, mens l eks. ble sett den 17.4.
den 3.10.
Stær (S. vulgaris)

Hekker.

På høsten ble l eks. sett

På våren observert i perioden 10.4

til 6.6, med største antall minst 100 eks. den l.S og 2.5.
ble 200 eks. sett den 9 . 10.
Kaie (C. rnonedula)

På høsten

2 vårobservasjoner, i det l eks. ble sett den

13.4 og 2 eks. den 14.4.

På høsten foreligger 4 observasjoner fra

oktober, med største antall 100-110 eks. sett den 24.10.
Kråke (C. corone cornix)

Hekker.

Regulær i perioden 11.4 til 6.6
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på v åren .

På høsten observert i perioden 13.8 til 30.10, med tyd e lig

trekkaktivi tet ultimo oktober, da 200-25 0 eks. ble sett den 23.10 ,
18 0-200 e ks. den 24.10 og 200-300 eks . den 30.10.
Ravn (C . corax)
samt den 25.5.

.
På våren ble l eks . sett i p e rioden 12 . 4 t il 1 5. 4,

På høsten foreligger 3 observa s j oner, i det l eks.

ble sett 14.8 og 2.10, mens 3 eks. ble sett
S idensvans

(B. garrulus)

3.10 .

3 eks. ble s e t t den 15.4.

Gjerdesmett (T. troglodytes)
På v åren observert i perioden 11.4
til

90

27.5, med hovedtrekk medio april.
80

største antall 50 eks. ble sett den
12. 4 og 1 3.4.

I likhet med de fles t e

70

andre _plasser rundt Oslofjorden, b l e
de t obse r vert og ringmerket uvanlig

60

man ge gjerdesmetter hØsten 1976 på
Ak e r øya.

50

Således ble det bare på

høsten fanget og merket 77 eks, og

40

i l øpet av helgen 9.10 til 10.10
al e n e he le 32 eks.

30

De fØrste eks.

vi ste seg 5.9, da l eks. ble fanget,

20

og tr ekket hadde ennå ikke kulminert

lO

un d e r siste besøk på øya den 31.10 .
Største antall 40-50 eks. ble sett den
1 0. 1 0, 23 - 10 og 30.10.

På diagrammet

l 2 3 4 l 2 3 4 5

til h Øyre er observasjonene og ringmerk-

s ept .

o kt .

ing stal lene for hver helg summert o g a v me r ket på y-aksen.

Det framgår tyd e l i g at

hovedtrekket fant sted medio/ultimo

O To t.

oktober, og sannsynligvis et stykke

~ Tot. ant. merkede ind.

i nn i november måned.
J ern spurv (P. modularis)

obs. ind pr. he l g

p r . h e lg.
På vår e n obse r ve rt i perioden 11 . 4 ti l

16 . 4, med største antall 50 eks. den 1 3.4 o g 40 e ks . den 12. 4 .
På hØsten observert i perioden 18.9 ti l
september.

24.10, med hovedtrekk medio

største antall 15-20 eks. ble sett den 18.9.

S i vsanger (A. schoenobaenus)

l eks . ble fang e t og merket den

28 . 8.
"

RØrsanger (A.scirpaceus)

l eks . b l e fan get og me rke t den 4.6.
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Hauksanqer (S. nisoria.}

2 ;t"ugler i sitt første kalenderår ble

innfanget og merket den 14.8.
På våren ble arten observert 9 ganger i

Hagesanger (S. borin)

tidsrommet 26.5 til 6.6, med største antall 4 - 5 eks. sett den 6.6
På høsten ble arten observert i perioden 22 . 8 til 18.9, med hovedtrekk ultimo august.
Munk

StØrste anta l l 3- 4 e ks. sett den 28.8.

(S. atricapilla) Observert

fåt al lig i perioden 25.5 til 6.6.

Munk
6

største antall 3 eks. sett den 25.5.
På høsten observert i perioden 29 . 8
til 23.10 i mindre antall.

Da

2

n

arten eksponerer seg lite i felt
er trekkf o rløpet vist gjennom

2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4

diagrammet over antall merkede
individer.

aug.

sept.

okt.

Dette viser at trekket

viser en tydelig topp fra slutten

Anta l l merkede eks. pr. uke.

av september og ut til slutten av
oktober.

største antall 6-8 eks. sett den 23.10.

Tornsanger (S. communis)
med hovedtrekk primo juni.
6.6.

På våren observert fra 29.5 til 6.6
største antall 10-15 eks. sett 31.5 og

På høsten ble arten observert fra 14.8 til 3.9.

MØller (S. curruca)

24.5 til 6.6 på våren, med største ant a l l
20-25 eks. sett den 6.6.

lO

På høsten obser-

vert fra 14.8 til 18.9, med hovedtrekk
ultimo august.

Møller

Observert i perioden

Også denne arten eksponerer

8

6

seg ofte lite i felt, og i diagrammet er vist
trekkforløpet ut fra antall merkede eks.
pr. helg (uke).

største antall 15-20 eks.

4

l

2

sett den 21. 8.

l 2 3 4 l 2 3 4
aug.

sept.

Antall merkede eks.
pr. uke.
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Løvsanger (P. trochillus)

1000

100

Vår
Minimum

800

Høst
Maksimum

80

600

60

400

40
20
24

26

28

30

l 2 3 4 5 6

mai

l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3

juni

aug.

Antall observerte individer pr. dag.

sept.

okt.

Antall observerte individer
pr. uke (helg) .

Observert i større antall på vårtrekk i perioden 24.5 til 6.6, med
hovedtrekk ultimo mai.
29.5.

Største antall minst 1000 eks. sett den

På høsten observert i mindre antall i perioden 14.8 til 2.10,

med største antall 30-40 eks.

sett den 29.8 .

i månedsskiftet august/september.
~kentlige

henholdsvis

Hovedtrekket foregikk

Diagrammene viser artens dåglige

totalt observerte antall.

Gransanger (P. collybita)

Observert fåtallig på våren i perioden

11.4 til 15.4, dessuten ble l eks. innfanget og merket den 6.6.
største antall 5 eks. observert den 12.4.

På hØsten observert i

perioden 2.10 til 31.10 i lite antall.

Største antall 3 eks. obser-

vert den 10.10.

700

Fuglekonge (R. regulus)
600
Observert i

større antall på våren

i perioden

10.4 til 2.5, med største

antall minst 1000 eks. sett den 12 . 4.

500
400

Hovedtrekket på våren syntes å foregå
medio april.

På hØsten ble arten

300 -

f

observert i perioden 28.8 til 31.10,
med hovedtrekk medio/ultimo oktober.
Største antall 300-350 eks sett 23.10
og 24.10.

200
100

Diagrammet viser høst-

trekkets forløp ved antall observerte
individer pr.

uke (helg).

3 4 l
aug.

2 3 4 l 2 3 4 5
sept.

okt.

Antall observerte individer or. uke.
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Hagefluesnapper (F. hypoleuca)

4 vårobservasjoner i perioden

29.5 til 1.6, med største anta ll 4-5 eks. sett den 31.5.

På høsten

observert i perioden 20.8 til 18.9, med største antall 4-5 eks. sett
den 20.8.
Grå fluesnapper (M. striata)
den 2.6 og 3.6.

2 vårobservasjoner, begge av 2 eks.

På høsten observert 3 ganger, alle enkelteks. i

perioden 21.8 til 19.9.
Buskskvett (S. rubetra)
ble sett 12.4 og 14.4.

Observert 2 ganger på våren, i det l eks.

På høsten observert 5 ganger i perioden

14.8 til 4.9, med største antall 10-12 eks. sett den 14.8.
Steinskvett (O. oenanthe) På våren observert i per ioden 12.4 til
6.6, med hovedtrekk medio april.
største antall minst 150 eks. sett
den 15.4, samt 100 eks. den 14.4.

På høsten sett i perioden 14.8

til 18.9, med hovedtrekk ultimo august.

største antall 20-30 eks.

sett den 22.8, samt 15-20 eks. den 27.8.
Svart rødstjert (P. ochrurus) 2 funn på våre n , i det l eks. ble
innfanget og ringmerket henholdsvis 12.4 og 18.4.
Rødstjert (P. phoenicurus)
100
Observert i mindre antall under vårtrekket i perioden 25.5 til 6.6, med største
antall 3-4 eks. Jen 5.6 og 6.6.

Opptrer

80

+

l

60

i større antall på høsttrekket i perioden
14.8 til 19.9 , med hovedtrekk ultimo
august.

40

største antall 40-50 eks. ble

20

sett den 28.8.
l 2 3 4 l 2 3 4
aug .

sept.

Antall observerte eks.
pr. uke.
Rødstrupe (E. rubecula)

Opptrer svært vanlig på vårtrekket fra

10.4 til 2.5, med hovedtrekk medio april.
sett den 12.4 og 200 eks. den 13.4.

Største antall 400 eks .

På høsten observert i

perioden 28.8 til 31.10, med hovedtrekk ultimo oktober.

Som det gå r

fram av diagrammet på neste side, var det også antydning til en
sekundær trekktopp medio september .

Det at hovedmengden av fugl

trakk såpass sent som i slutten av oktober måned er uvanlig, da
rødstrupene vanligvis har sitt hovedtrekk over Akerøya i
september til begynnelsen av oktober .

slutten av

Største antall 150-2 00 eks .

22
300
Diagrammet viser antall rødstruper
250

som er observert på Akerøya under
ukesperioder hØsten 1976.

200
150
100
50
3 4 l
aug.

2 3 4 l 2 3 4 5
sept.

okt.

Gråtrost (T. pilaris)
Sannsynlig hekkefugl .
mindre antall i

Observert i

perioden 11.4

til 6.6, med største antall 40 eks.
sett den 15 . 4 .
trekk i

Fåtallig på høst-

30
25
20

perioden 14.8 til 31.10,

med hovedtrekk ultimo oktober.
Største antall 15-20 eks. obser-

15

lO

vert den 23.10, men hØsttrekket
hadde sannsynligvis ikke kulminert

5

under siste besøk ved stasjonen.
Diagrammet til høyre viser antall

l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 5

observerte eksemplarer pr. uke.

-

'"

.

·-

aug.

-

Ringtrost (T. torquatus)

sept.

okt.

2 vårobservasjoner, i det 2 eks. ble

sett den 11.4 og l eks. den 12.4.

På høsten observert l gang, i det

l eks. ble sett den 9.10 .
Svarttrost (T. merula)
På våren observert i perioden 11.4
til 6.6, med største antall 40 eks.

50

sett i tidsrommet 13.4 til 16.4.
På hØsten observert i lite antall
fra 14.8 til 31.10, med størst

40
30

antall 30-35 eks. sett den 30.10.
Hovedtrekk syntes å foregå

20

medio/ultimo oktober, som det

lO

framgår av diagrammet til hØyre
o ver antall observert eks. pr.
uke.

l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 5
aug.

sept.

okt.
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Rødvingetrost (T. iliacus)
Observert i tidsrommet 11.4 til
2.5 på våren, med største antall
100 eks. set t den 13.4.

Opp-

600

trådte i mindre antall på høs t500

trekket fra 14.8 til 3.10,
deretter i større antall fram
til 31 .10.

400

Hovedtrekket fore300

gikk medio/ultimo oktober, med
største antall 400-500 eks. se tt

200

den 23.10.
100
l

2 3 4 l
aug.

2 3 4 l

2 3 4 5

sept .

okt .

Måltrost (T. philomelos)
Obse rve rt på vårtrekk i pe rioden 10.4
til 2.6, med største antall 60 eks.

200

se tt d en 14.4 samt 50 eks. den 12.4.
På høsten observert i perioden 14.8

150

til 31.10, med hovedtrekk medio/
ultimo oktober.

Største antall

100-120 eks. sett den 9.10 .

100
50

l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 5
aug.
Duetrost (T. viscivorus)
til 15.4.

sept.

okt .

4 observasjon er på våren i dagene 11.4

2 eks. ble sett den 11.4, l e ks. h enholdsvis 13.4 og 1 4.4,

mens hele 12 eks ble sett den 15.4.
St jertme is _ (A. caudatus)

E~

flokk på 20 eks.

~vorav

samtlige ble

fanget og ringmerket, ble observert den 23. 10, mens flokker på 15
eks. ble sett 30.10 og 31.10, da 19 eks. ble ringmerket.
Svartmeis (P. ater)

4 eks. ble obse rvert den 31.10 .

Blåmeis__ (P . caeruleus)

På våren observert 4 ganger i perioden

11 . 4 til 16.4 i et antall av 1-2 e ks.

På høsten foreligger kun en

24
observasjon, i det l eks. ble sett den 30.10.
Blåmeis/KjØttmeis (Parus sp.)

l eks. ble hørt den 2.10, men

kunne bare bestemmes til blåmeis/kjøttmeis.
KjØttmeis (P. major)

6 observasjoner på våren i

til 24.5, alle i et antall av 1-2 eks.

tidsrommet 11.4

4 høstobservasjoner fra 21.8

til 30.10, med største antall 5 eks. sett den 9.10.
Trekryper (C. familiaris)
5

5 observasjoner i tidsrommet 12.4
til 16.4 på våren, med største antall
6 eks. sett den 15.4.

4

På høsten obser3

vert i perioden 18.9 til 30 .10, med
antydning til en trekktopp ultimo oktober,

2

i fØlge diagrammet over antall ringmerkede
individer pr. uke i høstsesongen.

l

Største antall 3-4 eks. sett den 30.10.
l 2 3 4 5
sept.
Gråspurv (P. domesticus)

okt.

2 vårobservasjoner i det l eks. ble

sett den 11.4 og 13.4.
Bokfink

(F. coelebs)

35

Observert i perioden 11.4 til 2.5 på
våren, med største antall 250 eks.den
l

.4 samt 100 eks. den 14.4.

På høsten

30
25

observert i mindre antall i tidsrommet
18.9 til 31.10, med hovedtrekk primo
oktober.

Største antall 20-30 eks. sett

20
15

2.10.

lO
5

l 2 3 4 l 2 3 4 5
sept.

okt.

BjØrkefink (F. montifringilla)
På våren observert i perioden 11.4 til 2.5, med største antall
50 eks. sett 13.4 og 14.4, samt 40 eks. den 11.4.

Høsttrekket

foregikk i perioden 28.8 til 31.10, med en mindre trekktopp ultimo
august, og hovedtrekk medio/ultimo oktober.
180-200 eks. sett den 24.10.

største antall

300

Diagrammet til høyre viser antall
observerte bjØrkefinker pr.

Bjørkefink

250

ukesperiode hØsten gjennom .
200
150
100
50
2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 5
aug.
sept.
okt.

Grønnfink (C. chloris)
Observert i

perioden 11.4 til 18.4

400

på våren, med største antall 20-30
eks. sett den 14.4.

Grønn;Eink

300

På høsten ob-

servert i mindre antall i perioden

200

14.8 til 3.10, deretter i større
antall fram til 31.10 .

100

Hovedtrek-

ket synes å foregå medio oktober,
l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 5
aug .
sept.
okt .

med største antall 275-300 eks. den
9.10.
100

Grønnsisik

GrØnnsisik (C. spinus)
På våren observert i

80

perioden 12.4

til 17.4, med største antall 30 eks.

60

sett den 12 . 4, samt 20-30 eks. sett
14.4 .

4o

På høsten observert fra 4.9

til 31.10, med hovedtrekk medio oktober. 20
største antall 70-80 eks. sett den
9 . 10.

l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 5

Stillits (C. carduelis)
2

aug.

sept.

okt.

observasjoner i det l eks. ble
125

sett den ·13. 4, mens 2 eks. ble sett

Bergirisk

den 14.8.
100
Bergirisk (A . flavirostris)
På våren observert i perioden 11 . 4 til
l.S, med 3tØrste antall 50 eks. sett den
13.4, samt 40 eks. sett den 11.4.

75
50

På

hØsten observert i perioden 14.8 til

25

31.10, med største antall 100-125 eks.
2 3 4 l 2 3 4 l

2 3 4 5

26
observert den 9.10.

Hovedtrekket synes å foregå medio/ultimo

oktober, men som hos torniri sken er det antvdning til en sekundær
trekktopp i august/september (s e nedenfor).
Tornirisk (A. cannabina)
På våren observert i perioden 10.4 til
6.6, med største antall 50 eks. sett i
tiden 24.5 til 26.5.

250

På høsten ble arten
200

observert i perioden 14.8 til 23.10,
med to dominerende trekktopper.

Den

150

første av disse foregikk medio/u ltimo
august, den andre medio oktober.

100

I

tidsrommet mellom disse var det, som

50

det framgår av diagrammet, ingen observasjoner av tornirisk i helga 17 .9 til
19.9, mens det i helga 24.9 til 26.9
ikke var dekning ved stasjonen.
Gråsisik (A. flarnrnea)

2 3 4 l 2 3 4 l

2 3 4

aug.

okt.

sept.

Observert i perioden 11.4 til 1.5 på

v åre n, med største antall 30 eks. den 14.4 .

På høsten observert

i perioden 18.9 til 31.10, med største antall minst 200 eks . sett
den 31.10.
Rosen fink (C. erythrinus)

l eks. av en ettårig rosenfink ble

innfanget og ringmerket den 2.lo , og samme individ ble kontrollert
den lo.lo.
Dompap (P. pyrrhula)

4 observasjoner på våren i perioden 11.4

til 18.4, i det enkelteks. ble sett 11.4, 13.4 og 18.4, mens 2 eks.
ble sett den 10.10.

På høsten ble arten observert 3 ganger i peri-

oden 3.10 til 31.10 , med største antall 3 eks . sett den 24.10.
Gulspurv (E. citrinella)

Observert på vårtrekk 11.4 til 2.5, med

største antall 10 eks. 11.4 og 14 . 4.

På hØsten observert i perioden

20.8 til 31.10, med største antall 8-10 eks. sett 10.10 og 23.10.
Sivspurv (E. schoeniclus)
På våren observert fra 11.4 til 1.6,
med største antall 40 eks. sett den
11.4.

På hØsten observert i perioden

21.8 til 31.10, med hovedtrekk primo
oktober.

Største antall minst 20 eks.

sett 2.10 og 3.10.
Lappspurv (C. lapponicus)

2 hØst-

obs ervasj oner, i det 5 eks. ble sett den

27
4.9 og l eks. den 5.9.
SnØspurv (P. nivalis)

2 observasjoner på høsten, i det 20-25

eks. ble sett 30.10 og 40-50 eks. ble sett den 3l.lo.

Stær (Sturnus vulgaris)
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RINGMERKINGSOVERSIKT FOR AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON

1976

MORTEN NILSEN,
Totalt ble det i 1976 innfanget og merket 2032 fugl ved
fordelt p å 57 forskjellige arter.

stasjone~,

I ringmerkingsrutinen inngår

også som vanlig kjønns- og aldersbestemmelse, samt måling av maksimum vingelengde, vekt og fettavleiring i gropen bak brystbeinet.
Ringrnerkingstallene for 1975 er også tatt med i oversikten.
ART

1975

1976

ORRFUGL (L. tetrix)

l

SANDLO (C. hiaticula)

7

DVERGSNIPE (C. rninuta)

lO

MYRSNIPE (C. alpina)

14

RØDSTILK (T. totanus)

l

STRANDSNIPE (T. hypoleuca)

l

ENKELTBEKKASIN (G. gallinago)

l

2

GRÅMÅKE (L. argentatus)

4

l

GJØK (C. canorus)

l

2

HORNUGLE (A. otus)

l

l

PERLEUGLE (A. funereus)

2

l

VENDEHALS (J. torquilla)

l

FLAGGSPETT (D. major)

4

LÅVESVALE (H. rustica)

l

2

TREPIPLERKE (A. trivialis)

8

4

HEIPIPLERKE (A. pratensis)

8

34

SKJÆRPIPLERKE (A. spinoletta)

2

2

GULERLE (M . flava)

5

LINERLE (M. alba)

5

19

TORNSKATE (L . collurio)

2

9

VARSLER (L. excubitor)

l

4

STÆR (S. vulgaris)

4

5

KRAKE (C. corone cornix)

14

SIDENSVANS (B. garrulus)

l

l

GJERDESMETT (T . troglodytes)

13

103

JERNSPURV (P. rnodularis)

lO

65

SIVSANGER (A. schoenobaenus)

l

RØRSANGER (A . scirpaceus)

l

GULSANGER (H. icterina)

4

l

29
ART

1975

1976

HAUKSANGER (S. nisoria)

2

HAGESANGER (S. borin)

28

11

MUNK (S. atricapilla)

26

21

5

lO

26

32

LØVSANGER (P . trochillus)

350

402

GRANSANGER (P . collybita)

7

13

116

417

HAGEFLUESNAPPER (F . hypoleuca)

46

lO

GRÅ FLUESNAPPER (M . striata)

13

9

BUSKSKVETT (S. rubetra}

17

7

STEINSKVETT (0. oenanthe}

11

16

TORNSANGER (S. communis)
MØLLER (S. curruca)

FUGLEKONGE (R . regulus)

SVART RØDSTJERT (P. ochrurus)

2

RØDSTJERT (P . phoenicurus)
RØDSTRUPE

(E . rubecula)

BLÅSTRUPE

(L. svecica)

48

45

119

411

l

GRÅTROST (T . pilaris)

16

8

l

l

24

37

5

28

15

52

RINGTROST (T. torquatus)
SVARTTROST (T. merula)
RØDVINGETROST (T. iliacus)
MÅLTROST (T. philomelos)
STJERTMEIS (A. caudatus)
SVARTMEIS

39

(P. ater)

6

3

BLÅMEIS (P.caeruleus)

20

2

KJØTTMEIS (P. major)

11

5

TREKRYPER (C. familaris)

15

BOKFINK (F. coelebs)

l

31

BJØRKEFINK (F . montifringilla)

5

16

GRØNNFINK

(C. chloris)

45

GRØNNSISIK (C. spinus)

l

l

BERGIRISK (A. flavirostris)

2

5

15

15

12

6

TORNI~ISK

(A. cannabina)

GRÅSISIK (A. flammea)
ROSENFINK (C . erythrinus)

l

DOMPAP (P. pyrrhula)

l

3

GULSPURV (E . citrinella)

l

9

22

38

1101

2032

SIVSPURV (E . schoeniclus)
Totalt 66 forskjellige arter.

Sum :
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GJENFUNN RAPPORTERT I

1976

AV FUGL MERKET VED STASJONEN

OLE JØRGEN HANSSEN,
Kråke (Corvus corone cornix)
Stat Vilt 41 337

o pull 2.6 1974
x 11.7 1976 Tisler (58.59'N-l0.57'E)
Østfold, Norge 10 km. SSE.

Stat Vilt 41 339

o pull 26.5 1975
+ 13.7 1975 Utgårdskilen (59.05'N-10.53'E)
Østfold, Norge 3 km. N.
o pull 29.5 1975

Stat Vilt 41 341

x 10.7 1975 samme sted
Stat Vilt

2 854

$ 2k+ 15 .4 1973
x 4.6.1973 samme sted.

Jernspurv (Prunella modularis)
$ 2k+ 4.4 1974

Stat Vilt 975.372

x 27.4 1976 FoksrØd (59.08'N-l0.14'E)
Vestfold, Norge 40 km. WNW.
Løvsanger (Phylloscopus trochillus)
Zool Mus BB 04.096

$ 2k+ 11.5 1975
X 28.7 1976 Erken

(59.59'N-18.17'E)

Norrtålje, Sverige 450 km. ENE.
RØdstrupe (Erithacus rubecula)

$ 2k+ 8.4. 1974

Stat Vilt 975 .5 98

x 28.4 1975 Sully s/Loire (47.46'N-2.22'E)
Frankrike 1380 km. SSW.
$ 2k+ 12.4 1976

Zool Mus CB 13.165

v 17.10 1976 Halle Kempen (51.26'N-4.49'E)
Belgia 930 km. SW
Zool Mus CB 13.252

j

2k+ 13.4 1976

x 29.10 1976 Leslie (56.12'N-3.14 'E)
Skottland 890 km. WSW.
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Svarttrost (Turdus merula}.
Stat Vilt 711.084

$ 2k+ F 31.3 1973
x 5.7 1976 Starup (55.13'N-10.33'E)
Danmark 420 km. s.

Stat Vilt 714.612

$ 2k+ F 6.5 1974

+ 22.8 1976 Arsta Havsbad (59.05'N-18.10'E
Sverige 420 km. E.
Hagefluesnapper (Ficedula hypoleuca) .
Zool Mus BB 04.379

$ 2k+ M 8 . 6 1975

v 3.7 1976 Jøssingehavn (58.19'N-6.2l'E)
Rogaland, Norge 250 km. WSW.

KONTROLLER AV FUGL MERKET UTENFOR STASJONEN GJORT I 1976.
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
Arnhem E 19.306

$ lk+ 23.10 1975 Schirmonnigkoog (53 . 29'N-

6.12'E) Nederland
V lk+ 13.4 1976
Gransanger (Phylloscopus colybita)
Helgoland AE 4.542

$ 2k+ 26.4 1973 Osterwohld (54 . 10'N-9 . 13'E

Schleswig Holstein, Tyskland
V 2k+ 12.4 1976
Fuglekonge (Regulus regulus)
Gdansk MA 01.114

$ lk M Bukowo (54.2l'N-16.17'E)

Koszalin, Polen
X M 12.4 1976
Anvendte symboler
pull
lk
lk+

=
=
=

dununge, reirunge
flygedyktig fugl i sitt fØrste kalenderår.
fugl av ubestemt eller ubestemmelig alder, minst i sitt
første kalenderår.

2k
2k+

=
=
=

fugl i sitt andre kalenderår.
fugl i sitt andre kalenderår eller eldre osv.

o

merket i eller ved reir
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$

=

+

= skutt eller på annen måte drept av menneske.

X

- funnet syk, død eller skadd og senere død.

V

M
F

=
=
=

merket uten tilknytning til reiret, hjemsted ukjent

kontrollert, dvs. fanget levende og sluppet med ring
hann
hunn

Svartmeis (Parus ater)
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BIOMETRISKE MÅL FOR NOEN UVANLIGE RINGMERKINGSARTER FANGET
VED AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON I 1976.
OLE JØRGEN HANSSEN.
I lØpet av 1976 ble det på Akerøya fanget 6 fuglearter, hvor
materialet vedrørende biometriske mål for norske funn er svært
mangelfullt.

Målene som derfor publiseres her er fritt tilgjenge-

lige for enhver som vil benytte de i publikasjoner, dersom kilde
oppgis.
For vingelengden er benyttet maksimal vingelengde, beskrevet i
Svensson (1970) side 12.
kant.

Det er benyttet vanlig mål med stoppe-

Tars og nebb er målt med passer og bestemt til nærmeste

O.l mm. på linjal, mens halelengde er målt med myk plastlinjal
til haleroten.

Veiing er i de fleste tilfeller utført med Pesola

fjærvekt, 50 grams kapasitet med inndeling 0.5 gram.

Veieresul-

tatet er da interpolert til nærmeste O.l g.
ART

ALDER og KJØNN

NEBB
mm.
31. o $

TARS
mm.
52.0

HALE
mm.
100.0

VEKT
g.
725.0

KODE

67.0

15.5

20.5

52.0

12.1

MN

X

91. o

15.5

24.0

64.0

26.5

MN

X

88.0

15.8

24.2

64.4

26.4

MN

o

14.0

23.0

55.0

15.0

MN

82.0

15.0

24.0

58.0

15.8

MN

148.0

20.8

34.8

102.6

105.0

MN

81. o

10.0

17.2

52.2

26.3

GL

Orrfugl lk hunn

VINGE
mm.
222.0

MN

(Lyrurus tetrix)
Sivsang:er lk X
(Accrocepha1us
schoenobaenus)
Hauksang:er lk+
lk
(Sylvia nisoria)
Svart rødstjert 2k+ hunn
2k+ hunn

81.

(Phoenicurus ochrurus)
Ring:trost 3k+ hann
(Turdus torquatus)
Rosenfink lk X
(Carpodacus erythrinus)
$)

Alle målene. på nebblengde er tatt fra nebbspiss til pannen.

De fleste kilder oppgir imidlertid nebblengde på orrfugl tatt fra
nebbspiss til nesebor, og dette målet var her 15.0 mm.
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BEMANNINGEN VED AKER0YA ORNITOLOGISKE STASJON I

1976,
•

Akerøya Ornitologiske Stasjon var i
57 dager, det alt vesentlige i helgene.

1976 bemannet i

tilsammen

Besøksdagene fordelte seg

med 27 dager på våren, og med 30 på høsten.

Første besøksdag på våren

var den 10 . 4, mens siste besøksdag på vår e n var den 6.6.

På høsten

startet sesongen den 14.8, mens siste besØ k sdag var den 31 .10 .
I de tilfeller hvor ekstremumstider er angitt, vil det for man ge arter
være representert ved disse datoer.
Til sammen har 42 personer lagt ned 366 feltdager ved stasjonen,
og styret vil takke samtlige for den innsats som er lagt for dagen .
I listen nedenfor er i parantes angitt hvor mange feltdager den enkelte har tilbrak t ved stasjonen.
Gunnar Lid, Oslo (8), Petter Lid, Oslo (8) , Lisa Lid, Oslo (3) ,
Geir Hardeng, Halden (11) , Astrid Ped e rsen , Har stad (5), Håkon Baust
Hansen, Tønsberg

(5), Steinar Myhr , Oslo ( 4 ) , Eva- Britt Abe l sen, Oslo

(4 ), Arne Aasgård, Oslo (2), Oddvin Reisether, Oslo (2) , Kaare
Sæther (2), Jens P. Christiansen, Oslo (6), Tor Lindberg, Moss

(9),

Cathrine Lorange, Drammen (9) , Arne Wiik, Fr . stad (3), Bent Heimdahl ,
Fr.stad (3) , Helge S. Johansen, Fr . stad (3), Morten W. Dahl, Moss (3) ,
Berit Movik, Fr.stad ( 3), Astrid Movik, Fr . stad (3) , Preben Ottesen,
Oslo

(14 ) , Pål Presterud, Oslo (3) , Jon Hereng, Oslo (5) , Tore Hunn,

Fr.stad (3), Helge Tendal, Fr . stad (3) , Knut R . Leere, Fr . stad (3) ,
Asgeir Rosnes, Rygge

(3), Even Martinsen, Oslo (3) , Erik Sandersen ,

Fr . stad (21), Tellef Kjellesvig, Fr.stad (20), Roar Eilertsen, Fr .stad
(15), Merete Haug, Fr.stad (3) , Arild Bjørnstad, Fr.stad (4),
Øivind Lågbu, Rygge

(6), Ole Tendal, Fr.stad ( 8), Rune Eriksen, Moss

(15) , Tor SØrlie, Fr.stad (1 2 ) , Arne Thelin, Moss
Fr. stad ( 23), Morten Nilsen, Moss
Jørgen Hanssen, Fr.stad (30) .

(29), Pål Bugge,

(3 8), T0ne Røed, Halden

(3) og Ole
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Det alt vesentlige av dekningen ved stasjonen var i forbindelse
med helger og lengre ferier.

Som det framgår av artikkelen om

oppussingen av stasjonsbygningen, ble stasjonen også besøkt en
rekke ganger på sommerhalvåret.

All virksomheten var da imidler-

tid rettet mot restaureringsarbeidet, samt galluppundersøkelsen
blant skjærgårdsbesøkende, som også er omtalt annet sted i
rapporten.

I oversikten nedenfor er derfor kun tatt med de

perioder hvor det ble drevet ringmerking og skikkerlig observasjonsvirksomhet.

Periodene med dekning ved Akerøya Ornitologiske

Stasjon er derfor som fØlger for 1976:
TIDSPERIODE
10.4

-

18.4

ANSVARLIG RINGMERKER MED KODE
Gunnar Lid, Oslo

(GL)

Morten Nilsen, Moss

(MN)

30.4

-

2 5

Morten Nilsen, Moss

23.5

-

6.6

Preben Ottesen, Oslo (PO)

13.8

-

15.8

Morten Nilsen, Moss

20.8

-

22.8

Morten Nilsen, Moss

27.8

-

29.8

Morten Nilsen, Moss

5.9

Morten Nilsen, Moss

12.9

Morten Nilsen, Moss

19.9

Morten Nilsen, Moss

3.10

Gunnar Lid, Oslo

3.9
10.9
17.9
l . lo

8.10 -10.10

Morten Nilsen, Moss

22 . 10-24.10

Morten Nilsen, Moss

29.10-31.10

Morten Nilsen, Moss
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FORELØPIGE RESULTATER FRA EN GALLUPUNDERSØKELSE OM
ILANDSTIGNINGSFORBUD PÅ HOLMER I YTRE OSLOFJORD,
ERIK SANDERSEN
INNLEDNING
Ettersom befolkningstettheten på Østlandet de siste årene
absolutt har vært tiltagende, har en som fØlge av dette kunnet
registrere et større utfartspress i Oslofjorden. Vår skjærgård
befinner seg i sentrum for folk som søker uforstyrrede pletter
sorr: rekreasjonsområder på fritiden. For å illustrere dette bør
det nevnes at hvert menneske i Oslofjordavsnittet gjennomsnittlig
"disponerer" ca. to meter strandlinje, mens tilsvarende tall på
landsbasis er fjorten meter. Det er spesiellt i de siste IO - IS
årene at ferdselen har økt vesentlig til uberørte steder" i vår
skjærgård. Med den sterkt Økende småbåttrafikken med raske fritidsbåter blir nå også områder i utskjærgården oftere og oftere besøkt,
og nettopp i denne delen av skjærgå rden finnes ofte de mest interessante og sårbare sjøfugllokalitetene.
For nærmere å kunne klargjøre på hvilke holmer og skjær konfliktsituasjonen mellom friluftsfolk og sjøfuglene er størst, ble det
sommeren I976 foretatt en gallupundersøkelse av Ole JØrgen Hanssen
og undertegnede. Nedenstående er ment å være en kort presentasjon
av de framkomne resultater.
GENERELLE OPPLYSNINGER
FØlgende bygger på 70 spurte skjærgårdsturister.
Av disse befant I2 seg i aldersgruppen under 25 år, 54 i gruppen
25 - 50 år og 4 over 50 år.
59 hadde sivilstand gift , mens IO · var ugifte.
I/

BÅTTYPE

a/

Gjennomsnittlig motorstørrelse: I6,8hk.
"

båtstørrelse: Gruppen I3 - I7 fot.

b/

Båttype som synes å være mest utpreget: Jolle.

c/

Den mest vanlige forekommende besøksenhet: Gruppe bestående
av familier .
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De aller fleste som medbringer hund har denne bundet.
2/ FORMÅL
Allme n t

: Bading, soling og fisking .

(Som oftest finnes

kombinasjoner av disse).
Mer spesiellt: Dykking.
a/ Gjennomsnittlig tilbringe$ 4 - 5 timer på en holme.
I tillegg kommer fast teltslagning, som er i ferd med å bli mer
og mer vanlig.
b / Majoriteten foretrakk som ventet skjærgården som feriested.
Videre rangering ble : Fjellet, hjemme, utlandet og skogsområder.
FØlgende favorittsteder for skjærgården ble nevnt:
36 spurte svarte Akerøya
8

11

11

AsmalØy

6

11

11

Hvaler gen.

5

11

11

s.søster

4

11

11

Tisler

FØlgende områder ble bare nevnt av en eller to personer:
Fredagshølet, Saltholmen, Onsøy generelt, Vesleøya, Herføl, Papperhavn, Grindskjær, Guttormsvaugen og Heia.
FØlgende foretrakk: Øde/ ensomt sted: 29 spurte.
11
Mellomting:
24
Yrende folkeliv:

6

11

3/ Av de spurte var det hele 59 som stilte seg positive til et
ilandstigningsforbud i sommermånedene (I. april - IS. juli).
Av de resterende var det ni negative svar og to visste ikke.
SLUTTORD
Da

gallupundarsø~elsen

er foretatt i forbindelse med arbeidet på

Akerøy Ornitologiske Stas j on , kan dette kanskje ene og alene synes
å være årsaken til at hele 36 spurte,
sitt favorittsted . Imidlertid kan

ne~nte

res~ltatet

nettopp Akerøya som
forsvares ut i fra

øyas gunstige peliggenhet samt dens topografi (sletter for teltslagni~g

og store strender) . En viss tiltrekkningskraft har vel

også severdighetene som finnes

(festningen samt en grav plass).

Øyer og Øygrupper som SØstre ne, Tisler og Heia er på grunn av sin
beliggenhet forbeholdt de som har store båter, og blir av den grunn
ikke utsatt for samme press s om Akerøya. Imidlertid Øker folks
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aksjonsradius i takt med salget av stadig større og flottere
båter, og dagens situasjon kan derfor lett forandre seg.
FØr en satte i gang med denne "spørrerunden" ble det framsatt
visse teorier som en mente kunne representere det faktiske forhold. Flere av disse har også vist seg å holde stikk. Imidlertid
har en også vært vitne til at det motsatte har inntruffet, noe som
beviser hvor infløkt skjærgårdsproblematikken egentlig er. At hele
59 av de 70 spurte stilte seg positive til ilandstigningsforbud , må
jo absolutt sies å være oppsiktsvekkende. En sannhet med visse
modifikasjoner vil kanskje enkelte hevde. Forskjellen på hva folk
sier

og egentlig

er villige til å gjøre kan ofte være stor, samt

at en må ta i betraktning folks mangelfulle viten på området.

Havelle (Clangula hyemalis)

Måltrost (Turdus philomelos)
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REGNSKAP FOR

1976 FOR AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON ,
ROAR EILERTSEN

Det framgår klart av sifrene under posten "utgifter", at disse
virker grovt avrundet.

Dette skyldes ene og alene diverse firmaer s

enestående vilje til å hjelpe oss Økonomisk ved avslag i prisen,
samt at 1976-deltagerne selv har spyttet i kassa ved flere anled ninger.

Uten all denne godvilje ville regnskapet gått ut med et

solid underskudd.

INNTEKTER:
Gave fra A/

Stabburet

kr. 1000,-

Gave fra NOF Osloavdeling

11

500,-

Støtte fra Østfold Fylke

11

800,-

Arbeidspenger fra Akerøyakommite

11

3000,-

UTGIFTER :
Materialer, spiker,kitt,papp

kr . 1500,-

Maling

11

900 ,-

Frakt med Marton Kolbeinsen

11

400,-

Inventar

11

100,-

Kontorutstyr

"

200,-

Propan og parafin

11

10 0, -

Bruavgifter

11

200 ,-

Walkie-Talkie apparater

11

1040 ,-

Parafinlamper

11

700 ,-

Utgifter
Inntekter
Overskudd

kr. 5140,11

kr.

5300,160,-
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SJØFUGLJAKTEN RUNDT AKERØYA I

1976.

OLE JØRGEN HANSSEN
Med de tildels store konsentrasjoner av andefugl, spesiellt
ærfugl, som oppho lder seg rundt Akerøya i

jaktsesongen, er det

naturlig at farvannet er et atraktivt område for jegere.

Nå har

det seg imidlertid slik at sjøfugljakten ikke kan drives fritt i
enhver form.

Det er således forbudt å løsne skudd fra motorbåt

nærmere kysten enn 2 km. fra ytterste skjær.
å jakte på ærfugl, og det er

Det er

ogs~

forbudt

forbudt å jakte fra land uten grunn-

eierens tillatelse, noe som ikke gis for Akerøyas vedkommende.
Det sier seg derfor selv at jaktmu lighetene rundt Akerøya er sterkt
reduserte.

Derfor er det spesielt forstemmende å se i hvilken grad

det likevel jaktes rundt øya.
Spesiellt i helgene 1.10-3.10 og 8.10-10.10 var forholdene særdeles graverende.
ulovlig jakt.

Den lo.lo ble det registrert minst 50 tilfeller av
En båt skilte seg spesiellt ut, i det den utstyrt med

en utenbordsmotor på 125 hk. jaget ærfugl hele morgenen fra kl. 05
til kl. 12.00.

Denne båten opererte i stor utstrekning sammen med

en annen hurtiggående båt, som helgen fØr var blitt anmeldt til
politiet av stasjonspersonalet.

Begge båtene ble selvfølgelig

igjen anmeldt til politiet.
Hva har så anmeldelesene resultert i?

I dag er det over ett år

siden forholdene ble anmeldt, og det eneste som har skjedd er at
3-4 vitner er blitt innkalt tll avhør, og at båtenes eiere er
blitt avhørt av politiet .

Ikke engang en bekreftelse på at saken er

henlagt har stasjonen fått faa politiet.
Dette viser tydelig hvilken prioritet disse sakene har hos myndighetene.

De lokale politimyndigheter kan i svært liten grad

last~s,

i det disse er sterkt underbemannet og mangler bevilgninger.
I og med den kraftige Økning som har funnet sted i småbåtflåten i
Ytre Oslofjord, må det derfor være de sentrale myndigheters oppgave
å sørge for at oppsyn og kontroller foretas oqså på sjøen.
Den uforsvarlige og i høyeste grad ulovlige sjøfugljakten som forekommer hver høst er et tydelig

eksem~e l

på at dette trengs.
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ADRESSER TIL AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON OG DENS STYRE ,
Akerøya Ornitologiske Stasjon opererer med en
fast tilknyttet personell.

liste over

Disse personer har vanligvis fortrinns -

rett når stasjonen er betjent.

Det legges imidlertid ikke skjul

på at stasjonen er avhengig av "importert" arbeidskraft, og at såvel ringmerkere som obser atører er velkommen til stasjonen .
Til dekning av forbruk av gass, parafin etc. må disse imidlertid
gjøre regning med å betale en avgift på kr. 5,- pr. dØgn til
stasjonens drift.
I særlig grad er stasjonen interessert i å komme i kontakt med
personer som er interessert i ligge på Akerøya i lengre peri
av gangen.
døgn.

er

I slike tilfeller betales kun avgi t for de tre første

Dersom personer er interessert i besøke stasjonen, ber vi om

at disse sender en

besk~ed

til stasjonens adresse så _

mulig.

Vi gjØr oppmerksom på at stasjonen har skiftet adresse

nylig.

Dessverre har ikke stasjonen fått noe styre for 1978 ennå,

sA adressene gjelder styret for 1977.
~å

Det nye styret vil bli valgt

stasjonens årsmøte, hvor alle som har besøkt stasjonen i 1977

vil få innkallelse.

AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON,

POSTBOKS 1145,

1601 FREDRIKSTAD

POSTGIROKONTO 3 96 33 94
ROAR EILERTSEN, SIGERSTADVEIEN 90, 1600 FREDRIKSTAD
TELEF ON

20 248

ARILD BJØRNSTAD, JENS LANGSGT . 15, 1600 FREDRIKSTAD
ERIK SANDERSEN, W. BLAKSTADSGT. 24, 1600 FREDRIKSTAD
OLE JØRGEN HANSSEN, HASSINGVEIEN 11, 1600 FREDRIKSTAD
TELEFON 16 917.
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LITTERATUR OM AKERØYAS NATURFORHOLD,FLORA, FAUNA M,V, 1827-1977,
(2,UTGAVE),
GEIR HARDENG

Listen cmfatter 175 litteraturreferanser fra de siste 150 år og
er en fortsettelse av l . utgave (Hardeng 1976).
Referanser med historisk innhold, f.eks. om AkerØy Fort, er ikke
med i oversikten .

Slike artikler finnes bl.a. i

der fØr ste nr. utkom i 1966.

"AkerØy-brev"

Skriftet utgis av "Komiteen for

restaurering av AkerØy Fort ".
Litteratur angit t med *) i listen er upublisert og er, dersom
intet annet er nevnt, tilgjengelig på AkerØya ornitologiske stasjon og hos vitenskapelig konsulent Gunnar Lid, Zoologisk museum,
Oslo.

Utlån kan skje gjennom AkerØya ornitologiske stas jon.

De som måtte kjenne litteratur med opplysninger fra Øya ut over
referans e ne i oversikten, be s vennligst oppgi dette til AkerØya
ornitologiske stasjon.
De t fremgår av li sten hva slags feltarbeid som er utfØrt .

Måtte

oversikten være en spore til innsats på nye felter i AkerØynaturen.

- En håper listen vil være nyttig for dem som skal

skrive om AkerØya og for dem som Ønsker bedre

k~nnskap

om Øyas

n a tur .
Listen er inndel t

i emnene: botanikk, ornitologi , diverse

zoologiske emner, publikasjoner med blandet innho ld, naturvern
og diverse planarbeider.
Oversikten er velvillig blitt maskinskrevet på Zoologisk museum,
Oslo.
Takk rettes til vitenskapelig konsulent Gunnar Lid samme sted
for hjelp med en del referanser og for lån av diverse litteratur
fra ÅkerØya .
Blindern, 29.9.1977

~

43
BOTANIKK:
Blytt, M.N. 1827: Om en re1se til Hvaler.
else 1827: 352-355.
Blytt, A. 1886:

Nye Bidrag til Kundskaben om Karplanternes

Udbredelse i Norge.
l-33.

WikstrØms Arsberett-

Chr. Vidensk. Selsk. Forh., nr . 7:

(AkerØya s. 7, 22-24.)

Ecblad, F.-E. og Torkelsen, A. -E. 1974:

Contributions to the

Hypocreaceae and fungicelolus Nectriaceae of Norway.
Norw. Journ. Bot. 21: 5-15 .

(A. s.B, Hypocreopis

lichenoides.)
Hauge, N. 1948:

Plantefunn fra Fredrikstad omegn og Hvaler.

Blyttia 6: 51-52.

(Noen funn fra A.)

Hauge, N. og Klavestad, N. 1954:
fold.

Ranunculus cymbalaria i Øst-

Blyttia 12: 167-169.

(Saltsoleie på A., lok .

nr. 57, s. 167-168.)
Korsmo, H. 1976:

Forslag til reservater med barlind (Taxus

bacata bacata L.).

- Del rapp. i forbindelse med Natur-

vernrådets landsplan for edellauvskogsreservater 1
Norge . NLH, As .
*) Langangen, A. 1970:

55 s .

(A. nevnt s . 5O ) .

Characeer 1 SØr-Norge .

i botanikk, Univ. i Oslo.
f ak . )
(A. c a . s . 2 4 . )
1972:

(Deponer t v/Mat.-nat.

Charace-vegetasjonen på Hvaler-Øyene.

30: l-13.
1974:

286 s.

Hovedfagsoppgave

Blyttia

(A. s. 5-6 bl.a .)

Ecology and distribution of Norwegian charophytes.

Norw. Journ. Bot. 21:31-52.
*) Lid, G. 1963:

(A. s. 34, 47 - 49 .)

AkerØyas karplanter (tillegg) (Planter innsamlet

l -4/6- 63).
*) Lye, K.A. 1974:

Manus maskinskr. 2 s.
Verneverdige områder 1 ytre Østfold .

vedl., 18 botaniske krysslister .

13 s. +

- Rapport til Lands-

planen for verneverdige områder og forekomster, vegeta sjons-Økologisk del.
Marker, E. 1977:
komster.

MiljØverndept.

(A. s. 6-7.)

Landsplanen for verneverdige områder og foreVegetasjons-Økologisk del.

MiljØverndept.

(A . omtalt under kap. Østfold.)
*) Ryvarden, L. 1971:

Liste over AkerØyas karplanter.

Maskinskr.

manus, 3 + 16 s. (Dessuten er en kryssliste fra A.
deponert ved Botanisk museum, Oslo.)
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1972 ~

Litt o m AkerØyas fl o ra .

Blytt ia 30 (2) : 1 05 - 110.

(Stensilert fl o ra - liste deponert v/Stat. Vilt ., Volle bekk , nevnes s. 107 .
Sundene , O.A. 1942:

Listen e r

ikke blitt stensilert . )

En under sØk e lse over a lgev egetasjonen i

ytre Os lofjord.

Hov e dfag s oppgave i ma r in bot. , Univ .

Oslo .

(Depon er t v/Ma t .-nat . f a k.

1953 :

The Alga l

Vide nsk. Ak.
l-~45

s.

1956 :

Data fra A. bl . a .)

Veget a tion of Oslofjord .

Skr. Norske

I . Mat. natur v i t. kl., nr. 2,

i Os l o .

CA . b l. a . s . 5 3, 95 ).

Nytt funn av Fuc u s inflatus L.

Blyttia 14: 67 - 70 .
VJahl~tedt,

l

L.S. 1909 :

l

Syd - Norge .

CA. s. 6 7, 69 ) .

Fort e ckn i ng ofer Harska Cha race er, upp -

rattad med ledning af de i Chr istiania Universit e ts
Museum befintl ig a samlingarn e.
285- 288 .
Aas , B. 1972 :

Nyt mag. naturv. 47:

( Fun n fra A . b l . a . )
Sikr i ng av ulike skogt y per .

skr . 26 : 37 - 56 .

Norsk Geogr . Ti ds -

(Bar lind på A . s. 53.)

ORNITOLOGI :
Acklarn, G. 1970 :

Steintrost , en ny art for Norge .

Sterna 9:

97 - 1 0 0 .
Si l demå k eund e r sØ k elser på Østfoldkysten.

Andersert , B. A. 1 975 :

;Jstfold - ornitologen 2 ( 1 ): 5 - 13 .

(Noen data fra A. s. 9)

BjØrnstad , A., Sandersen , E. og Tenda l , O. 1975 :

Knoppsvanens

utbr edelse i Østfold 1972 -1974 ( 2 . utgave ) .
13

3 .

Ei~ertsen ,

Ste n sil ,

CA . s . 3 , 6 .)

R. 1976:

stasjon .

HØstrapport fra AkerØya ornitologiske

Øst f old- orn ito l o g e n 3 : 105 - 106 .

rredriksen , A. S. og Johanse n, P . A . 1974:
terne i Ytre Oslofjord 1972 - 73 .

Hekkefunn av

R~dnebb 

Østfold - ornitologen l

(2 - 3 ) : 23 .
~af"':orn ,

S. 1971:

f~a
~aga ,

rt.

Norges fugler.

Oslo . 862 s .

(En rekke data

A. under avsn . utbredelse , Østfold . )

1975 :

Feltutvalget i

en 2(3-4): 6 - 9.

NOF - ~stfold.

CA . s . 7 , bØk sanger . )

Haga , ,-\ , og Hardeng, G. 1975 :

Observasjorter forelagt den

lokale rapport - og sjeld enhe tskomite i
oktober 1975.

Østfold - ornitolog -

~stfcld

~r .

Østfold-ornitologen 2 (3-4): 21 - 23 .

s . 2l - 22 , havsule , sjØorre , myrhauk , jaktfalk , trane ,
sandlØper , lappspove , tur"':eldue . )
lA.

45
*) Hagen , Y. 1965:

Notater fra AkerØya (1923-54),

manus, 7 s.

(Utdrag fra dagbØker).

*)Hanssen, O.J. og Sandersen, E. 1976:

Rapport fra sjØfugl -

undersØkelse på Østfoldkysten 1976.
(A.

Maskinskr .

Stensil 17 s.

s. 2-3.)

*) Hardeng, G. og Andersen, B.A. 1975:

Kvalitative og kvantita-

tive registreringer av fuglefaunaen på Øyer i Østfoldskjærgården juni 1974.
for S.-Norge, M.dept.
Hegstad, O. 1971:

Arb.-rapp. til nat . vern insp .
15 s. +vedl.

(A. s. 4-5.)

Age Determination of Goldcrests Regulus

regulus CL.) in Summer and Early Autumn.
2: l-3.

(Materiale innsamlet på A.)

Johansen, P.A. og Fredriksen, A.S. 1975:
Øya.

Ornis Scand.

Kortnebbgås på Aker-

Østfold-ornitologen 2(3-4): 53.

Lid, G. 1967:

RØdstrupesanger, ny art for Norge, og noen

andre eksempler

på forlenget vårtrekk.

Sterna 7:

JB 7-3 9'"6.

1969:

Kjerrhaukartene i Norge.

Sterna 9: 213 - 218 .

(Sivhauk på A. s. 216.)
*)

1974 :

SjØfuglregistreringer på AkerØya, Hvaler.

Maskinskr. manus, 3 s.

(Rapp. til naturverninsp. for

S.-Norge, MiljØverndept.)
*) Lid, G. m.fl. 1963-77:

Daglig logg -lister; artslister for

fugl på A. ajour pr. 11/9-63 , 31/12-65, l/12-67 , l/8-71,
15/3-74 og 17/5-77. (Stensiler.)
Lund, H. M.-K. 1968:

Fugleliv på festningsho1men.

AkerØy-

brev, nr. 3, s. 11-12.
*) Lunder, K. 1957:

Rapporter fra fug lelivet på AkerØya og til-

hØrende Øyer i fjorten dager fra og med 4. juni 1957 .
Maskinskr. manus, 7 s.
*)

1957:

Opplysninger tilhØrende fuglekartet over AkerØya

1957,

Maskinskr. manus, 4 s.

Michaelsen, J. 1968:
gang
1969:

l

Norge.

RØdtoppet fuglekonge påtruffet for fØrs te
Sterna 8: 69-72.

LØvsanger med avvikende vingeformel.

Fauna 22:

159.
Michaelsen, J. og Ree, V. 1975:

Forekomsten av gulbrynsanger

og fuglekongesanger i Norge til og med 1974.
CA. s. 68-70, 72.)

Sterna 14:

65 -78
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-l'- )

:

Cu l for f . ) l 9 7 6 :

J i l sen , r1.

l\kerØya informas jOl! 19 7 6.

S-censil 3 s.
~ orderhaug,

M.

Steinvenderens

1960 :

~

Oslofjorden .

CA. s . 101.)

Sterna 4: 98-102 .
l S76:

forek.oms~

CGrØnjahl) , O:;lo.

Fuglene i Os lofjorden.

55 s.

(Enkelte data fra A.)
?etiwn , P. 196 5:

Ærfuglens ( Soma te ria mollissim2. L. ) e rnær ings-

SØ Norge.

biologi i Ytre Oslofjord,
zoologi, Univ.
1967:

i

Oslo.

hovedfagsoppgave

5 8 s . + vedl.

(!-. .

s.

Sy stematic note on the Norwegian rock

(Jinthus soinoletta).

Ny tt mag.

1

?. )
~i pit

Zool . 15 : 1+4 -49 .

(Materiale f ra A. inngår.)
1968:

Food and feeding habits of the

(Somateria mo llissi ma).

Nytt mag.

c o~mon

2id er

zool. 15: q7 - lll .

Cl,1at er iale fra A . i n ngår, se ov er, Pethon 1965 . )
RabØl, J, 1972:

Disp l acement Experiments with

Fass erines (1970) .
~ee,

V. 1976:

Ra ppor t

aprill976.

Z. Tierpsychol.

3J: 14-25.

fra NNSK's virksomhet

Ster. ta l5: 179-197.

;;i ght-Migrati~g

a~ ri l

!375

(A . s. 193 + 195 ,

rØdtoppet f ugle k.ong e, s angspur v .)

*)

~yvarden ,

L. 1955:

o

Rapport om f ugle l ivet pa

19 5 6:

Rapport o ve r reg istre ringsarbeide på Ak erØya

somm eren 1956 (6-23/6).
Schei, P.J.

1 97 1:

Mas kin s k.r. mam:s,

dept.
:~r-rapporter

=
-=-~

7

:~;e t

3V

(-;~

1 96 1-6 8 og 1 976~ rene

1961-68 er det

315 sider' .

sk~e vet

47 ra ppor ter (215

s . ) foreligg er maskinskrevet og

:':"anus.

o

(3C

6C

~,.)

se:'kings~ ata

l

a~beidet

Os lo og

p~

12:'

::~:-_ ::;.s:<:::' e vne

=-~;:

list~ r

~::---c<=-:

~

ir.g-

Closger/ring-

og mat erial e-c fi nn es samlet på Zoologisk
AkerØya orn it o logiske stasjon.

med tur-rapporter gjenopptatt og 13 raoo.

~~ r2~~gger

3-: s r:si1crt,

Observas jens - og

fra denne perioden er fØrt på

~erkingsskjemaer ),

:u~ -~a~pcr~er

s.) 5o;..

For tidsrommet etter 15/4 - 6 8 og ut ar e -::

_:_k:.-ce s kre ';et tur-rapporter fra Aker Øya.

~us~un

js:.::ol·:.. :1iljØve:.n-

(Kortere omtal e av Ak e rØya. )

de S

:i~samm e n

s.

':J

Landsp lan en f or verneverd ige områder/fore-

kom s t er, terr es t ri s k zoo-Øko logi.

~)

tiden

Mask.insk.r. manus, 5 s.

7/6 -2 1 /6-55.
*)

1

fr a de tte året.

I 1976 ble
c ~~

s.)
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Stensilrapp. (1963 - 68 ) f or eligger på Zoolog is k mu s eum i Oslo ,
men for noen rapport er er opplag et tat t slutt.
vært:

For fatt e r e har

(antall rapporter de har deltatt på i parent es )

CBAA) Birger Alfred Andersen, 1966 - 67 ( 3 )
(EB )

Einar Brun , 1961-65 (10 )

(HBH ) Håkon Baus t Hansen , 1965 + 67 ( 3 )
(GL)

Gunnar Lid, 1961-68 (45)

C~1N i ) Morten ;-Hlsen , 197 6 (13 )

( MN)

Magnar Norder haug , 1962 - 6 3 + 67 ( 3 )

CJM)

Jan Michaelsen , 1965 - 67 (3)

( pp )

Per Pe t hon, 19 66

1961 :

(l )

Rapp . n r.

Tidsrom

Ant . s .

EB

l

27/3 - 1/4

11

GL

2

9 - 14/7

EB

3

15 - 18/9

Forf .

6
12

1-3 maskinskrevet manus .
1962 :

EB

l

18-23/ 4

MN , EB

2

4 - 6/5

GL

3

17-21/6 +
13-16/7

15
8
7 + 5

1 - 3 maskinskrevet manus.
1963:

EB, MN

l

10-15/4

8

GL

2

1 - 3/5

6

GL

3

1 - 4/6

7

EB

4

14 - 16/6

5

GL

5

25-28/8

7

EB

6

1 3-15 / 9

3

1-6 stensilrapport.
1964 :

GL

l

22 - 23 / 2

3

EB

2

25-28/3

7

GL

3

17-19/4 +
21-22/4

8

GL

4

15-18/5

7

GL

5

26-28/6

4

EB, GL

6

31/8-6/9

6

GL

7

25-27/9

GL

8

16-18/10

1-8 s t ensilrapport .

lO
7

48
1965:

GL
HBH, JH, GL
EB, GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
MN

l

3/2

4

2

21-28/3

7

3

14-19/4

12

4

30/4-2/5

3

5

1-3/6

5

6

10-12/7

7

7

19-21/8

5

8

10-12/9

3

9

24-26/9

3

10

1-5/10

3

11

8-10/10

2

12

25-27/10

2

13

5-7/11

2

14

13-15/11

2

1-13 stensilrapport, 14 masl<insl<r. manus.
1966 :

GL
MN, GL
GL
GL
GL
GL
BAA
BM
GL
PP
GL
GL
GL .
GL
GL

l

16/3

2

2

6-11/4

6

3

22-24/4

3

4

29/4-l/5

6

5

7-16/5

6

6

10-12/6

5

7

20-21/6

2

8

30/6

2

9

10-12/8

5

lO

26-30/8

2

ll

9-11/9

5

12

30/9-9/10

4

13

14-16/10

5

14

28-30/10

5

15

26/11

5

Stensil: 1-5, 7-8' 10, 12.
Hanus , håndsl<r. : 6 ' 9 ' 11, 13-15.
1967:

HBH
JM
BAA
GL
GL
HBH , GL

l

18-27/3

3

2

4/4-5/6

12

7/8 + 17 l 12

l

4

9-13/8

2

5

25-27/8

2

6

1-20/9

6

3 + 10

49
(1967 forts.)
GL

7

29/9-1/10

GL

8

14-15/10

2
2
'l

9

GL

1-9 stensilrapport.
1968:

GL

l

24-25/1

l

GL

2

6-15/4

3

1-2 stensilrapport.
1976:

MN i

l

10-18/4

8

MN i

2

30/4-2/5

3

MN i

3

23/5-6/6

6

MN i

4

13-15/8

3

MN i

5

20-22/8

3

MN i

6

27-29/8

4

MN i

7

3-5/9

4

MN i

8

10-12/9

3

MN i

9

17-19/9

3

MN i

lO

1-3/10

3

MN i

11

8-10/10

3

MN i

12

22-24/10

3

MN i

13

29-31/10

3

1-13 stensilrapport.
Ringmerking
Ringmerkingsvirksomheten på AkerØya tok til

l

1954, og fØrste

gjenfunn er fra 1955.
Gjenfunn og kontroller av fugl merket på AkerØya er publisert
fra 1957.

De fleste gjenfunn er gjort fra og med 1961, da en

begynte fangst med mist-nett ved stasjonen.
Martinsen, M. og Hagen, Y. . . . . . . .

(A)

Ringmerking av forskjellige fuglearter
Ringmerkingsresultater .•.....

1

•••••

(C)

Meddelelser · fra Statens viltundersØkelser.
2. serie, nr . . : .... (D).

(E)

(B)

50
A: Trykk-

C: Nr.

B: Årstall

D: Hefte nr .

E: Antall
sider ( s )

l

16

3

51

6

44

lO

61

15

31

20

57

24

31

27

33

34

64

37

61

41

51

ing sår
1957

1955

1958

1956

1960

1957

1961

IX
X
XI
XII
XIII
XV
XVII
XVIII
XIX
XXI
XXIV

195 8 -59

1963

1960

1:)65

1961 - 63

1966

1964

1968

1965

1970

1966 - 67

197 2

1968-69

1974

1970 - 71

Gj enfunn på AkerØya av fugl merket for andre ringmerkings instit usj oner enn Statens viltundersØkelser ( nå er ringmerk ingsarbeidet overlatt til Zoologisk museum , Oslo) er publisert
gjennom d e respektive institusjoners o r ganer .

- Dette vil

eksempelvis gjelde for fugl merket i utlandet og som senere er
kontrollert på AkerØya .

Slike referanser er utelatt i denne

oversikten .
Kontroller på AkerØya a v fug l merket annensted s i Norge med
ringer fra Stavanger Museum er publisert i tidsskriftet Sternas
ringmerkingsresul tat er .

- ForØvrig finnes et k artotek på

Zoologisk museum i Oslo over gjenfunn av fugl som er ringmerket
på AkerØya og for kontroller p å Øya av fugl merket andre steder
i Norge og i utlandet.
Akerøya ornitologiske stasjon (generell omtale):
Brun, E. 1964:

AkerØy a - en ny, norsk ornitologisk stasjon .

Sterna 6 : 169-184 .
Eilertsen , R. (u/forf.) 1976 :
logiske stas jon .

Meddelelser fra AkerØya ornito -

Østfold- ornitologen 3(2) : 56 - 57 .

1977 :

Ak erØya ornitologiske stasjon .

1977 .

Østfold - ornitologen 4 : 31 .

Hanssen , O. J . 1977:
teter <Ø . O. F .).

Meddelelse nr. l,

Et kort sammendrag av foreningens aktiv iØstfold- ornitologen 4: 28 -29 (A . s. 28)

51
Hoell, T. 1975 og 1976:

NOF's årsmØte 12. april 1975. Østfold-

ornitologen 2(2): 24 -2 5 og Sterna 15: 58-59.

(NOr-

ekskursjon til A.)

*) Lid, G. 1967:

Virksomheten ved AkerØya ornitologiske stasjon

1961-1966.
1968:

Maskinskr. manus, 2 s.

Arsrapport 1967.

stasjon 1967.

*)

1969:

Virksomheten ved AkerØya ornito-

Maskinskr. manus, l s.

Årsrapport 1968.

logiske stasjon 1968.
Lund, H. M.-K . 1968:

Virksomheten ved AkerØya ornitoMaskinskr. manus , 2 s.

Fuglel iv året rundt .

Oslo, 109 s.

Kap.: AkerØya -vår nye ornitologiske stasjon, s. 45-49.
RabØl, J. 1977:

Norske fuglestasjoner og sjældne spurvefugle.

Sterna 16: 28-30.

(A. nevnt s. 28)

DIVERSE ZOOLOGISKE EMNER:
(Anonym) 1947:

SjØormen på Hvaler.

Norsk Folkeminnelags

skrifter 59: 107-109 . (Mellom A. og TorbjØrnskjær.)
Christiansen, 8.0. 1972:
in Norway.

The hydroid fauna of the Oslo Fiord

Norw. Journ. Zool. 20: 279-310.

CAkerØya s. 282, 284, 286, 299, 304-305, 6 arter nevnes
fra sjØen ved Øya.)
Collett, R. 1918 (v /A . Wollebæk):
(Aschehough) Kra.

104 s .

Norges krybdyr og padder.
CA. s. 35, hoggorm tar vipe-

unger og frosk.)
Gunnarsen , T. og Michaelsen, J. 1971:
rognkaller fra ytre Oslofjord.

Dobbeltsuger qg store
Fauna 24: 50. (Rognkjeks

ved A.)
Gunnarsen, T . og Michaelsen, J. 1973:
lansettfisken .
Lid, G. 1969:

Fauna 26: 211-212.

Fauna 21: 200.
Trekk av admiralen CVanessa atalanta) observert

i ytre Oslofjord i 1963.
Lund, H.M.-K. 1957:
frosk.

(A. s. 211.)

Store ek semplar e r av tunge tatt ved AkerØya i

Hvaler.
1969:

Noen nye data om

AkerØya- ny lokalitet for sp issnu tet

Fauna lO: 115 .

LØken, A . 1973:

CNoen fugleobs. nevnes og så fra A .)

Studies on Scandinavian bumbl e bees CHymen-

optera , Apidae).
91, 177 .)

Atalanta (5): 244-249.

Norsk ent . Tidsskr. 20: 1- 218. CA. s . 7l ,

52
Mehl, R. 1967:

Fleas (Siphonoptera) new to Norway.

Ent. Tidsskr. 14
1970:

Norsk

: 60-62.

Records of Ectoparasitic Insects and Mites on

Birds and Mammals in Norway.
109-113.

Norsk Ent . Tidsskr. 17:

(A. s. 109-110.)

Mehl har en artikkel under arbeid (1977) om parasitter fra
vånd (bl.a. fra A.) til Norsk Entomologisk Tidsskrift.
Pethon, P. 1968:

A note on the Jaera albifrons group of

species (Isopoda, Acellota) in Oslofjord.

Nytt Mag .

Zool. 15: 118-123. (Inkluderer materiale fra A., fig. l,
s. 121.)
1970:

Isopoda from Oslofjord and the south coast of

Norway.

Rhizocrinus 1(6): 1-14.

(Flere arter fra A. og

omegn, se utbr.-kart.)
ARTIKLER MED BLANDET INNHOLD:
Brun, E. 1968:
nr.

AkerØyas topografi og vegetasjon .

AkerØy-brev

3: 13-16.

Collett, R. 1866:

Zoologisk botaniske observationer fra

Hvaler-Øerne.
Eie, J.A. 1977:

Nyt Mag. Naturv. 15: 1-83.

CA. s. 25-27.)

Dammer på AkerØya (Østfold, objekt B-17, l s.)

i Landsplanen for verneverdige områder/forekomster,
ferskvannsØkologisk del.
*) Hardeng, G. 1976:

1827-1976.

MiljØverndept.

Bibliografi for AkerØya, Hvaler, Østfold,
(1. utgave).

Lund, H. M.-K . 1966:
Norsk Natur 2

Stensil. 11 s.

AkerØya, egg- og dunvær i Oslofjorden.
: 14-17.

NATURVERN:
Gabrielsen, E. og Kjellhaug, E. 1973:
naturmiljØ og kulturlandskap.
NLH-As, 65 s.

betydning for fugl.
Hardeng, G. 1974:

Hvaler .

Delrapp. 2.

(Få data om A.)

* ) Hardeng, G. og Haga, A. 1974:

Stensil 2 s.

En tilråding om vern av

Våtområder i Østfold som har

Østfold ornitologiske forening.

(A. s. l, avsn. Øyer.)
Vern av naturområder i Østfold.

ornitologen 1(1): 7-10 + 13.

Østfold-

(Få oppl. om A. s. 8-9.)

53
-!!-)

1975: Naturvernregistreringer i Østfold fylke. -Ma nus
deponert ved Østfold Fylke, Utbyggingsavd.

(A. objekt

nr . 24 i Hvaler kommune.)
1 97 5:

Naturfredning i Østfold.

Landskapsvern 9: 4 - 14 .

CA. s. 7, 12, få d a ta. )
Hoell, T. (u/forf .) 1974:
31. mars 1974.
*) Lid , G. 1974:

Østfold - ornitologen 1(2-3): 32-33.

Registrering av sØppel oppskyllet i fjæra på

AkerØya, Hvaler.
*)

Rapport fra opprydding på AkerØya

1975:

Stensil, 3 s.

Ny registrering av sØppel oppskyllet på AkerØya ,
Stensil, 5 s .

Hvaler.
1975:

Fuglelivet

styrrelser.

l

skjærgård en - Ømfindtlig for for-

Fauna 28 : 121- 127.

2 (3-4): 36-41.

Østfold- ornitologen

(Tabell fra A., hekkefugl.)

Naturverninsp . for S. - Norge (M. Norderhaug) 1977:
for sjØfuglreservater .

Utkast.

Verneplan

Delplan l: Østfold,

Oslo/Akershus, Bus kerud og Vestfo ld.

Rapp . 132 s .

CA. s . 18 , 32, 39.)
*) San der sen, E. 1977:

Opptelling og klassifisering av sØppel

langs strandsonen på AkerØya, Hvaler.

Stensil, 6 s.

1977:

Landskapsvern ll

(2):

SØppelundersØkelse på AkerØya .
3- 7 .

*) Sandersen, E. og Hanssen , O. J . 1976 :

ForelØpige resultater

fra en ga llupund ersØkels e om ilands tigningsforbud på
holmer og ytre Oslofjord .

Stensil, 4 s .

Utdrag publ.

i Østfold - ornitologen 3: 135-136.
Sandersen, E ., Hanssen, O.J. og Hardeng, G. 1977:
i Østfold med betydning for fugl.
2 4- 2 5 .

Østfold -orn itologen 4 :
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