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Fig . l . Den geografiske beliggenhet av Akerøya Ornitologiske Stasjon (59.02N-l0.5JE)
(Map showing the posi t ion of Akerøya Bird Observatory on
the Scandinavian Peninsula) •
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Fig.2. Detaljkart over Akerøya som vi ser stedsnavn ofte referert
til i stas jonens årsrapporter
(Detailed map over Akerøya, showing same places aften refered to
in the annuals reports from the station).
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Stasjonsbygningen (The station building).
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INNLEDNING.

En ny sesong er avsluttet ved Akerøya Ornitologiske Stasjon,
den 17. sesongen i rekken.

Sammenlignet med tidligere år repre-

senterer vel året 1977 noe som kan karakteriseres som midt på
treet, hva resultater angår.

Vårsesongen var bra dekket, med

unntak av siste del, da det knapt ble drevet ringmerking .etter
den 18.5.

For sene arter som hagesanger, gulsanger etc. , gir der-

for resultatene et dårlig bilde av trekkforløpet.

Imidlertid må

en si seg fornøyd med at det under vårsesongen ble notert tre nye
arter for AkerØyas avifaunaliste.
Dekningen på høstsesongen må også sies å være noe mangelfull ,
i det en finner flere hull i de oppsatte trekkdiagr~mene.
Særlig gjelder dette for vadertrekket, som for mange arters vedkommende finner sted i overgangen juli/august eller enda tidligere.
En gledelig tendens ved stasjonsdriften er imidlertid at det
aldri er vanskelig å rekruttere nytt mannskap til stasjonen, når
tidligere aktive medarbeidere av nødvendige årsaker finne r grunn
til å trappe ned på innsatsen.

Det som må settes som et hoved-

ønske for framtiden, er at en må få folk som har anledning til
å oppholde seg i lengre perioder ved stasjonen, og selvfølgelig
at ressursene av ringme r kere kan økes betydelig.

På det viset

kan stasjonen gå inn på nye arbeidsfelter, og gå dypere inn på
undersøkelser som det skulle ligge godt til rette å løse på
Akerøya.
Fra og med våren 1979 skal det innføres hekkereservat med ferdselforbud i perioden 15.4 til 15.7 på deler av Akerøya.

Skal et

slikt tiltak få den tilsiktede positive virkning for en utsatt
bestand av skjærgårdsfugler, er det nØdvendig med er. effektiv kontroll av forbudet.

Fra stasjonens side kunne det da være svært

ønskelig at en slik kontroll med vernetiltakene kunne overlates
stasjonen som institusjon i vårsesongen, f.eks. fram til 23.6 da
vaktmannskapene fra Oslofjordens Friluftsråd overta r.

Med en

rimelig godtgjørelse fra Departement 1 Fy1Re ville stasjonen da ·
være i stand til å lønne en ringmerker med assistent i både vårog høstsesongen.

I og med at stasjonen da ville være i stand til

å tilby både kost og losji, og en viss godtgjørelse i form av dagpenger, ville en ganske sikkert kunne få kontinuerlig bemanning
gjennom begge trekkperiodene.

En slik ordning ville medfØre for-

deler både for myndighetene og stasjonen .
Til slutt gjenstår bare å gi alle de som har medvirket til at
1977 ble et godt år for stasjonen, den takk de fortjener.

Dette
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gjelder i første rekke de som deltok i virksomheten i 1977
(se egen liste) , men også de som har støttet oss økonomisk og
på andre vis. En stor takk går som vanlig til Marton Kolbeinson med familie, som frakter oss ut i godt som dårlig vær .
Likeledes går takk til Østfold Fylke for Økonomisk bidrag på
kr. 2000,-, og til A/S STABBURET for all nødvendig middagsmat
til stasjonens personale. Uten deres bistand ville neppe resultatet blitt hva det er.
For stasjonsstyret
Ole JØrgen Hanssen (s).

Interiørstudie fra ringmerkingslaboratoriet på Akerøya.
Fra venstre Tone Røed, Arne Thelin og Rune Botnermyr 1 full
vigør etter morgenens første runde i nettene.
Foto: Ole Jørgen Hanssen.
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AVIFAUNISK ARSOVERSIKT FOR AKEROYA 1977.
OLE JøRGEN HANSSEN.
Oversikten gir et bilde av virksomheten ved stasjonen i perioden 15.3 til 4 .6 på våren, og fra 23.7 til 28.11 på høsten.
Det meste av virksomheten har foregått i helgene, med unntak
av to lengre perioder på våren primo april og medio mai.

For

de tilfeller der angivelse av en arts første eller sisteopptreden er gitt, må dette tolkes som en omtrentlig og ikke absolutt ekstremumstid.
For en del arters vedkommende er det satt opp diagrammer for
trekkforlØpet.

For samtlige av disse diagrammene gjelder:

Hver måned er delt inn i 4 perioder, periode l fra l. til 7.,
periode 2 fra 8. til 15., periode 3 fra 16.
4 fra 24 .

til 30.

Sor:~

(31.).

ti~

23. og periode

mål pl.. trekkaktiviteten . er be-

nyttet maximumstallet for den beste dagen i perioden.
Til sammen er det observert 133 arter på Akerøya i 1977,
hvorav 3 var nye for Akerøya.
Lom sp .

(Gavia sp.)

l ex. observert den 4.4.

Storlom (G. arctica)

l ex observert no rd i Husbukta den 2.4.

Gråstrupedykker (P. griseigena)
l ex observert rundt Øya 5
ganger i perioden 7.5 til 18.5, mens 2 ex. ble notert 15.5.
Horndykker (P. auritus)

l ex. observert 30.4 og l.S.

Toppdykker (P. cristatus)
Havhest (F. glacialis)

2 ex . observert den 8.5.

2 kadaver ble funnet i strandsonen,

hvorav en trolig var oljedrept 8.4 henholdsvis 27.8.
15-20 ex ble dessuten observert mellom Heia og ThorbjØrnskjær den 17.4 .
Havsule (S. bassana)

2 ex observert den 17.4.

Storskarv (P. carb~ Arten opptrådte regelmessig i området
Akerøya/Heia mesteparten av
året, med en topp ultimo april/primo mai på våren.
200 ex ble sett 23.4 og 120130 ex den 30.4.

På høsten

forekom en topp primo septem-

1110

lO

15
b e r , da 90 e x . b le sett 4.9

5o

og 40-50 ex 9.9 og 10.9.

1'1.'3l{l2!>'ll2.31j

Toppskarv (P. aristotelis)

Cl.A..Id·
-:.Qj>t.
olc.t.
6 observasjoner på høsten, med

største antall 2- 3 ex den 9.10.
r.råhegre (A. cinera) 5 vårobservasjoner i perioden 15.4 til
18 . 5 , alle av enkeltindivider.
2 observasjoner på hØsten,
i det l ex ble SP.tt 18.9 og 3-5 ex den 25.9.
Hvitk i nngås (B.
den 9 .lO ..

leucopsis

Grågås (A. anser)

17 ex ble sett flygende mot nord

6 observasjoner på våren i perioden 2.4 til

30.4, med største antall 35 ex den 30.4 og minst 23 ex den
23 . 4.
Knoppsvane (C. olorl
4 observasjoner pA våren mellom 8.4 og
16.5, a l le av ett par . Et kadave r ble funnet i en oljepØl den 30.4.

2 høstobservasjoner i det l par ble sett

24.9 og 9.10.
Gravand (T. tadorna)

He k ket.

Arten ble observert regelmessig

i perioden 15.3 til 28.7, med max. antall min st 18 ex. den
3.4 og 15.3. En hunn med 4 ikke-flygedyktige unger ble
sett 24.7
Stokkand (A. platyrhyn chos) Observert regelmessig mellom 15.3
og 17.5, med største antall minst 20 ex. den 15.3.
3 observasjoner på høsten mellom 3.9 og 10.9, med største antall
2 ex. den 8.10 .
Krikkand (A. crecca)

Observert regelmessig på våren mellom

2. 4 og 8.5, med største antall 20 ex. den 30.4.

På høsten

observert mellom 20.8 og 4.9, med største antall 17 ex 27.8.
Brunnakke (A. penelope)

5 obs ervas j oner på våren i perioden

6.4 til 15.5 , og med største antall 4 ex den l.S og 14.5.
Skjeand (A. clypeata)

l hann observert 16.4, 17 . 4 og 30.4.

Toppand (A. fuli g ula)

4 vårobs e rvasj o ner mellom 30.4 og 15.5,

me d største antall 15 ex den 30.4.
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Ærfugl (S. mollissima) Hekket.
Observert fra 15.3 til 28.11.
Samlet seg i store flokker ved
Akerøya medio mars, og hele 1500
ex ble notert den 15.3.
~ntallet

Selv om

sank utover våren , ble

det under hele vårsesongen observert uvanlig mye ærfugl rundt øya.

Svartand (M . nigra)
3 vårobservasjoner , i det 6 ex ble sett
15.3, 3 ex den 23.4 og 3-5 ex den 30.4 .
Sjøorre (M. fusca}

3 vårobservasjoner, i det 2 ex ble notert

16.3, l ex den 8 . 5 og 8 ex den 15.5
Kvinand (B. clangula)

Observert regelmessig i perioden 15.3 til

30.4, med største antall minst 13 ex 16.4 .
Siland (M. serrator) Hekker . Arten er ob s e r vert regelmessig i
perioden 15.3 til 30 . 5 , med største anta l l 20 ex den 30 . 4.
På høsten observert regelmessig mellom 4 . 9 og 27 . 11, med største antall lO ex. den 24.9.
Laksand (M. merganser)

2 ex observert 4.4 og l hann 8.4.

Fiskeørn (P. haliatus)

l ex trakk mot nord den 9.4.

Spurvehauk (A. gentilis)
4.4 til 23.4.

4 ex observert på våren i tidsrommet

6 observasjoner på høsten mellom 27.8 og 17.9,

med største antall 2 ex den 28.8.
Sivhauk (C. aeruginosus)

l hunn observert 30.4.

Jaktfalk (F. rusticolus)

l ex observert 6.4.

Lerk e falk

(F. subbuteo)

l ex observert 3.9 og 24.9.

Dvergfalk (F. columbariusL

3 vårobservasjoner i perioden 17.4

til 18.5, alle av enkeltindivider.

På høsten ble l hunn sett

4.9 og en voksen hann fanget og ringmerket den 22.10.
Tårnfalk (F. tinnunculus)

3 observasjoner av enkeltindivider på

våren i perioden 2.4 til 14.4.

5 enkeltindivider ble sett på

høsten i perioden 28.8 til 22.10.
Orrfugl (L. t etrix) Hekket? Arten observert jevnlig sesongen
gjennom, maksimalt 2 hanner og l hunn. l · kadaver ble funnet
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den 6.4. For første gang på mange år ble det . hørt spillende
orrfugl på Akerøya våren 1977 .
Sivhøne (G. cloroous)
4 vårobservasjoner i perioden 23.4 til
17.5, alle av enkeltindivider. 4 høstobservasjoner i perioden 20.8 til 3.9, med største antall 2 ex den 21.8
begge ungfugler.
Sothøne (F. atra)

og 10.9,

Enkeltindivider ble observert 3 ganger på

våren i perioden 23.4 til l.S.
Tjeld (H . ostralegus)

Hekket.

Observert regelmessig mellom

15 . 3 og 11 . 9 i varierende antall .

Hovedtrekket om våren fore-

gikk primo april, med max. antall minst 120 ex 8.4, 9.4 og
10.4. Mer fåtallig på høsttrekket, men med en topp ultimo
juli med 10-40 ex 27.7, 28.7 og 29.7.

~~f

5o

Tjeld

Tjeld

Vår.

il o

q.

HØst

!5o

"•

2.o
lo

rno.i.

mer-~

Sandlo (C. hiaticula)

Hekket .

Opptrådte regelmessig i perioden

15.3 til 18.5 , med stØrste antall 14 ex den 3.4.
ket observert
tall 7 ex

regelm~ssig

På høsttrek-

fra 23.7 til 9.10, med største an-

den 28.8.

Heilo (P. apricari a ) 2 observasjoner på v åre n i det l ex b le sett
8.4 og 4 ex 7.5.
6 høstobservasjoner i perioden 24.7 til
8.10 med største antall 18-20 ex den 3.9.
Tundralo (P. squatarola)

Enkeltindivid observert 29.7, 27.8 og

24.9.
Lo sp.

(Pluvialis sp.)

Vioe {V. vanellus)

l ex hørt den 22 .10.

Hekket.

Arten ble observert regelmessig på

vårtrekK mellom 15.3 og 30.5 , med største antall minst 55 ex
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den 16.3.

Under høsttrekket ble arten observert 9 ganger mel-

lom 23.7 og 23.10 , med største antall 3 ex. den 28 . 7, 29.7 og
27.8.
Steinvender (A. interpres)

Hekket.

Arte~

ble observert regel-

messig i tidsrommet 30.4 til 27.8, med stØrste antall 10-12
ex den 14.5 på våren og 3 ex den 27.8 på høsten.
Dvergsnipe (C. minuta)

Arten ble observert 3 ganger på våren,

i det 4 ex ble sett 27.8 og 3 ex den 28.8 og 4.9.
Temmincksnipe

(C. temminckii)

Fjæreplytt (C. maritima)

l ex observert den 20.8.

Arten ble

~bservert

fra 2.4 til 6.4,

med max antali 25-30 ex den 2.4.
Myrsnipe (C. al pina)

Arten ble observert

på vårtrekk i perioden 5.4 til 16.5 ,
med max antall 15 ex den 23.4.

HØ.3t-

trekket foregikk i perioden 23.7 ti l
18.9 med størst intensi tet ultimo august da minst 35 ex ble observert den
27.8.
Tundrasnipe (C. ferrugina)
Polarsnipe . (C. canutus)

l ex observert den 3.9.

HØsttrekket foregikk i perioden 21.8 til

4.9, med hovedtrekk primo september.

Max antall 10-15 ex ble.

sett 3.9.
SandlØper (C. alba)
Brushane (P. pugnax)
komsten på våren.

l ex ble observert den 3.9 og 2 ex 4.9.
2 ex observert den 14.5 representerer foreArten ble observert fåtallig på høsttrekk

i tidsrommet 20.8 til 3.9, med max antall 6-7 ex den 3.9.
Fjellmyrløper (L. falcinellus)
Sotsnipe (T. erythropos)
Rødstilk (T. totanus)

l ex observert den 28.8.

l ex observert den 30.4 og 3 ex 15.5.

Hekket

Arten ble observert fåtallig un-

der vårtrekket fra 15.3, med hovedtrekk p r imo mai .
20 ex ble sett både 7.5 og 8.5.

Minst

På høsten ble arten notert

fåtallig fra 24.7 til 27.11, med max antall 6-8 ex 27.8 og
10 . 9.
Gluttsnipe (T. nebularia)

Observert kun tre ganger -på våren,

i det l ex ble sett 16.5-18.5.

Mer vanlig hunder høsttrekket,

da arten ble observert i perioden 27.7 til 4.9, med max antall
10-15 ex 3 . 9 .
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Skoqsnioe (T. ochroous)

2 ex observert den 6 . 8.

Grønnstilk (T. glareolal To vårobservasjoner, i det 2 ex ble
observert 24.4 og l ex 8.5. På høsten ble enkeltindivider
lo

observert fra 24.7 til 26.8.
Strandsnioe (T. hyooleucos)

Observert

fåtallig på vårtrekket fra 7 . 5 til
18 .5, med max antall 3-4 ex 16 . 5 .
Langt vanligere på høsttrekket, da arten ble observert fra 6.8 til 10.9,
med hovedtrekk ultimo august. Max an-

l.

tall 8-10 ex den 26.8 er imidlertid
langt under det normale.
Lappsoove (L . .la.noonica)
Storspove (N . arguata)

1

'

1

:s "( '

...~~~-t

2.

~ert

5 ex observert 15.5 og l ex den 24.7.
Arten opptrådte vanlig på

våren fra 2 .4 til 18.5; med størst konsentrasjon ul timo april.

3 't

j ..t.:

I'JS

Hovedtrekket synes å fore-

gå svært konsentrert mot slutten av april
over hele Østfold (Hanssen 1978), og max antall for Akerøya 110 ex den 23.4 støtter
opp under denne antagelse.

Arten ble kun

observert fåtallig på høsten fra 13.d til 11.9
med max antall 9 ex den 13.8.
t l. :3 'f

Småspove IN. ohaeopus)
antall

u~der

Observert i

større

o.pril

vårtrekket , som fant sted

i perioden 24 . 4 til 18.5.

Hovedtrekket

fant sted medio mai, med max antall
100-110 ex 7 . 5 og 75 ex den 17.5.

Et

konsentrert trekk medio mai synes også

l:tS

too·

å være generelt for hele Oslofjorden,
i d et de største konsentrasjonene av
arten er angi tt i denne perioden også
på vestsiden av fjorden (Michalsen
1975 og Nunuue 1977).
Høsttrekk~ t

25

over Akerøya foregikk i

perioden 23.7 til 3.9, med største antall 6 ex den 28.7.
Rugde IS. rusticolal

6 vårobservasjoner i perioden 15 . 3 til 8.4,

med max antall 4-5 ex observert den 2.4 .

Enkeltbekkasin (G. gallinaao)

15

Hekket.

Observert jevnlig i lite

antall i perioden 1.4 til 30.5, men 2-3 par hekker årlig på
øya.
da

ntdX

Hovedtrekket på våren foregikk i overgangen april/mai,
an~all

10-15 ex ble observert den 30.4 og 1.5, samt

10-12 ex den 24.4. Under høsttrekket ble arten obse rve~t fra
20.8 til 21.10, med største antall 10-12 ex den 22 . 10.
Kvartbekkasin (L. minimus)
svømmesnipe (P. lobatus)

2 ex observert den 22 . 10.
2 ex, l hunn og l hann ble observert

i Ferskvannsdammen den 30.5, og dette er første funn av arten
på AkerØya. Tidspunktet stemmer forøvrig godt overens med de
få observasjoner som er gjort tidligere av arten i Sør-Norge
på v ~ren (Haftorn 1971) .
Tyvjo (S. parasitticus) Arten ble observert runåt Akerøya fra
14.5 til 27.8 , og som i 1976 ble det sett l ex av hver fase
de fleste gangene.

Max antall 4 0.x ble sett den 27.8.

Hettemåke ( L. ridibundus) Hekket. Arten ble observert ved Akerøya i tidsrommet 2.4 til den 11.9, med max antall 20-25 ex
den 16.5 på våren og 6-8 ex den 27.8 på høsten.
Sildemåke (L. fuscus)
Hekket. Arten ble observert i perioden
3.4 til 11 .9, med størst antall på våren med 20-30 ex 16.4 og
17.4 og på høsten med 50 ex den 27 .8 .
Gråmåke (L . arqentatus)
Hekket. Observert i perioden 1.4 til
27 . 11, men oppholder seg ved øya året rundt. Max antall på
våren 180-200 ex ble notert 16 . 4 og 17 . 4. På høsten ble max
antall minst 1500 ex observert 25.9, da flere sildesteng sto
rundt øya.
Svartbak (L. marinus)

Hekket.

Observeres ved Akerøya hele året.

Max antall på våren var 60-70 ex den 24.4, på høsten 100 ex
den 17.9.
Fiskemåke (L. canus)

Hekket.

Observert jevnlig i

perioden 15.3

til 9.10, med max antall på våren 100- 120 ex den 30.4 og l.S,
og på høsten 150-200 ex den 23.7.
Makrellterne (S. hirundo)
Hekket. Arten opptrådte jevnlig i
perioden 7 . 5 til 11.9, med max antall 40-50 ex 15.5 og 16 .5
på våren, og 25-30 ex 23.7 og 24.7 på høsten.
Rødnebbterne (S. paradisaea)

Hekket .

antall i perioden 14.5 til 28 . 7.

Arten ble observert i

lite
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Terne so. (Sterna sp.l Uidentifiserte terner, for det meste ungfugler ble observert rundt Akerøya fram til 25 . 9. Arets første
terne den 30.4 ble heller ikke artsbestemt.
Dvercrterne (S . albifrons)

Arten opptrådte i bemerkelsesverdig

stor grad rundt Akerøya denne høsten.

Både 27.8 og 11.9 ble

det sett l ex, og 24.9 og 25.9 ble det sett hele 3 ex på øyas
vestside.

I og med at minst l ex var en årsunge, kan dette

indikere at arten har hekket ved Skagerakkysten dette året.
Ringdue (C. palumbus)

Vårtrekket foregikk i perioden 1.4 til

8.5, med hovedmengden i første del av perioden.

Dette stemmer

og så godt overens med iaktagelser i di striktet rundt, f.eks.
Nygaardsmoa/Goenvad på Kråkerøy, der over 4000 ex passerte de
første apr il dagen e i 1977 (Hanssen 1978).
ble notett

~en

Max antall 170 ex

2.4 på Akerøya.

På høsten opptrådte arten fåtallig fra 27.7 til 17.9.

es.

Tyrkerdue/turteldue
vid ble

o~servert

decaocto/turtur).

l uidentifisert indi-

den 22.10.

Tyrkerdue (S. decaoctol

3 vårobservasjoner i perioden 5.4 til

14.5, alle av enkeltindivider.
Gjøk (C. canorus)

Observert i perioden 8.5 til 30.5, men yngler

tro li g årlig i området selv om dette ikke ble påvist i 1977.
l høstobservasjon av 1-2 ex den 28 . 7.
Tårnseiler (A. aous)

2 observasjoner i det 10-12 ex ble sett

23.7 og 10-20 ex den 2 4 .7.
Vendehals (J. torguilla)

7 vårobservasjoner i perioden 30.4 til

30.5, alle av enkeltindivider.
Låves vale (H. rustica)

Observert jevnlig i perioden 30.4 til

18.5 med max antall 10-12 ex den 17.5.

2 høstobservasjoner i

det 3 ex ble observert 21.8 og 2 ex den 4.9.
Taksvale (0. urbica)
Hekket. Fåtallig på våren i det l ex ble
observert 7 . 5, 16.5 og 18.5.
4-5 par etablerte seg under takskjegget på stasjonshuset, og arten ble observert jevnlig fra
23.7 til 21.8, med max antall 5-10 ex 23.7 og 24.7.
Sang Jerke (A. a rven sis). Hekket.
Observert på våren i perioden 15 . 3
til 30 .5, med hovedtrekk i første
cel av perioden.

Max antall ca.

100 ex ble observert 15 .3 .

Arten

io

hekker med 5-10 par på Akerøya.
Høsttrekket foregi kk i perioden
23.7 til 23.10, med største antall

f.o

5- 10 ex den 4.9 .
m~
mai..
Trepiplerke (A. trivialis)
3 høs tobservasjoner i det 2 ex ble
observert den 21.8, l ex den 28.8 og 4-5 ex den 3.9.

Heipiplerke (A. pratensis) Hekket. Arten ble observert i p e rioden 2.4 ti l 27 .11, i det 10-15 par hekker ved ø ya . Hovedtrekk
på våren foregikk hele april og ut i mai, med største antall
200+ ex den 8 . 5. Hovedtrekket på høsten foregikk medio september , i det max antall 400 ex ble notert 19.5. Obs ervasjonen
av l ex den 27 . 11 tyder på at heipiplerka kan overvintre ved
Øya.

Lappiplerke (A. cervinus)

l ex som ble innfanget. den 29.5 rep-

resenterer stasj onens første vårfunn av arten , som i fØlge
Haftorn (1971) i liten grad berører Sør-Norge under vårtrekket.
Skjærpiplerke (A . spinole tta)
Hekket . Arten observert i perioden 15 .3 til 23.10, i størst antall under vårtrekket.
5-10
par hekke r på øya. Hovedtrekket på våren foregikk primo april
med største antall 150+ ex den 3 . 4. På høsten ble største
antall 100-12 0 ex observert den 28.8 og 10 0+ ex den 27.8.
Gulerle (M. flava)

Kun 2 observasjoner på våren, i

observert den 15.5 og 3 ex den 17.5.

det l ex ble

Observert i mindre antall

enn normalt på høsten, i det arten kun ble observert 3 ganger
fra 28.8 til 18.9, med max antall 10-15 ex den 4.9.
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Linerle (M. alba)

Hekket.

Arten ble første gang observert 16.3

hvilket sannsynligvis er ny tidligrekord for Akerøya.

Ble

deretter observert jevnlig fra 16.4 til 25.9, med hovedtrekk
april/mai og primo september .

Max antall på våren var 40-50

ex den den 30.4 og 35-45 ex 1.5., mens det på høsten var 25-30
ex den 3.9 og 30-40 ex den 4.9.
Tornskate (L. collurio)
Hekket? Fåtallig trekkgjest på våren,
i det 1-2 ex ble observert fra 16.5 til 30.5. 1-2 ex ble
observert fra 29.7 til 3.9 på høsten. Fangsten av l hunn
med l ungfugl den 29.7 kan tyde på at arten hekket på øya.
Varsler (L. excubitor)
2 ex ble notert den 24.9, da l ex ble
innfanget og ringmerket.
Stær (Sturnus vulgaris)

Hekket.

Observert i større antall fra

15 . 3 til 21.8, dessuten ble l ex sett den

27~11.

Hovedtrekket

på våren synez å foregå i to adskilte perioder, nemlig medio
mars og hele april måned, med størst antall mot slutten av perioden. Max antall 300+ ex ble sett 24.4 mens max antall for
høsten 60+ ex ble sett den 21 . 8.
Skjære (P. pica)

l ex ble sett den 16.4.

Kaie (C. fulicrula)

l ex ble sett den 3.4.

Kråke (C . corone cornix)

Hekket.

Observert fra 15.3 til 27 . 11

i varierende antall, men ingen tydelig trekkaktivitet slik
det artet seg høsten 1976 (Hanssen 1977). Max antall på våren
var 40-50 ex den 16.4
Rayn (C. corax)

o~

17.4 og på høsten 30-40 ex den 8.10.

11 observasjoner på våren i perioden 2.4 til 8.5

med største antall 3-5 ex den 8.5.
fra 11.9 den 11.9.

27.11 .

5 observasjoner på høsten

Bemerkelsesverdig var en flokk på 10 ex

Gierdesmett (T. troglodytes )

Observert i

lite antall på våren i

perioden 3.4 til 8 . 5, med max antall 6-8 ex den 5.4.
Høsttrekket strakk seg fra 11.9 fram til 27.11 som var siste
observasjonsdag ved stasjonen.

I likhet med i 1976

~ynes

trek-

ket ikke å ha kulminert under siste ringmerkingshelg ultimo
oktober, i det 50-60 ex ble sett den 22.10
Jernspurv (P. modularis)

Observert i l ite antall på våren fra

15.3 til 18 . 5, med max antall 2-3 ex den 4.4 og 5 . 4.

HØst-

trekket strakk seg fra 21.8 til 22.10, med max antall 20+ ex
den 17.9.
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Rørsanger (A. s c irnaceus)

l ex inn fanget og merket den 4.6,

sa~t

l ex så sent som den 6. 1 0.
Gulsanqer (H . i c t arin a )

Enk elti ndivider o b s ervert eller rin9merket

29.5 og 30.5 på våren , og den 3 . 9 på høsten .
Hauksanger (S. nisoria)
Hagesanqer (S. barin)

l ungfugl ble fan get og ringmerket den 3.9.
Observer t fåtallig på våren fra 6 .5 til 30.5

med max antall 2 ex den 30.5 .

Artens hovedtrekk foregår så sent

at stasj onen ikke var bemannet i den periode dette fant sted.
Høsttrekket fant sted i perioden 3 . 9 til 11.5, med max antall
10-15 ex den 3.9.
Munk (S. atr.ic api lla)

Vårtrekket foregikk i perioden .6.5 til 30 .5

med max ant all 2-3 ex den 7.5 og 6.5.

HØsttrekket strakk seg

f ra den 4.9 og sannsynligvis inn i november, da hovedtrekket
fant sted ultimo oktober, med max an ta ll 10-12 ex den 22.1 0 og
4- 5 ex den 23 . 10 .
Tornsanger (S. communis)

Hekket.

Observert fåtallig på vårtrekk

i perioden 7.5 til 18.5, med max an ta ll 3 ex den 14.5 og 2-3 ex
den 16.5.

Høsttrekket ble registrert i 9eriod en 21.6 til 4.9,

med max anta ll 3- 4 ex den 4. 9 og 2-3 ex den 21.6.
MØller (S. cu rruca)

Hekket.

Arten ble observert på vårtrekk fra

7.5 til 16.5 med hovedtrekk medio mai.

Max antall 20-25 ex

ble notert den 16. 5 oq 10-12 ex de n 17.5 .

Observert fåtallig

på hØsten fra 29.7 til 4.9 med max antall 6 -6 ex den 3.9.
LØvsanger (P. trochil lus)

Observert på vårtrekk i rerioden 30.4

til 30.5 med hovedtrekk medio mai.
tert den 18.5.

Max anta ll

~-500

ex tle no-

HØsttrekket fant sted i perioden 27.7 til 25.9

med hovedtrekk primo september, da max antall 125-150 ex ble
notert den 4.9.

!So
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Gransanaer (P. colybital

Arten ble observert. usedvanlig fåtallig

på våren, i det kun 3 observasjoner foreligger fra perioden
7. 5 til 18 .. 5, med max antall 4 ex den 8. 5.

Under høsttrekket

ble enkeltindivider observert 4 ganger i perioden 17.9 til
22.10.
Bøksanger (P. sibilatrix)

l ex ble innfanget og ringmerket hen-

holdsvis 8.5 og 15 .5.
Fuglekonqe
i

(R. regulus)

Observert ualmindelig fåtal lig på våren

perioden 15.3 til 30.4, med hovedtrekk primo april.

20-25 ex
enn i

Max antall

observert 5.4 og 15-18 ex den 4 . 4 er betydelig mindre

1976 (Hanssen 1977) .

Høsttrekket strakk seg fra den 4 . 9 til 23.10, med hovedtrekk
medio/ultimo oktober .

Max antall 300+ ex ble observert 22.10,

mens 250+ ex · ble sett den 23.10.
Hagefluesnaone r

(F. hypoleuca)

Observert fåtallig på vårtrekk i

perioden 7.5 til 18.5, med max antall 8-10 ex den 15.5.

HØst-

trekket ble registrert fra 4.9 til 25.9, med max antall 15-20
ex ce!1 4.9 .
Grå f1uesnaoper (M striata)

2 vårobservasjoner, i det 2 ex ble sett

den 18.5 og l ex den 30 . 5 .

Enkeltindivider ble sett 2 ganger

på høsten, nemlig 20.8 og 3.9 .
Svartstruoe (S. torquata)

I forbindelse med den nærmest invasjons-

pregede opptreden av svartstrupe som fant sted rundt Oslofjorden i mars 1977, ble arten observert 2 ganger på Akerøya.

3

hunner ble observert den 15.3, mens l ex ble notert den 16.3.
Arten var ny for Akerøyas avifaunaliste, og art nr. 222 som er
registrert ved øya.

(Funnet er ennå ikke behandlet av NNSK).

Buskskvett (S. rubetra)

Arten ble observert på vårtrekk i perio-

den 7.5 til 18.5, med max antall 12-15 ex den 8 ,5 og 10-12 ex
den 7.5.

Under høsttrekket ble arten registrert i perioden

21.8 til 11.9, med max antall 15-20 ex den 4.9.
Steinskvett (O. oenanthe)

Hekket.

Observert

i perioden 22.4 til 30.5 på våren, med hovedtrekk p rimo/medio mai.

Max antall

60-70 ex ble registrert den l.S, samt
50-60 ex den 30.4 .

Under høsttrekket

ble arten notert fra 27.7 til 10.9, med
max antall 20-30 ex notert 27.7, 28.7 og
4.9.
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RØd3tjert (P. ohoenicurus)

Observert under

vårtre~ket

7.5 til 18.5, med max. antall 20+ ex den 17.5.

i perioden

?å høsten ob-

servert i perioden 27.8 til 18.9, med max antall 30-40 ex den
4. 9.
RØdstrupe (E. rubecula)

Arten ble cbservert pa vårtrekk i

v~rie

renC:e a ntall fra 15.3 til 14.5, med hovedtrekk ult im':) april.
På høsten observert fra 3.9 til 22.10 , med hoved trekk ultimo
september, da max antall 7 0 - 8 0 ex ble observert 24 . 9 .
l~

1&.5'

loo

loo

15

:t

mars
Blåstrupe (L. svecia)

Arten opptrådte under vårtrekket 1977 i
langt større antall enn vanlig på Akerøya, i perioden 7.5 til

18.5.

Hovedtrekket synes å foregå medio mai, i det hele

12-15 ex ble notert den 18.5 og 6-7 ex den 17.5.

Opptil 4 blå-

struper ble sett i Salix-krattet ved Speidersletta samtidig,
og l hann ble også hørt synge.

Til

sarr~en

ble det notert

22-26 ex på Akerøya denne våren, hvorav 16 ex ble rinqrnerket.
Nattergal (L. luscinia)

Arten ble notert for fØrste gang på Aker-

øya den 8.5 da l ex ble fanget og ringmerket.

Funnet var art

nr. 223 for Akerøyas avifauna.
Gråtrost (T. pilaris)
15.3 til 18.5, med

Observert under vårtrekket i

perioden

hovedtrekk ultimo april, da 250-300 ex

ble notert den 24.4.
På høsten notert fåtallig i perioden 27.8 til 27.11, med max
antall 15-20 ex den 23.10.
Ringtrost (T. torquatus)

l vårobservasjon, 1 det 6-8 ex ble sett

den 23.4.
Svarttrost (T. merula)

Hekker.

Observert under vårtrekket i

perioden 15.3 til 15.5, med trekktopp medio mars og ultimo
april.

Max antall 50-60 ex ble observert 24.4, mens 50 ex ble

notert både 15.3 og 16.3.
Høsttrekket foregikk 1 perioden 3.9 til 23.10, med hovedtrekk
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ultimo oktober.

Max antall 40-50 ex ble observert 22.10.

RØdvinqetrost (T. iliacus)

Registrert under vårtrekket i perio-

den 15.3 til 24.4, med hovedtrekk ultimo april .
100+ ex ble observert både

Max antall

22.4 og 24.4 .

Høsttrekket foregikk i perioden 19.9 til 23.10 med hovedtrekk
ultimo oktober.
Måltrost

Max antall 70-80 ex ble observe rt den 22.10.

(T. philomelos)

Registrert under vårtrekket i perioden

3.4 til 18 .5 , med hovedtrekk ultimo april.
ex ble notert den 24.4.

Max antall 120 +

HØsttrekket foregikk i perioden 4.9 til 23.10, med hovedtrekk
i oktober.

Max antall 50-60 ex ble notert 8.10 og 23.10.

Blåmeis (P. caeruleus)

Arten ble observert 5 dager i perioden

25.9 til 23.10 med max antall 6-8 ex den 23.10.
Kjøttmeis (P. major)

Registrert i

lite

antall i perioden 15 . 3 til 10 .4 med

'of
1'3

max antall 20 ex den 5.4.
Opptrådte i

lang t større antall på

høsten i perioden 24.9 til 27.11,

'O I

med max antall 20-25 ex den 22.10.

5r

l

l

2.

3 'i

s9't.
Bokfi nk (F. coelebs)

Arten ble observert i perioden 16.3 til 16.5

under vårtrekket, med max. antall 400+ ex den 24.4.

Registrert

fåtallig under høsttrekkP.t i perioden 17.9 til 22.10 med max
antall 20 ex den 17.9.
Bjør k ef ink (F. montifringilla) Observert under vårtrekket i perioden 16.4 til 17 .5 med max antall 200+ ex den 24.4 .
Under hØsttrekket ble arten observert i perioden 17 . 9 til 23.10
med max antall 20-25 ex den 25.9.
Grønnfink

(C. chloris)

Registrert i

lite antall på våren i peri-

oden 3.4 til 18.5, med max antall 18 ex den 4.4.
Under høsttrekket ble arten observert 3 ganger i perioden 8.10
til 27.11, med max antall 6 ex den 22.10'.
Grønn~isik

(C. spinus)

Observert 2 ganger på våren i

det 2 ex

ble observert den 15.3, og arten ble hØrt den 16 . 3 .
Arten ble notert på hØsttrekk i perioden 4.9 til 23.10, med
hovedtrekk medio september.

Max antall 20-30 ex ble notert 4.9.
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Bergirisk (A. :lavirostris)

Observert i periden 4.4 til

2~.4

med

max antall 14+ ex den 16.4.
På høst en observert i perioden 28.8 til 23.10, med max antall
7 ex den 4. 9.
Tornirisk (A . cannabina) Hekket. Observert i perioden 2.4 til
18.5 på vårtrekk, med hovedtrekk ultimo april. Max antall
80-100 ex ble notert 24.4.
HØsttrekket foregikk i perioden 27.7 til 23.10, med max antall
40-50 ex den 20.8. I likhet med i 1976 synes trekkforløpet
på høsten å fØlge 2 tre~ktopper, en ultimo august og den neste
medio/ultimo oktober.
Gråsisik (A. flammea)
de t

På våren ble arten observert 3 ganger , i

2 ex ble notert 15.3, 5 ex den 16 .3 og l ex den 16.4.

På høsten ble 2 ex sett den 23.10.
Dompap ( P. pyrrhula)

Arten ble notert 3 ganger på våren, i det

2 par ble sett den 15.3, l hunn den 16.3 og l ex den 4.4.
På høsten ble 20-25 ex sett den 22.10 og 25-30 ex den 23.iO.
Gulspurv (E. citrinella) Arten opptrådte fåtallig på våren,
i perioden 5.4 til 30.4. Max antall 2-3 ex ble notert 16 . 4.
På høsten ble arten notert i

lite antall i

perioden 18.9 til

23.10, med max antall 5-6 ex den 23 . 10.
Sivspurv ( E. schoeniclus)
Hekket. Observert under vår trekket
i perioden 16.3 til 18.5, med hovedtrekk primo mai. Max antall
20-25 ex ble notert den 8.5 .
På høsten ble arten notert i perioden 23.7 til 23.10, med
hovedtrekk ultimo september. Max antall 80-lOO . ex ble notert
/C() [

8o

l

00

:l. o
ll.3

'1

l :Z.~'{~

1.~'11

1

'3'i

juli
~u.1t
~·
ok.t.
Arten opptrådte i større antall enn
normalt på Akerøya høsten 1977, i det 20-25 ex ble notert i
perioden 28.8 til 24.9.

Observasjonene var som følger:
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l DATO

l i-.}ITALL

l 28.8

EX.

1

4.9
4

5

10.9
6-8

111.9
5-6
l

24.9
2

Snøspurv (P. nivalis) Arten ble notert på vårtrekk i perioden
15.3 til 24.4, med max antall 20 ex 15.3 og 4.4.
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ARET 1977 FRA 1"1ArJED TIL MANED.
OLE JØRGEN HANSSEN,
Aret 1977 ble innledet på Akerøya først den 14.3, på ettermiddagen.
Været var da skyet oppholdsvær, mildt o~ dårlig sikt på
grunn av tåke og dis.

Store mengder ærfugl (Sommateria mollissima)

rastet rundt øya den 15.3 og ny rekord for Akerøya, 1500 ex ble
notert.

Allerede neste dag var imidlertid hovedmengden forsvunnet,

og kun 110 ex ble notert.

Av andre andefugler ble notert 1 8 grav-

and (Tadorna tadorna) den 15.3, samt 20 stokkand (Anas platyrhynchos) og 6 svartand (Melanitta nigra) .
Også en rekke vaderfugler var ankommet, bl.a. 60 tje ld (Haemothopus ostralegus), 7 sandlo (Charadrius ·hiaticula), 5 vipe (Vanellus vanellus), l rødstilk (Tringa totanus) og l rugde (Scolopax
rusticola) den 15.3.
steg til 55.

En flokk vipe ankom den 16.3, og antallet

Flere spurvefugler var OJSå ankommet, og trekket

var godt i gang for en del av disses vedkommende, bl.a. sanglerke
(Alauda arvensis) som opptrådte i tall fra 50-100 i perioden
15.3 til 17.3, skjærpiplerke (Antus spinoletta) med 50 ex 15 . 3 og
16 .3 , og stær (Sturnus vu lgaris) med 150 ex 15.3.

l linerle

(Motacilla alba) ble sett den 16.3, hvilket må betegnes som meget
tidlig.

Ved siden av dette ble l

jernspurv (Prunella modularis)

sett 15.3 og 17.3, 5 rødstrupe 15.3, 16.3 og 7 ex 17.3.

3 gråtrost

(Turdus pilaris), 50 svarttrost - (Turdus merula) og 5 rødvingetrosb
(T. iliacus) ble notert 15.3.
25 hanner av bokfink (Fringilla
coelebs) ble sett 16.3, samt en sivspurv hann (Emberiza schoeniclus) den 16.3 og 17.3.

3 hunner av svartstrupe (Saxicola torquata)

ble sett 15.3 og l hunn den 16.3.

Disse observasjonene må settes

i sammenheng med en rekke tilsvarende som ble gjort rundt Oslofjorden i samme tidsrom .

Arten var ny for AkerØyas avifaunaliste, og

art nummer 222.
Mot slutten av mars inntrådte en generell værforverring, med kulde og snø.
april.

Dette holdt fram også i påsken, i

Stillstanden i

fø rste halvdel av

trekket kan best illustreres ved at kun 66

fugl ble ringmerket på 11 dager.

Av interessante observasjoner kap

nevnes l storlom (Gavia arctica) 2.4 og 4.4, 100 storskarv (P halacrocorax carbo) den 3.4, l grågås (Anser anser) 2.4, 3 .4 samt 2 ex
den 4.4, 13 krikkender (Anas crecca) den 2.4, samt fra 2-8 ex i
perioden 3.4 til 6.4.

Arets 2 fØrste brunnakker (Anas penelope)

ble sett den 6.4, og ærfuglen

opptrådte fortsatt i store a ntall,

med maksimalt 710 ex den 3.4.

2 laksand (Mergus merganser) ble sett

den 4.4 , samt en hann den 8.4.

Bestanden av vånd (Arvicola terres-
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tris) er fortsatt svært liten på øya, og gjør nok sitt til at de store

s ka rer av rovfugler uteblir.

piter nisus) sett 4.4 og 5.4, l

Dog ble l ex av spurvehauk (Acci-

ex av jaktfalk (Falco rusticolus)

den 6.4 og l ex av t årnfalk (F. tinnunculus) den 2.4 og 3.4.
fiskeørn
Orrfugl

(Lyrurus tetrix) ble sett de fleste av dagene, med maksimalt

2 ex den 7.4.
10.4.

En

(Pandalus håliatus) ble sett trekk e nordover den 9.4.
Av vade f ugler dominerte tjeld med 120 ex 8.4, 9.4 og

Sandlo ble sett med maksimalt 14 ex den 3.4, en

heilo

(Pluvialis apricaria) den 8.4, samt en flokk fjæreplytt (Ca lidris
maritima)

i Vestre Vaderbukt fra 2.4 til 6.4.

sett 25-30 ex den 2.4.
5.4, samt 6 ex den 6.4.

4 storspove (Numenius arquata) trakk nord-

over den 2.4, samt l ex den 7.4 og 10.4.
den 2.4.

På det meste ble det

6-8 myrsniper (Calidris alpina) ble sett
Av rugde ble 4-5 ex sett

Ringduetrekket (Col umba palumbus) var markert i første

halvdel av måneden, med 170+ ex den 2 . 4 og 45 ex den 6.4.

l

tyrkerdue (S tr eptophe lia decaocto) ble dessuten sett både 5 . 4 og
9.4.
Av spurvefu gler dominerte piplerker, og særlig skjærpiplerke
med 150+ ex den 3.4, og heipiplerke (Anthus pratensis) med 80-100
ex 3.4 og 5.4.

l

linerle ble sett den 3.4, mens årets første

tornirisk (Acanthis cannabina) ble sett den 2.4.
(Pyrrhula pyrrhula) ble sett den 4.4.
toppmeis

l ex av dompap

En ny art for Akerøya , nemlig

(Parus cristatus) ble sett den 4.4.

Av invertebra ter kan

nevnes 2 neslesommerfugler som ble sett den 3.4 samt en sørgekåpe
den 4.4.
Nordlige vinder dominertP. også midt i april, og fugletrekket var
fortsatt for minimalt å regne.

15-20 havhest (Fulma rus galcialis)

og 2 havsuler (Sula bassana) ble sett syd for Akerøya den 17.4.
l top~skarv (Phalacrocorax aristotelis) ble sett den 17.4, l gråhegre (Ardea cinerea) den 15.4 og l skjeand-hann· (Anas clypeata)
i Ferskvannsdammen den 16.4 og 17.4.

l

dvergfalk-hunn (Falco

columbarius) den 17.4 var alt som ble sett av rovfugler denne helgen.
Midt i

andre halvdel av april skiftet værbildet, og mildere,

sørlige vinder dominerte.

Således opplevde en i morgentimene

den 24.4 et kraftig trekk av diverse spurvefugler.

Storskarv ble

sett : såpass høyt antall som 200+ den 23.4, en flokk på 23 grågjess
ble sett den 23.4, og 3 svartand ble også sett samme dag.

Av rov-

fugl ble det sett l hunn av spurvehauk den 2 3.4 og l tårnfalk den
24.4.

27
lS myrsnipe ble sett den 23.4, 2 grønnstilk (Tringa glareola)
den 24.4, dessuten trakk minst ll o storspover den 23.·4.
den 24. 4

tvan~

Gråværet

som sagt store mengder spurvefugler på direktetrekk

ned mot Akerøya, for det meste finker og troster.

Således ble det

den 24.4 sett 100-120 rødstrupe (Erithacus rubecula), 2S0-3 00 gråtrost, 6-8 ringtrost (Turdus torquatus), S0-60 svarttrost, 100+ rødvingetrost og 1 20+ måltrost (T. philomelos).
I månedskiftet april/mai dominerte ærfugl (380-400 ex den 30.4)
og krikkand (20 ex den 30.4) i andeflokkene ved øya, men også toppand ble sett i større antall (lS ex den 30.4).

Av vadefugler ble

det notert normale antall for de f leste arter, så som S0-70 tjeld
den 30.4, 8 sandlo den 30.4 og S steinvender (Arenaria interpres)
samme dato.

Arets fØrste vendehals (Jynx torquilla) og låvesvale

(Hirundo rustica) ble også sett den 30.4.

Av spurvefugler ble det

notert spesielt høye tall for steinskvett (Oenanthe oenanthe), med
S0-60 ex den 30.4, og 60-70 ex den l.S.

l horndykker (Podiceps

auritus ) ble sett både 30.4 og l.S, samme dato også l ex av toppskarv.

3S grågjess samt en skjeand-hann ble sett den 30.4.

l sivhauk-hunn (Circus aeruginosus) og l

dver~falk

ble sett 30.4,

samt l sivhøne (Gal linago chloropus) og l sothøne (Fu lica atra)
30.4 og l.S.

l sotsnipe (Tringa ochropus) ble observert den 30.4.

Bortsett fra ærfugl kan ingen andefugler sies å ha opptrådt i
store antall fØrste halvdel av mai måned.
tert 7.5 og 8.5.

Minst 300 ærfugl ble no-

LØvsanger (Phylloscopus trochillus) og heipiplerke

dominerte småfugl-trekket med henholdsvis 250+ og 200+ den 8.5,
men høye tall ble også notert for tornirisk med 40-4S ex den 8.5.
Av vadefugler dominerte i første rekke småspove (Numenius phaeopus)
med 100-110 ex rastende i sør den 7.5, men høye tall ble også notert for rødstilk med minst 20 ex den 7 . S og 8.S.

Av interessante

observasjoner kan nevnes l gråstrupedykker (Podiceps griseigena)
7.S og 8.5, 2 toppdykkere (P. cristatus) den 8.5, l sjøorre (Melanitta fusca) den 8.5 og l bøksanger (Phylloscopus sibilatrix)
dato.

s~~e

l blåstrupe (Luscinia svecia) og l nattergal (L. luscinia)

ble innfanget og merket 7.S henholasvis 8.S.

Nattergalen var for-

øvrig ny for Akerøya.
I sis t e halvdel av mai var innslaget av andefugler svært lite,
men fortsatt med uvanlig høye tall for ærfugl (350+ ex både 13.5,
14 . 5 og 15.5)

Småspove var fortsatt dominerende av vadefuglene

med 75 ex den 15.5 og 25 e x 18.5, mens hele 10-12 steinvendere ble
sett den 14.5.

LØvaanger dominerte småfugltrekket med 400-500 ex

den 18.5 og minst 200 ex den 17.5.

Gråstrupedykkeren ble observert

~8

fram t i l den 18.5, og d e n 15.5 ble det endog observert 2 indi vider
samtidig.

l dvergfalk ble observert den 18.5 , l sivhøne den 17 . 5,

3 sotsniper den 15.5 og 5 lappspover (Limosa lapponica) observert
rastende den 15.5 .

l tyrkerdue (Streptophelia decaocto) ble obser.

vert den 14.5, og l bøksanger fanget og ringmerket den 15.5.
Spesielt bør også nevnes det store antall blåstruper som ble observert og ringmerket, med max antall 12-15 ex den 18.5.

Nev nes

bør også en uidentifisert kornkråke/svartkråke (Corvus frugi l egus/
C. c. corone)den 16.5. l par med svømmesniper (Phalaropus lobatus)
ble observert i Ferskvannsdammen den 30.5, og l lappiplerke
(Anthus cervinus) ble innfanget og merket den 29.5.
Høstsesongen ble innledet den 23.7 , i den fØrste tiden kun med
observasjonsaktivitet. Vadefugltrekket var da i full gang, og
bl. a. ble 16 my.rsniper observert 24. 7, samme dato også l grønnstilk
(Tringa glareola), l lappspove og 1-2 småspover .

l tundralo

(Pluvialis squatarola) ble observert 29.7, samt 6 småspover den
28.7.
2 s ivhøner ble observert den 21.8, da også l temmincksnipe (Calidris te~~inckii) ble sett. Trekket av tornirisk var
markert den 20.8, da 40-50 ex ble notert.
Mot slutten av august var andefugltrekket kommet godt i gang,
i det 17 ex krikkand ble sett den 27.8.

Av vadefugler dominerte

myrsnipe med 35+ ex den 27.8 og 30 ex den 28.8.

Også en rekke

andre vadefugler som polarsnipe (Calidris canutus), brushane
(Philomacus pugnax) og strandsnipe (Tringa hypoleuca) ble observert
i

mi~dre

antall.

SkjærpiplP.rke dominerte spurvefugl t rekket, med

minst 100 ex notert 27 . 8 og 100-120 ex den 28 . 8.

Spesielt bør

nevnes l toppskarv 27.8, l spurvehauk-hunn 27.8 og 2 ex den 28.8,
l fjellmyrløper ( Limicola falcinellus) den 26 .6 og l dvergterne
(Sterna albifrons) den 27.8.
'ladertrekket holdt fram i begynnelsen av september med myrsniper som den dominerende arten.

25-3 0 ex ble notert 3 . 9, 10-15 ex

polarsnipe, 10-15 gluttsnipe og 10-12 rødstilk ble notert samme
dato, men alt den 10.9 var antallet sunket sterkt .

LØvsanger

dominerte spurvefugltrekket, med 125-150 ex den 4.9, men tallrike
v ar også rødstjert med 30-40 ex 4.9 og grønnsisik (Carduelis .spinus)

~ed

20-30 ex 4.9 og 15 ex den 11.9.

I nteressant e obse rva-

sjoner var l lerkefalk den 3.9, l tundrasnipe (Calidris ferruginea)
den 3.9, sandløper (C. alba) med l ex den 3.9 og 2 ex den 4.9, og
l hauksanger (Sylvia nisoria) som ble

ri~gmerket

ble se t t den 1 0. 9 og l dvergterne den 1 1 .9 .

3. 9.

2 toppskarv

Spurvefugltrekket i midt en av september ble dominert av t eipiplerke med 400 ex den 19. 9 og 200 e x både 17 .9 og 18.9.

29

Høye

tall ble også notert fo r fuglekonge med 150 ex den 19.9 og sivspurv med 50+ ex både 18.9 og 19.9 .

Mot slutten av måneden domi-

nerte fortsatt heipiplerke trekkbildet med 175-200 ex

~en

24.9,

men et viss t innsig av trostefugl ble notert, bl.a. - 125-150 måltrost den 24.9.
25 .9.

Sivspurv var også tallrike, med 80-100 ex den

Av spesielle ting kan nevnes l lerkefalk den 24.9,

3 dve rgternar både 24 .9 og 25.9 samt 2 varslere (Lan ius excubitor) den 24.9 .

Spesielt bør også nevnes det store antall stor-

måker, med anslagsvis 100 0 og 15 00 ex 24 .9 og 25 .9 , hvorav gråmåke (Larus argentatus) utg j orde ca. 80%. ··
Oktober ble først og fremst preget av f uglekonge t rekket .
80-100 ex ble notert både 8.10 og 9.10 , mens hele 3GO+ og 250+
ble observert 22.10 henholdsvi s 23.10.

_Også måltrost og rødvinge-

trost ble notert i høye antal l, med 70-80 rødvingetrost den 22.10
og 50-60 måltrost den 23.10.
40-50 svarttrost ble observert
den 22.10. Av spesielle observasjoner kan nevnes 17 hvitkinngås
(Bran t a leucopsis) i Ferskvannsdammen den 9.10, 2-3 t oppskarv den
9.10, 2

kv~rtbekkasiner

ble merket den 22.10.

på Myra d e n 22 . 10 og l dvergfalk hann som
l ung rørsanger ble merket den 8.10, hvilket

må betegnes som me get sent.
Siste besøk ved stasjonen i 1977 fant sted 27.11, da flere
overvintrende arter ble observert .

Blant annet 3 rødstilk,

l heipiplerke, l stær, 5 gjerdesmett og 3 gråtrost .
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RHIGr;ERKit~GSOVERSIKT

/1KERCYA ORNITOLOGISKE STASJON 1970-1977

OLE JØRGEN HANSSEN
Den første fuglen ble ringmerket på Akerøya i

1955, men re-

gulær fangst av sp urvefugler med mistnett ble fØrst startet i
1961.

I alle årene fram til 1977 er det så drevet ringmerking

mer eller mindre intensivt.

Dessverre ligger en vesentlig del

av det eldre materialet lagret på lister som det innebærer en
vesentlig arbeidsmengde å få oversikt over.

Dette er derfor

forelø~ig vedtatt å la ligge inntil materia le t lar seg bearbei~
de sentralt ved hjelp av EDB.
gjort

~or

I denne oversikt blir det rede-

hva som er merket på" Akerøya fra 1970-1977, og alle

gjenfunnene som er angitt er kun fr a fugl merket i gjeldende
tidsrom.
SUM -70 -71 -72 -73

ART

gj.
74 -75 -76 -77 funn

.!!:RFUGL (S. m<:>llissima)
SPU!{VEHJ\UK (A, nisus)

6

-

-

-

l

5

7

l

2

l

3

(F. tinnunculus)
DVERGF,\Ll< (F. colu:narius)

3
l

-

3

l

-

-

ORRFUGL (L. tetrix)
TJELD (H. ostrale<JUS)

l

-

-

-

(C. hiaticula)

19

7

'l'Art~Fi\LK

SA~DLO

HEILO (P . apricaria)
TUNDHALO (P. squatarola)

l

VIPE (V. vanellus)
DVERGSNIPE (C. mi nutus)

5
lO

-

-

-

-

13

2

3
6

-

-

l

l

-

(T. hypoleucos )l8

17

-

RØD STILK (T. totanus)
SKOGS NIPE (T. ochropus)
LAPP SPOVE (L. lapponica)

l

RuGDE (S. rusticola)

l

ENKELTBEKKASIN (G. gal li-

ll

:~ago)

KVART BEKKASIN (L. minutus)
rYVJO (S. parasitticus)
-IETTE!-!AKE (L . rid ibundus)

l
l
40

;Rft.}!AKE (L: argentatus)

5

:;JØK (C . canorus)

8

!ORl'WGLE (A. otus)

4

-

-

- - - - - - -

55

MYRSNIPE (C. al pina)
POLARSNIPE (C. canutus)

STRA~DSNIPE

l

-

4

l

-

-

5
l
l

-

-

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

- 5

-

-

-

lO

23

3

14

3

-

l

-

-

-

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l

-

l

-

l

-

-

-

-

-

-

- - - - -

- - -

- - l - - l
- - 5 - l
- - - - l - - - - l - - - - - - - - 40 - - - - - - - 4 l l
3
- - - l l2 l
- - - l l l
2

2

l

31

.
ART
PERf,EUGLE (l\. funereus)
TÅRNSEILER (A. apus)

SUM -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77

-

8
l

-

VENDEHALS (J. torquilla)

45

13

FLAGGSPETT (O. major)

11

l

SANDS VALE (R. riparia)
LAVES VALE (H. rustica)

VARSLER (L. excubitor)
STÆR (S. V).llgaris)
KRAKE (C. corone)
SIDENSVANS (B. garrulus)
GJERDESMETT (T. troglo-

2

2

l

-

-

-

-

-

4

5

3

13

l

6

-

2

-

4

4

-

-

-

-

-

3

l

2

l

-

-

5
- 2 - - - l

14

-

-

3

-

-

l

4

5

3

4

l

8

29

21

28

57

42

8

27

9

-

6

6

l

2

4
34
2

-

-

-

- -

6

106

8

7

HEIPIPLERKE (A. pratensis)246
26
SKJÆRPIPLERKE

GUL ERLE (M. flava)
LINERLE (M. alba)
TORNSKATE (L. collurio)

-

l

3

"l

l

5
SANGLERKE (A. arvensis)
TREPIPI.ERKE (A. trivialis) 31

(A. spinoletta)
LAPP IP LERKE (A. cervinus)

~j.

l

.

unn

2

-

-

-

5

-

lO

l
21

28

5

19

8

l

43

5

2

14

2

2

2

9

7

16

2

-

2

2

4

l

4

l

110

37

8

9

24

20

4

5

3

l

28

-

14

-

l

l

-

5

- - -

-

-

-

12

2

-

2

272

20

15

26

18

38

13 103

39

358

14

69

72

59

lO

65

20

2

49
l

-

-

-

l

-

l

-

l

l

2

3

3

4

3

-

-

-

-

2

l

l

dytes)
JERNSPtJRV (P. rn dularis)
SIV SANGER (A. schoeno-

5

-

- - -

27

5

4

5

3

-

-

-

baenus)
RØRSANGER (A. scirpaceus
GULSANGER (H. icterina)
HAUKSANGER (S. nisoria)
HAGESANGER (S. bor in)
MUNK (S. atricapi11a)
TORNSANGER (S. cornrnunis)

139

26

22

14

7

17

28

11

14

178

19

17

24

26

26

26

21

...

81

18

19

5

8

4

5

lO

l .

12
18

7 17 26 32
162 18 20 24
MØLLER (S. curruca)
258
420 350 402 534
608
369
328
3269
(P.
trochillus
LØVSANGER
7 13 lO
31
29
29
83
9
GRANSANGER (P . colybita) 211
2
3
9
l
3
BØKSANGER (P. sibilatrix
FUGLEKONGESANGER

l

-

-

- -

3

-

-

30 586 813 664 116 417

202

l

28

l

-

-

l

-

(P . proregulus)
F UGLEKONGE (R. regulus)

HAGEFLUESNAPPER

2971 143
223

47

l

-

(F . hypoleuca)
DVERGFLUESNAPPER
(F. p arva

25

-

39

·-

16

-

12

l

46

lO

- - -

32

SUM -70 -71 - 72 -73 -74 -75 -76 -77 ~jenfunn

ART

105

GRÅ FLUESNAPPER

13

10

lO

13

9

4

6

9

12

12

28

27

17
11

7

9

16

22

18

28

8
8

(M. striata)

BUSKSKVETT (S. rubetra)
STEINSK'/ETT (O. oenanthe)

2

3

S'JhRT RØDSTJERT
(P. ochru.::us)

RØDSTJERT
RØDSTRUPE

(P. phoenicurus)508 100

35

45

57

(E. rubetra)

73 489 249 631 119 411

21~

2856 672

BLÅSTRUPE !L. s ecia)

43

NATTEaGA.L (L. luscinia.}

l

11

{T. viscivorus)

ST~JI:::R'I'~:EIS
SVf..R~·:-iEIS

BLA!·il::':IS

2

(A. cauddtUs)
(P. ater)

(P. c:aeru1eus l

KJOTT~EIS

(P . major)

TREKRYPER (C .

BOKFINK (F.

f~miliaris}

coel~bs)

BJORK!::FH;K (E'. :,,c-atifr.)
GRC~~FI:lK

(C . chloris)

G=-~~~!1\SISIK

(C. srinus)
STILLITS (C. carduelis)
(A. cannabina)

GRt.S ISIK (A. f 1ur:.mea)

5

-

81

10

26

-

74

48

-

l

-

16

-

-

6
4

4

14

11

23

16

l

5
96

l
l
57 140

l

l

24

37

65

43

42
68

35
62

5
15

28

35

3

52

61

2

-

l

-

-

-

23

9

-

39

-

70
15
18

65

l

-

-

l

17

-

-

6

3

-

92

22

11

20

2

13

177

12

5

118

2

4

25

53

3

11

5

15

51
192

l
86

-

19

13

2

13

24

20

12

l

15
31

l
5

140

27

14

37

lO

lO

5

16

21

2

-

45

2

l

l

15

2

5
15

17

73

6

.2

ll

5

47

9

3

12

4

2

l

-

22
101

l
13

10
14

17

15

- 353

4

22

12

l

5

39 7

5

6

-

l

-

l

- - - - -

2

-

-

-

pyrrhula)
KJERNEBITER (C. coccotr.)

62
l

7

21

11

11

l

3

8

l

GULSPURV (E. citrinellal

15

l

2

l

-

-

l

9

l

00/•lPAP

(?.

l

13

l

3

2

ROSENFI!-:K (C. erythrinus)
GRANKORSNEBB (L . curviro.)

12

8

l

BERGIRISK (A. flQvirostr)
TOR~IRISK

7

64

-

GRAT ROST (T. pilar is)
lO l 19
24 10
RI~CT:>.cs·r (T. torquatus)
625
136
SV;'.RT':'!<O:.>T (T, r.~erula)
R~~VI~GETROST (T , iliacus)222
19
~!i·.LTPOS'r (T . ph11omdcs)l 415 74
OUE?~OST

3

85

l

l
l
316 57 16 55 30 22 22 38 76
l
-----------------~~~~~--r--+--+--+--+--4---+--~
157512262
889~050'-158t2622ll02·
2
032
1636
49
T.OTA!.

HORTULAN (E. hortulana)
SIVSPURV (E. scoeniclus)

l

941

56

45

52

60j

571

SSI

36

51

15

GJENFUNN RAPPORTERT I

1977

AV FUGL MERKET VED STASJONEN

33

OLE JØRGEN HANSSEN
Ærfugl (Somrnateria mollissima)
Stat Vilt 30 622

o 2k+ F 16.05 1966
x sommer 1974, samme sted

Stat Vil t 31 102

o 2k+ F
x 28.07 1977 samme sted
(oljedØd)

Kråke (Corvus corone cornix)
Stat Vilt 41 332

pull 02.06 1974
x 0 4.04 1977

Stat Vilt 41 340

s~~e

sted

pull 26.05 1975
x 05. 05 1977

s~~e

sted

Fuglekonge (Regulus regulus)
Zool. Mus . A Dl 081

$ lk F 03.10 1974

v 25.07 1977 Filey, North York
(54.13N-OO.l7W) England

RØdstrupe (Erithacus rubecula)
Zool. Mus. CB 17 391

$ lk

X 24 .09 1977

x 16 . 11 1977 Bredtstedt, Kr.
Nordfriesland
Tyskland
Zool. Mus. CB 25 009

(54.37~-08.39E)

500 km SSW

$ lk X 08.10 1977
x 11.10 1977 Sarpsborg, Østfold
(59.17N-ll.07E)
30 km. NNE

Norge

~ONTROLLER

AV FUGL

ME~~

UTENFOR STASJONEN

MELDT

I 1977.

Lfvttnger CPhyllotcoput trochillut)
. .l9oland ~ l 256
$ 2k+ X 30.04 1976 IOrdfrieke Øyer (S4.37N-08.33Z)
lchleevig-Holetein, Tyeklan4
Y 2k+ X 03.06 1976
(~due tOrq!!tue)
Bll90lan4 7 501 001

"p+nq~roet

$ 2k+ M 20 . 04 l97S
Mellum/V091lintel (53.43R08.09E) Oldenburg, Tyekland
Y lk+ M 24.04 1977.

JCOmROLLER AV FUGL ME~ET VED STJl.SJONEN MINST 2 MANEDER
ETTER MERJCI~G. I 1977.
ANTALL MANEDER FRA folERXING

ART

i1eip1plerke (A. pratens is
Linerle (M. alba)
Møller es. curruca)
Grltroat (T. pilaris)

6-12

13-24

-

2

--

3

l

25-36

37-48

49-60

-

--

--

l

l

ANYENDTE SYMBOLER
pull
lk
lk+
2k
2k+

•
•
•
•
•

o

•

$
+

•
•

x
v
M

•
•
•

åununge, reirunge
flygedyktig fugl i sitt første levelr
fugl av ubestemt eller ubestemmelig alder,
fugl 1 sitt andre leveår
fugl i sitt andre levelr eller eldre
merket i eller .ved reir
merket uten tilknytning til reiret, hjemsted ukjent
skutt eller pl annen rnlte drept av mennesker
funnet syk, død eller skadd og senere død
kontrollert, dvs. fanget levende og sluppet med ring
hann

l'

•

hunn

X

• kj•nn ubestemt.
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BIOMETRISKE MÅL FOR NOEN SJELDNERE RINGMERKINGSARTER FOR
AKERØYA 1977
OLE JØRGEN HANSSEN

ART

Ving

Tars

Nebb

198
112

34
27.5

13$

125

175 22.10

21

LAPPIPLERl<E (A. cervinus)

80

20.5

14

113
63

62.9 24.09
18.9 29.05

HAUK SANGER (Sylvia nisoria)

84

22

17.

NATTERGAL (Luscinia luscin.)

92

27

17

BØKSANGER (Phylloscopus

79

19

16

52

s ibilatrix)

77

-·,

DVERGFALK (Falco columbar. ).
VARSLER (Lanius excubitor)

$:

Hale

Vekt

Dato

Kjønn Alder
M

2k+

X

lk

X

2k+

75

27 . 4 03.09

X

lk

70 . 5

22. 7 08.05
9.0 08.05

X

2k+

X

2k+

9.0 15.05

X

2k+

Nebbmålet er her regnet fra vokshud , 1 motsetning til de andre som er
beregnet fra panne .

>om vinge~ål er beregnet maximumsmålet (Metode 3) 1 Swensson, L.:
fication Guide to Europeen Passerines.

Identi-

Stockholm 1972.

Hauksanger (Sylvla nisoria) fanget og ringmerket på Akerøya
Foto:

Ole Jørgen Hanssen .
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UTVIKLINGEN l AKERØYAS HEKKEFUGLBESTAND
OLE JORGEN HANSSEN
Akerøyas bestand av hekkende skjærgårdsfugler er tidligere behandlet av Lid (1975), der resultatene av takseringer i 1963, 1965 og
1974

samme~holdes.

Resultatene fra denne undersøkelsen viser en

merkbar nedgang i antall hekkende par sjØfugler, spesielt i perioden 1963 til 1965.
Artsstrukturen i Akerøya's hekkefauna gjenspeiler
het ytterst i Hvaler-arkipelet, i

øya~

beliggen-

typisk utskjærgårdsmiljø.

På sør-

siden er påvirkningen fra havet betydelig, og bart granittsvaberg
med velutviklede lavsamfunn og spredt vegetasjon

i sprekker og for-

senkninger i fjellgrunnnen dominerer landskapet.

Et annet vesentlig

trekk i

landskapsbildet er krypende einerkratt på lesiden av toppene,

og dette gir bl.a gode hekkeplasser for større ærfuglkolonier.
Akerøyas naturforhold er ellers utførlig behandlet av Ryvarden (1978)
Fuglesamfunnet

domineres av store gråmåkekolonier, først og fremst

sør på hovedøya og på VeslØ, men også nord og sør på selve Akerøya.
Bortsett fra ærfuglen er det ingen fuglearter som kommer opp i tilsvarende

konsent~asjoner

som gråmåkene.

Materialet som publiseres i denne artikkelen ble innsamlet i
dagene 8.5, 9.5 og 13.6 1977.
økono~iske

En takk rettes til Østfold Fylke for

støtte til undersøkelsen.

RESULTATER.
Antallet hekkende par av de ulike artene kan leses i tabell l.
Det fremgår her at den estimerte bestanden av en del arter har gjennomgått store forandringer fra 1974 og fram til 1977.

Gledelig er

det at bestanden av sandlo, steinvender, vipe og sandlo synes temmelig stabile, og viser kun små forandringer de siste 12 årene.

Den

mest gledelige utviklingen har likevel ærfuglen vært gjenstand for.
Bestanden steg her fra ca. 25 par i 1974 til ca. 55 par i 1977.
Også gråmåke og fiskemåke har Økt i antall i de siste årene, mens de
andre måkefuglene viser stabile bestander.
Mest skremmende er utviklingen i makrellternebestanden, som i
tidsrommet fra 1974 til 1977 har sunket fra 12 til 3 par .

Nå skifter

ofte ternene hekkeplass fra år til annet, men dette er dessverre en
tendens som gjør seg gjeldende for hele Østfoldskjærgården i dag.
I enkelte områder er tilbakegangen på opp mot 50% i

årene 1974-1978

(Hanssen 1979).
DISKUSJON.
Lid (1975) fremholder at menneskelig forstyrrelse er den dominerende årsaken til at bestanden av skjærgårdsfugler på Akerøya har sun-
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ket sterkt de siste ~o årene.
pel fiskemåke og sildemåke er

For noen arters vedkommende, for eksemnok dette også tilfelle.

Det forklarer

imidlertid ikke tilbakegangen hos ærfugl fram til 1974, da denne i
årene fram til 1977 har steget sterkt i antall igjen, uten at den
menneskelige aktiviteten har sunket tilsvarende .

Muligens kan der-

for tilbakegangen fram til 1974 skyldes at bestanden av vånd
(Arvicola terrestris} var ekstremt hØy på det tidspunktet.
har imidlertid sunket til nær utryddelse i

Denne

årene etter 1974.

I fØlge Wildhagen(l947) kan nemlig vånden fortære fugleegg og
-unger.

Økningen i antall gråmåker er forøvrig en tendens som har

gjort seg gjeldende over hele fylket de_siste årene .
Bestanden av de ulike skjærgårdsfuglene
de isolert sett

vanskel~g

kan

t~l

legges

over utviklingen av de ulike bestandene.

~å

Akerøya er så små at

grunn for betraktninger
Nedgangen i det totale

antall hekkende par med sjøfugler viser imidlertid at øya i disse
årene er blitt mindre attraktiv for sjØfugler, og at eksistensmulighetene har vist en synkende tendens .
TABELL l.

Utviklingen i hekkebestanden av skjærgårdsfugler på

Akerøya 1963-1977 .

Tall i parantes er nyetablerte arter.

ART

1963

Gravand (Tadorna tadorna}
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Ærfugl (Sommateria mollissima)
Siland (Mergus serrator}

4
l

ca .60

1965
2
l?

ca 45

1974
3

1977
2

3

l

ca 25

ca 55

l

l

2

Tjeld (Haematopus ostralegus)

18

18

15

S andlo ( Charadrius hiaticula)

5

4

?

3

Vipe (Vane llus vanellus)

3

2

4

5

Steinvender (Arenaria interpres )

3
3

2
2

3
2

3
2

l

l?

Røds t ilk

(Tringa totanus}

Tyvjo (Stercorarius parasit.)
Hettemåke (Larus ridibundus)

l

25

l

o

(57)

{3)
8

Sildemåke (L. fu scus}

ca 40

6

ca 10

Gråmåke (L. argentatus}

ca 45

9

16

6

3

ca 100

ca 40

ca 25

ca 40

4

8

12

3

Svartbak (L. marinus)
Fiskemåke (L. canus}
Makrellterne (Sterna hirundo)
Rødnebbterne (S . paradisaea)
Antall hekkende par

4q

(3)

ca 70
4

(4)

ca 290 ca 145 ca 125 ca 220
(185)

(227)
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LITTERATUR:
Lid, G. 1975: Fuglelivet i skjærgården - ømfiendtlig for forstyrrelser . Fauna 28:121-127.
Ryvarden, L. 1978: Akerøyas karplanter. S. 39 - 53 1: Hanssen ,
o. J. (red ) 1978: Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon
1977.

Østfold-Natur 3 : 1-64.

Wildhagen, A. 1947: Smågnagerne . S. 89 -113 i FØyn, B & J. Huus
1947: Norges Dyr , bind l: Pattedyr. Oslo 1947.
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AKERØYAS KP.RPLANTER.
LEIF RYVARDEN.
Åkerøya har en meget rik flora, noe som klart framgår av den
fØlgende liste over hittil kjente arter fra øya. Arsaken til
floraens mangf oldighet sky ldes i første rekke de mange økologisk e
- nisjer som finnes på Øya .

Det kan derfor være på sin

plas~

raskt å

gi en kort oversikt over øyas topografiske, klimatiske, edafiske
og biologiske fo r hold .
Akerøya steg opp fra havet for omkr i ng 3- 400 0 år siden og har
allt id vært en øy.

Tidligere ble den kraftig isskurt av storbre-

en på dennes vei ut Skagerak og nesten alle konturer på Øya bærer
preg av denne slipingen.
hård

~stfoldgranitt,

Imidlertid er det i grunnbergarten, en

en rekke sprekksoner som dels går nokså rett

nord-syd, mer markant nordØst-sydvest, og disse sprekkesonene gir
øya sitt særpre g med en rekke større og mindre kløfter i de nevnte
retninger. Den største del er øya nesten i to o~ går fra huset over
til søndre Vaderbukt (pollen) . Etterhvert som øya steg av havet
ble den vasket av brenningene og løsmaterialet ble delvis fiyttet
fra yttersiden og inn på lesiden.

Det danner seg imidlertid under

denne stigningen en rekke større viker, en som gikk innover mot
huset , en ved Ferskvannsdammene og en i Porsmyra .

H~~

ble løsmate-

riale, tang og tare avsatt etterhvert som øya langs omt hevet seg
o g vi finnner her i dag et godt

jordsmonn.

De mer sandige o mrådene

finnes l angs innersiden hvor også tØrken er mer utpreget enn i de
førstnevnte områder .

Skjell forek o mmer i store mengaer og ble av-

satt i sto r e banker, delvis blandet med sand og gir et meget rikt
kalkholdig subs trat med fin flora, både på tør r e og litt mer fuktige steder.
På grunn av i sskuringen ble det dannet et utall av smådammer og
pytter som d e ls er vokst igjen til myr, dels åpne med variable forhold fra rent ferskvann til brakkvann.

Skjells anden er ujevnt av-

satt og man kan d erfor innen meget ko rte avstander gå f ra rike myrer
og tørrbakkesamfunn rett o ver i fattigmyrer og lyngmark.

Mestepar-

ten av stranden er grov rulleste in el l er s va, men fine sandstrender
er avs a tt ved Båtvika og Sandvika.

S t rand med fet jord fi n nes stort

sett b a re i S. Vaderbukt (pollen) og ved Brakkvannspollen, dvs . steder hvo r brenningene ikke får t ak .
Klimaet på øya må karakteriseres som bra med lan g vekstsesong.
På yttersiden av øya er blåsten og saltrokket såpass kraftig at
trær ikke makter å etablere seg, mens lenger inn og særlig langs
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nordsiden av Skaret er det meget lunt.
pisk

var~ekjær

Der er det utviklet en ty-

flora av den samme type som lenger inn i Oslofjorden.

so~mertemperaturen

er jevnt ove r nokså høy og vinteren ikke for kald

og man har derfor optimale forhold, oq en rekke varmekjære arter
har slått seg ned på øya.

Menneskene har satt sitt preg på øya,

dels ved byggingen av festningen og ved det gamle gårdsbruket med
tilhørende beiting.

Festningen ble murt opp av store steiner med

kalkmørtel som senere har forvitret, og gir et rikt jordsmonn langs
de gamle murene.

Beboerne har nok dyrket adskillige planter, noe

floraen bærer preg av.

Det samme gjelder huset hvor det fremdeles

er rester av en flora som nok har sitt utspring fra kjØkkenhaven
på seedet.

Både Speidersletta og Glova har vært dyrket og de gamle

grøftene kan sees den d2g i dag.
meget rike myrer.

Dette kan ha berøvet øya for to

To av de artene Collet rappo rter og som ikke er

funnet, har antaglig grodd her.

Det gjelder kvass-starr (Carex

aquta) og kyst-tjønnaks (Potamogeton polygonifolius).

I tillegg

til de ugress som ble innført ved dyrking og beiting, kommer drivgodset med sitt bidrag.

På stranden finner man ofte store mengder

tang og tare, som under sin nedbryting gir et sterkt nitrogenholdig substrat ypperlig egnet for hurtig etablering og krevende ugress
som ikke tåler for meget konkurranse.

En vandring langs Øyas stren-

der vil fort overbevise en om at det ikke er få arter som kan være
kommet til øya denne veien .

Denne floraen er ustadig oq vil veksle

fra år til år, alt etter brenning, opplegg av tang, tilfeldige transporter av drivgods etc.
Floraen i smådammene vil også veksle fra år til år, i regnfulle
somre vil den florere, i tørre somre være nesten forsvunnet.

Bei-

tingen holder delvis slettene åpne, og det er ikke tvil om at nedsatt beiting vil fØre til gjengroing langs øyas østside, først med
kratt, siden med større trær.

Det er tydelige tegn ti l at denne

gjengroingen har skutt fart de senere årene.
Den etterfølgende liste er framkommet ved i alt 5 besøk på øya
til forskjellige tider på året.

Det er ikke tvil om at det fr em-

deles kan føyes arter til listen, særlig på havstrender vil
nye arter dukke opp.

sikker~

Undertegnede vil være interessert i å få mel-

ding og helst belegg av slike funn .
Alle arter på listen er belagt i Oslo-herbariet og det henstilles til evt . samlere å gå v arsomt . fram og ikke ta planter med rot.
Dette gjelder særlig den mer særpregete rest av ugressplanter rundt
huset, så som villrot (Hyoscyamus nigra), gåsefot (AsperUJo procumbens), dvergkattost (Malva pusilla) og muserumpe (Myosurus minimus) for ! nevne noen arter.

Det er innlysende at man ikke kan
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vente ' å finne alle arter på et besøk.
vårplanter som visner ned allerede i
å blomstre i midten av august.

En rekke arter er typiske
juni, mens andre først begynner

Strandplanter vil som nevnt kunne

veksle og en art vil sikkert kunne finnes i store mengder et år
for så å forsvinne igjen for flere år.
Nomenklatur og rekkefØlge er som i Lid Norsk Svensk Flora, 1963.
LITTERATUR :
Collet, R. 1866:

Zoologisk-botaniske

Nytt Mag. Naturvidsk. 15: 1-83.
Hauge, N. 1948:

observasjoner fra Hvalerøerne.

(A. s. 25-27).

Plantefunn fra Fredrikstad omegn og Hvaler.

Blyttia 6: Sl-52 .
FØLGENDE 372 arter er pr. 1.10 1978 registrert på Akerøya:
(planter med initialene 'II i parantes etter navnet er funnet og
bestemt av Jan Ingar Iversen).
1. Marinøkkel (Botrychium luna ria
2. Einstape (Pteridium aquilinum)
3. Olavsskjegg (Asplenium septentrionale)
4. Svartburkne (A. trichomanes)
5. Skogburkne (Athyrium filix-femina)
6. SkjØrlok (Cystopteria fragflis)
7. Lodnebregne (Woodsia ilvensis)
8. Hengjeveng (Dryopteris phegopteris)
9. Fugletelg (D. linneana)
10. Ormetelq (D. filix-mas)
11. Geittelg (D. ·dilitata)
12. Broddtelg (D. spinulosa)
13. Sisselrot (P. vulgare)
14. Akersnelle (Equisitum arvense)
15. Strandsnelle (E. fluviati1e)
16. Lusegras (Lycopodium selago)
17. Dvergjamne (Selaginella selaginoides)
18. Barlind (Taxus baccata)
19. Furu

(Pinu~

silvestris)

20. Gran (Picea abies)
21. Einer (Juniperus communis)
22. Bred dunkjevle (Typha latifolia)
23. Flotgras (Sparganium angustifolium)
24. Staut-piggknopp (S. simplex)
25.

Kjempe~piggknopp

(S. ramosum)

1\kerøyas bestand av ærfugl (So:onmat:or.ia mollissima) er gjenstand
for nøye

under~ø ke lser.

Ole JØrgen Hanssen i ferd med l

Foto :

Tone Røed.

t~lle.
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26. Andmat (Lemna miner)
27. Alegras (Zostera marina)
28. Vanlig tjØnnaks (Potamogeton matans)
29. Grastjønnaks

(P. gramineus)

30. Bust-tjØnnaks (P. pectinatus)
31. Kyst-tjønnaks (P. polygonifolius)
32. Fjøresau1øk (Triglochin maritimum)
33. Vassgro (Alisima plantago-aquatica)
34. Takrøyr (Phragmites communis)
35. Sandrøyr (Ammophi1a arenaria)
36 . Gulaks

(Anthoxanthum odoratum )

37. Marigras (Hierochloe odorata)
38. Akerreverumpe (Alopecurus myosuroides)
39. Hundekvein (Agrostis canuia)
40. Engkvein (A. tenuis)
41. Krypkvein (A. stolonifera)
42. Berg-røyrkvein (Calamagrostis epigeios)
43. Eng1odnegras

(Ho1cus 1anatus)

44 . SØ1vbunke (Descampsia caespitosa)
45. Smy1e (D. flexuosa)
46. Ounhavre (Arrhenathrum pubescens)
47. Knegras (Sieg1ingia decumbens)
48. Hengjeaks (Me11ca nutans)
49. Blåtopp (Molinia coeru1ea)
50. Hjartegras (Briza media)
Sl. Hundegras

(Oactylis glomerata)

52. Kje1degras (Catabrosia aquatica)
53. Smårapp (Poa irrigata)
54. Tunrapp (P. annua)
55. Lundrapp (P. nemora1is)
56. Markrapp (P. trivia1is)
57. Fjøresa1tgras (Puccine11ia maritima)
58 . Raudsvingel (Festuca rubra)
59. Sauesvinge1 (F. ovina)
60. Engsvinge1 (F. p·ratensis)
61. Lodnefaks (Bromus hordaceus)
62. Kveke (E1ytrigia repens)
63. Strandrug (Elymus arenarius)
64. Mannasøtgras (Glyceria flutans)
65 . Torvul1 (Eriophrum vaginatum)
66. Duskull (E. angustifolium)
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67. Breiu11 (E. 1atifo1ium)
68. Havsevaks (Scirpus maritimus)
69. SjØsevaks

(S. 1acustris)

70. Po11sevaks (S. tabermontani)
71. Rustsevaks (S. rufus)
72. Småsevaks

(S. quinqueflorus)

7 3 . F jøresev aks (S. uniglumis)
7 4. Mjuksevaks (S. mammilatus)
75. Bjønnskjegg (S. cae spitosus)
76. Kvitmyrak (Rynchospora alba)
77. Tvibustorr (Carex dioica}
78. Loppestorr (C. pu1icaria)
79. Sandstorr (C. arenaria)
80. Duskstor r

(C. disticha}

81. Knortestorr (C. 1amprophysa)
82. Taglstorr (C. appropinquata)
83. Piggstorr (C . pairaei}
84. Tettstorr (C . contigua)
85. Harestorr (C. 1eporina}
86. Gråstorr (C . canescens}
87. Stjernestorr (C. echinata)
88. P.artmannsstorr (C. hartmanni)
89. Havstorr (C . paleacea}
90. Sa1tstorr (C. recta)
91. Fjørestorr (C. sa1ina)
92. Slåttestorr (C. nigra)
93 . Kvass-storr (C. acuta)
94. Bråtestorr (C . pi1u1ifera}
95. Bakkestorr (C. ericetorum)
96. Grønstorr (C. tumidicarpa}
97. Beitestorr (C. oederi}
98. Gu1storr (C. f1ava)
9 9. Musestorr (C. scandinavica)
100. Engstorr (C. hostiana)
101. Kornstorr (C. panicea)
102. B1 e ikstorr (C. pal1escens)
103. Blåstorr (C. flacca)
104. Frynsestorr (C . mage11anica)
105. Hårstorr (C. capi1laris}
106. Lodnestorr (C . hirta}
107. Trådstorr (C. lasiocarpa}
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108. Flaskestorr (C. rostrata)
109. Sennegras (C. vesicaria)
110. Knappsev (Juncus conglomeratus)
111. Ryllsev (J. articulatus)
112. Trådsev (J. filiformis)
113. F1atsev (J. compressus)
- 114. Sa1tsev (J. ge rardi )
115. Paddesev (J. bufonius)
116. Skogsev (J. a1pinus)
117. Hårfrytle (Luzula pilosa)
118. Markfrytle (L. campes tris)
119. Engfrytle (L. multiflora)
120. Maib1om (Maianthemum bifoliurn)
121. Villauk (Alliurn oleracurn)
122. Strandlauk (A. vienale)
123. Engmarihand (Dactylorchis incarnata)
124. Vårmarihand (Orchis mascula)
125. Vanleg nattfiol (Planthera bifolia)
126. Korallrot (Corallorchiza trifida)
127. Selje (Salix caprea)
128. Øyrevier (S. aurita)
129. Krypvier (S. repens)
130. Osp (Populus tremu1a)
131 . Pors (Myrica gale)
132. Vanleg bjØrk (Betula pubescens)
133. Gråor (Alnus incana)
134. Svartor (A. g1utinosa)
135 . Stornesle (Urtica dioica)
136 . Smånesle (U . urens)
137. Høymol (Rumex longifolia)
138. Krushøymol (R. crispus)
139. Engsyre (R. acetosa)
140 . Småsyre (R. acetocella)
141. Tungras (Polygonum aviculare)
142. Nebbslirekne (P. oxyspermurn)
143. Smås1irekne (P. minus)
144. Vasspepar (P. hydropiper)
145. Raudt hønsegras (P. lepathifolium)
146. Vass-slirekne (P. amphibium)
147. Vindslirekne (P. convolvulus)
148. Svineme1de (Atriplex patula)

Hornugle (Asio otus) fanget og ringmerket på Akerøya.
Foto:

Ole Jørgen Hanssen.

149. Tangmelde (A. latifolia)
150. Strandmelde (A. littoralis)
151. Flikmelde (A. calotheca)
152. Meldestokk (Chenopodium album)
153. Kjeldeurt (Montia lamprosperma)
154. Fleirårsknavel (Scleranthus perennis)
155. Saltbendel (Spergula salina)
156. Saltarve (Sagina maritima)
157. Tunarve (S . procumbens)
158. Sylarve

(S. subulata)

159. Knopparve (S. nodosa)
160. Strandarve (Honckenya peploides)
161. Sandarve (Arenaria

~erpyllifolia)

162. Vassarve (Stellaria media)
163 . Grasstjerneblom (S. graminea)
164. Myrstjerneblom (S. palustris)
165. Ruststjerneblom (S. longifolia)
166. Saftstjerneblom (S. crassifolia)
167. Vanleg arve (Cerastium caespitosum)
168 . Vårarve (C. semidecandrum)
169. Tjereblom (Viscaria viscaria)
170. Hanekam (Lychnis flos- cuculi L)
171. Strandsmelle (Silene maritima)
172. Nikkesmelle (S. nutans)
173 . Småsmelle (S. rupestris)
174 . Engnellik (Dianthus deltoides)
175. Soleihov (Calta palustris)
176. Muserumpe (Myosurus minimus)
177. Grøftesoleie (Ranunculus flammea)
178. Nyreso lei e

(R. auricomus)

179. Engsoleie (R. acris )
180 . Krypsoleie (R. repens)
181 . Krattsoleie (R. polyanthemus)
182. Saltsoleie (R. cymbalaria)
183. Blåveis (Anemone hepatica)
184. Kvitsymre (A. nemorosa)
185 . Smalfrøstjerne (Thalictrum simplex)
186 . Gul hornvalmue (Glaucium flavum)
187. Fingerlerkespore (Coryda lis pumila)
188. Sylblad (Subularia aquatica)
189. Kalkkarse (Hornungia petrea)
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190. Pengeurt (Thlaspi arvense)
191. Gjætertaske (Capsella bursa pastoris)
192. SkjØrbuksurt (Cochlearia officinalis)
193. Vår-rublom (Erophila verna)
194. Strandkål (Crambe maritima)
195. Strandreddik (Cakile maritima)
196. Vegsennep (Sisymbrium officinale)
197. Brunn karse (Rorippa islandica)
198. Lundkarse (Cardamine impatiens)
199. Vårskrinneblom (Arabidopsis thalina)
200. Bergskrinneblom (Arabis hirsuta)
201. Akergull (erysimum cherianthoides)
202. Firling (Crassula aquatica)
203. SmØrbukk (Sedum maximum)
204. Kvitbergknapp (S. album)
205. Bitter bergknapp (S. acre)
206. Småbergknapp (S. annum)
207. Trefingersildre (Saxifraga tridactylites)
208. Jåblom (Par.nassia palustris)
209. Rips

(Ribes rubrum)

210. Hegg (Prunus padus)
211. SØtkirsebær (P . avium)
212 . Slåpetorn (P. spinosa)
213. Plomme (P. domestica)
214. Dvergmispel (Cotoneaster integerrimus)
215. Rogn (Sorbus aucuparia)
216. Vanleg hagtorn (Cratageus monogyna)
217. Tågebær (Rubus saxatilis)
218. Bringebær (R. idaeus)
219. SØtbjØnnebær (R. plicatus)
220. Markjordbær (Fragaria vesca)
221. Myrhatt (Comarum palustre)
222. Tepperot (Potentilla erecta)
223. Gåsemure (P. anserina)
224. SØlvmure (P. argentea)
225 . Enghumleblom (Geum r i vale)
226. Kratthumleblom (G. urbanum)
227 . Mjødurt (Filipendula ulmaria)
228. Buttmarikåpe (Alchemilla plicata)
229. Akermåne (Agrimona eupatoria)
23 0 . Brusk nype (Rosa t omentosa)

231~
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KjØttnype (R. dumalis)

232. Snigleskolrn (Medicago lupulina)
233. Tiriltunge (Lotus corniculatus)
234. Kvitkløver (Trifo liurn r epense)
235. Jordbærkløver (T. fragiferum)
236. Harekløver (T. arvense)
237. Raudkløver (T. arvense)
238. Skogkløver (T. pratense)
239. Rundsko lrn (Anthyllis vulneraria)
240. Tofrøvikke (Vicia hirsuta)
241. Skogvikke (V. s i lvatic a)
242. Fuglevi kke (V. cra cca)
243. Vårvikke (V. lathyr?ides)

(II)

244. Knollerteknapp (Lathyrus rnontanus)
245. Gulskolm (L. pratensis)
246. Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)
247. Urakatt · (G. robertinnum)
248. Srnåstorkenebb (G. pusillum)
249. Vill-lin (Linum catrathicum)
250. Storblåfjør (Polygala vulgaris)
251. Srnåvasshår (Callitriche verna)
252. Trollhegg (Rhamnus frangula)
253. Apotekerkattost (Malva silvestris)
254. Dvergkattost (M pusilla)
255. Firkantperikurn (Hyperichurn rnaculaturn)
256 . Prikkperikurn (H. perforaturn)
257. Runds oldogg (Drosera rotundifolia)
258. Srnalsoldogg (D. anglica)
259. Dikes oldogg (D. intermedia)
260. Stemorsblom (Viola tricolor)
261. Akerstemorsblom (V. arvensis)
262. Myrfiol (V. palustris)
263. Sandfiol (V. rupestris)
264. Kattehale (Lythrurn salicaria)
265. KrattrnjØlke (Epilobium rnontanurn)
266. Myrmjølke (E. palustre)
267. Hesterurnpe (Hippuris vulgaris)
268. Tusenblad (Myriophyllurn alternifolium)
269. Skrubbær (Cornus suecia)
270. Hundekjeks (Anthriscus silvestris)
271. Gift kjeks

(Conium maculatum)

272. Selsnepe (Cicuta virosa)
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273. Karve (Carum carvi)
274. Gjeld karve (Pimpinell a saxifraga)
275. Hundepersille (Aethusa cynapium)
276. Krusfrø (Selinum carvifolia)
277. Sløke (Angelica silvestris)
278. Mjølkerot (Peucedanum palustre)
279. Olavsstake (Moneses uniflora)
280. Perlevintergrønn (Pyrola minor)
281. MjØlbær (Arctostaphylos uva-ursi)
282. Klokkelyng (Erica tetralix)
283. RØsslyng (Calluna vulgaris)
284. Tytebær (Vaccinium vitis-idaea)
285 . Blokkebær (V. uliginosum)
286. Blåbær (V . myrtillus)
287. Tranebær (Oxycoccus quadripetalusi)
288. Krekling (Empetrum nigrum)
289. MarinØkleblom (Primula veris)
290. Fr edlaus (Lysimachia vulgaris)
291. Skogstjerne (Trientalis europaea)
292. Strandkryp ' (Glaux maritima)
293; Nonsblom (1\nagallis arvens is)

(II )

294. Fjørekoll (Armeria maritima)
295. Tusengylden ·(Centaurium vulgare)
296. Dverggylden (C. pulchellum)
297. Smalsøte (Gentianella uliginosa)
298. Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)
299. Ask (Fraxinus excelsior)
300. Strandvindel (Ca lystegia sepium)
301. Sprikjepiggfrø (Lappula myosotis)

(II)

302. Gåsefot (Asperugo procumbens)
303. Dikeminneblom (Myosotis caespitosa)
304 . Akerminneblom (M. arvensis)
305. Engminneblom (M. palustris)
306. Skjoldberar (Scutellaria galericulata)
307. Krossknapp (Glechoma hederacea)
308. Blåkoll (Prunella vulgaris)
309. Kvassdå (Galeopsis tetrahit)
310. Raudtvitann (Lamium purpureum)
311. Dauvnesle (L. album)
312. Kransmynte (Satureja vulgaris)
313. Bakkemynte (S. acinosJ
314. Kryptimian (Thymus serpyllum)

Spurvehauk (Accipiter nisus) er bare fanget 7 ganger på Akerøya
på 1970-tallet.
Foto:

Ole JØrgen Hanssen.
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315 . K1ourt (Lycopus europea)
316 . Åkermynte (Mentha arvensis)
317. S1yngsøtvier (So1anum dulcamara)
318. Svartsøtvier (S . nigrum)
319. Villrot (Hyoscyamus niger)
320. Filtkongslys - (Verbascum thaspus)
321. Torskemunn (Linaria vulgaris)
. 322. Brunrot (Schrooularia nodosa)
323. Evjebrodd

(Limosella aquatica)

324 . Snauveronika (Veronica ser.pyl1ifolia)
325. Veikveronika (V. scutellata)
326. Tviskjeggveronika (V. chamaedrys)
327. Lækjeveronika (V. officinalis)
328. Åkerveronika (V. agrestis)
329. Stormarimjelle (Melampyrum pratense)
330. ·Lyngaugnetrøst (Euphrasia micrantha)
331. Vanleg myrklegg (Pedicularis palustris)
332. Tettegras (Pingucula vulgaris)
333. Småblærerot (Utricularia minor)
334. Smalkjempe '(Plantago lanceolota)
335." Dunkjempe (P . media)
336. Strandkjempe (P. maritima)
337. Groblad (P. major)
338 . Klengjemaure (Galium aparine)
339. Surnpmaure (G. uliginosurn)
340. Myrmaure (G . palustre)
341. Gulmaure (G. verurn)
342. Kvitrnaure (G. bore ale)
343. Stormaure (G. mollugo)
344. Vivendel

(Lonicera periclymenurn)

345 . Krossved (Viburnurn o'pulus)
346. Strandvendelrot (Valerina salina)
347. Fage rklokke (Campanula persicifolia)
348. Blåklokke (C . rotundifolia)
349. Strandstjerne (Aster tripolium)
350. Bakkestjerne (Erigeron acre)
351. Kattefot (Antennaria dioica)
352 . Akergråurt (Gnaphali urn uliginosurn)
353. Krattalant ( I nula salicina)
354. Flikbrønsle (Bidens tripartita)
355. Ryllik (Achillea rnillefoliurn)
356. Nyseryllik (A. ptarrnica)

357. Balderbrå (Matricaria indora var . maritima)
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358. Malurt (Artemisia absinthum)
359. Akersvineblom (Senecio vulgaris)
360. Klistersvineblom (S . viscosus)
361. LandØyda (S. jacobea)
362. Stjernetistel (Carlina vulgaris)
363. Småborre (Arctium minus)
364. Åkertistel (Cirsium arvense)
365. Vegtistel (C. vulgare)
366. Myrtistel

(C. palustre)

367. Vanle g knoppurt (Centaurea jacea)
368. FØlblom (Leontodon autumnalis)
369 . Akerdylle (Sonchus arvensis)
370. Skogsalat (Lactuca muralis)
371. Kystløvetar.n (Taraxacum obliquum)
372 . Gullris (Solidago virgaurea)

Utsyn over Ferskvannsdammen på Akerøya, med sø:odden i bakgrunnen.
Foto: Ole JØrgen Hanssen.
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STASJONENS PERSONALE l 1977.
Stasjonen har i 1977 operert med en liste over fast persone ll,
en A

liste, og en liste over mer løst tilknyttede medarbeidere.

I tillegg har en rekke personer besøkt stasjonen og tatt del i
arbeidet, og styret er samtlige e n stor takk skyldig, for den
interesse som er lagt for dagen.

FØlgende har deltatt i 1977,

med antall dager i parantes.
Helge Kvam, Oslo (3) , Stein O. Kvam, Oslo (3), Tore Hunn, Borge
(4), Ole P. Skallebakke, Fr. stad (3), Merete Haug , Fr. stad (5),
Hermod Karlsen, Fr.stad (2), Ove Olsen, LØken (10), Oddvind
Lund, LØken (8), Tor Lindberg, Fetsund (10), Catrine Lorange,
Fetsund (10), Jan I. Iversen, Fr.stad (3), Rune Eriksen, Moss
(3), Helge

s.

Johansen, Fr.stad (5), Terje Thoresen, Fr.stad (3),

Solrun Vinsnes, Drammen (2), Viggo Ree, Oslo (2), Grete Olafsen,
Oslo (2), Jon Markussen, Oslo (2), Wenche Bjørbakmo , Oslo (2),
Morten

w.

Dahl, Moss (2), Øivind Lågbu, Rygge (2), Ole Tendal,

Fr.stad (l), Helge Tendal, Fr.stad (l), Hans Rask Arnesen (3) ,
Geir Hardeng,

Ha~den

(4), Astrid Pedersen, Harstad (4), Jan r.

Børresen, Noss (3) , Atle Lima, Moss (3), Hanne RØed , Halden (3)
og Roar Olsen, Borge (3).
Følgende fast personell har stått for den daglige driften av
stasjonen i 1977:
Morten Nilsen, Hoss (28), Tor SØrlie, Fr.stad (8), Erik Sandersen, Fr.stad (15), Pål Bugge, Onsøy (13), Tellef Kjellesvig,
Kråkerøy (16), Arne Thelin, Moss (21), Arild Bjørnstad, Fr.stad
(12), Rune Botnermyr, Moss (19), Magne Kristiansen, Fr.stad (12),
Rune Bosy, Fr.stad (12), Roar Eilertsen , ' Fr.stad (11), Tone
RØed , Halden (19) og Ole Jørgen Hanssen, Fr.stad (35).
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INNTEKTER:
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kr.
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55.00
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StØtte fra VVF

" 1500 .0 0
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kr.

20.00

Reiseutgifter

56.00

Gass, parafin, batterier
Propanapparat
Netting til ruser ·

403.20
275.00
150.00
155.00
27.00·

Stempel
Por to
Kopiering

58.30
470.35
393.30

Husgeråd, papir, etc.
Ringmerkingsredskap
Abbonement Dansk Orn. For.

Inntekter 1977:
Utgifter 1977:

2.309,90 kr.
2 .0 48,15

Overskudd 1977:

261.75 kr.

40.00

Kassabeholdning l/l 1977:

160,00 kr.

Arets overskudd

261.75

Beholdning 31/12 1977

==4~Å:f~=~~·

Roar Eilertsen (s)
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2Q-~2~!52~~!!!~'.t tl!~~~~~~~~~!:~~!~t~!I!~!
I 1973-76 ble det i }liljøverndepartementets regi gjennomført en
landsomfattende registrering av områder av interesse for fagfeltene
botanikk,zoologi,ferskvannsøkologi og geologi.-Akerøya ble i vernesammenheng vurdert av Elmar Marker (botanikk),Peter~Schei (zoologi)og
Jon A•.Eie (ferskvannsøkologi).
Marker angir den botaniske verneverdien til *** (skala fra * til
***) og henfører området til gruppene naturtypeområder og strandområde
Øya huser dessuten fine populasjoner av dP.n sjeldne arten kalkkarse
(Hornungia petraea), som her til lands bare finnes noen steder på Hvaler
og i Onsøy.Arten·bør sikres på sine vokseplasser ifølge Narkers rapport.
Akerøtjerna syd på øya er av Eie gitt verneverdien *** (skala fra~
til *H·*)og er tatt med i gruppen spesialforekomster (verneområder kan
deles inn i naturtypeområder og spesialområder/forekomster).
Schei angir den zoologiske verneverdien av Akerøya i landssammenheng til *(*) (verneskala fra O til ****) og henfører øya til gruppen
funksj onsområder for dyreliv (biotoper/mindre områder).
De følgende beskrivelsene av E.Marker ,J. A. Eie og P.J.Schei er ~att
fra sluttrapportene til Landsplanen for verneverdige områder og forekom ster,Miljøverndepartementet.
G.Hardeng
I) BOTANIKK

Religrenltet , arcnl.
AkerP~ya liG.zer syd .for Spjærøy i Hvaler-arkipelet og ut,.;jør
2
ca. 1,6 km.
Materia.l~ .

N.llauge 1948: Planiefunn fra Fredrikstad omegn og Hvaler
- Blyttia ?:~1-52
L.Ryva rden 1972: Litt om Akerøyas flora
Blyttia 30:105-110
A.Langangen 1972: Charace-vegetasjonen på Hvaler-øyene
- Blyttia 30: 1-1}
·Amanuensis Kåre A. Lye undersøkte øya 14. og 15. september 1974.
Rapport til f1iljøvernde~·artemcmtet. Dot.nr. 25.}
Bertmrunn.
Berggrunnen består av Østfoldgranitt.

SE
·vegct2ojon og flora.
De økolociske forhold rd øya er mecet vekslende fra sur granitt
til kalkrike skjel ls.a ndavsetninger . Dette s=.cn :r.ed et r,unstig
klima har gitt grunnlag for en meget rik flora.
De tørre granittknausenc har lyngvegetasjon dominert av røsslyng
(Calluna vul~~ris). I kl~fter og sprekker er det i~idlertid en
l
rekke trær og busker rcp1·coentert. lier er det rikelig av barlind
(Taxus baccata), osp (Pooulus trenula), bjørk (Betula cubescens),
dvergmispel (Cotonenster inte.c:errirnus) , hagtorn (.Q.rataecus r:~ono
~), trollhegg (i\h?..i"linus fran!'"ula), vivendel (Lo!'licera 'Jericly~) og korsved (Vi burnum opulus). Slåpetorn (Pr'..:nus sr-i~osa)
danner stedvis tette kratt. På en del større myrpartier dominerer pors (Myrica ~ale).
De tørre kalkrike bakkene har en meget rik flora i kontrast til
lyng~eiene. Floraen veksler med årstiden og tidlig om våren op~
trer art::!r som muserunpe (!·l yosur~:::ini::ms), kalk;{arse (Eorn'-ln~in uctrnea), vår-rublom (iroDhila ve~~a), sylarve (3a?ina subu~), vill-lin (:Di nu:;J c:cth::1rticcl::I), bakkeveronika ( 'fc:-or:_ica
arver.sic), blJ.veis (A:-~<e~C'ne he'::'atica) og hvit'v'eis (A.ne::;orosa).
Sen~:-c

;-å so:;;:ner<·n ko::-,::.er ;;.rter som hjerte(;ras (.!'ri.za

:-~e::i a),

so.ndstD.rr (C -~1I,.<?.!?.~ri_0.), eng:Gtarr (p;hostiana), tårstc:r:::(C.co.nill;;.ric), lodnest.:.rr (C.!": irtet), nik~es::Jelle (Silene

r.u!<1:1s), S:T.alfrøstjc·ne (?!:;">] i.ct:-u.":l si.!:'!~lex), jcrllb:r:rklcvcr
( l'riiolhun fragifcru;:1), blodstorkenebb (Geranium s<mguir.eu::-.),
b'lkkcr::yr.tc (::>a ture j:1. 2.c in o ::J) og bakke timian ( Thv:::us oule p·io:.:
i des) .
.Fattigere utforminger domine!'es av gulaks (Anthoxanthu!:l odor:-,tu:n), kncgras (Sie::-linr:in decurrbens), knoppurt (Centaurca
j:1cea), culmaure (GaJ.iun ve r ur.:) og· gjeldk:arve (Pir.minelJ a
saxifra r:a ).
Mange steder er denne tørrcngvegetasjonen redusert ved for
sterkt beitepress. Result~tet er beitevoller de r det dominerer
arter som engkvein (A~rostis tenuis), engsvingel (Fe stuca
.pratensis) , rødsvingel (.f. ru bra) og ryllik (Ac hill~lle
foli u:n ).
~annvcgetasjonen er vari a bel, ~en det finnes arter som bred
dunkjevle (Tyoha latii'olia), kje:1pe-piggk:nopp (S r.·c.r;,raniu:n
ra:no:::u:'!l), andemat (LcP;na ~i nor), vanlig tjønnaks (?otv.mo::etC':J.

natans), grastjønnaks (?.~ranineus) og bust-tjønnaks (P.pecti!latus). iTassgro (Alis~_antar-o-aouatica) er te=elig v anlig,
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n:e!".S takrø::- (?hragmitds COtnlllU!\is) ba:-e finnes i en tett bes':a:1:i
nær vestspis:>en av øya. 'iegetasjonen i s:::åvannene på S<':-austsida er ~·or en stor del dominert av kr~nsalger og pollsivaks
(Scirr~s t~bc:-na~~ontani).
Myrflor~e~ v~rie:-c~

enni ~er enn v~~nfloraen. Det varierer ~ra
fattig-::::::-cr :ne:: dominans av ;:>Ors (Nvric<'. r:;22.e), c•Jskmy:-ull
(Srio::~o:-u:n ~r. "-·::sti:oliu:.~), flaskestarr ( ::<:.~~st::-ata) og
bla.top:p (Molinia cocr·~lea) til rik::lyrer :::ed brei::~yrull (:::rio.~r~m b._~ifo:Cia), taslsta:-r (C;;.::-ex a.u.::ro uina·..:?.ta), hart:::annstarr (C.[l.?rt::-.3-r.ii) , :ulstarr (C.:flc>.va), en;:::ari!':a!'ld (:lac.!:::_lc:-c~is i:--.c c• :-:-.ataj og i.:r<.lsf::-:!1 (3el!:cu.':! cJ.:-vi:'::-lia).
Str~ndflor~en

e:- oscå V!rie:-t fra klirr-e ~ ~':! funn til sar.dst:-a~~
sa:::~unr.. Sandstranda finnes pi ~c:-1siden av øya der det in ~~ i r
c>rter som strc.n:-! t: r·:e (Hc ::c~<::: va ::e :Jloi •.: e::) ·J:: st:-C!nd:--..:s (ElYT!'.'..:S
~n a ~ · i u s ). fo r'_ ~ a :a :: ·::lllert'.? fi~ :: e s ~ ~ c· :·~- ~ ~~~ u -; :-a:.:!. ora, ::-:e~ dt. ~
~:2.~~ orrs ! opr:tre ne.r s~eld n e ::.rt:: r la~ :~s s~:-e:::5cnc som ki~-:e :; :-~s
(Ce:~~~-~~ rosa ~n,t"'!t i c:J), t".JStsiva.!:$ (;;cia·..::-: !"~!f'.1.S) 9 kr.o:-:eita=:(Ca~nx l~~ p!~a?hV~ ~) , hav st~rr ( ~ .;~l ~ Jcea J , ~alt2tn rr (C.~r = - a ~ .

ncbbslircl:ne (Poly:-onu:n 0··::: :o nc r:r.ul'l ) , fl~!l tsolete (;\ ~m'J.:-.cuJ ;,'='
.2..Y_Ifhr, b ri<,), ~ altbenclel <;;_ncr.c;ula sal.i,na ), hovbcndel (S. 21:>. r;ci:1<1b .
strandk,;l (Crwnbc '~'''ritj -, a) o~ smulsøte (GP.!1ti:-!nP.JJP.. ul.i · 5.~cO!';?. ),
Vcrncve rcli ,

;}V

'7rcr:snincr.

Akerr~ya er vel errnet sor.1 typeområde for den ytre' clel av Hvaleromrd d·· t da den inneHolder en rekke vegPt~sjonstype:-, ~e~ det
er jo vi:;sc o.spektP.T. som ::1.1 sikres på de andre ø~r cne.

Oya er floristisk meget r ik og det er recistrcrt ialt ca . 370
arter av høyere plant:.!r, et meget høyt tall for et s ·:, begrenset
omr::.dc.
Vegetasjonen er stedvis sterkt kulturpåvirket ved beiting og
annen virksomhet, men totalt sett må man si at omr<'< det har stor
·verneverdi.
Beitingen og den offentliGe ferdsel på øya bør begrenses i et
fremtidig verneområde.

II)

FERSKVANNSØKOLOGI

~Q~-~~~-~!~
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Lokalitet:

Dammer på Akerøva

Fylke:

Østfold

Kommune:

Hvaler

Beliggenhet:

Kart l913III (PL 085 464)

Høyde over havet:

ca.

2 m.

Areal:
Beskrivelse.
Tjernene ligger helt nede ved havet i et helt nakent,
lyngtevokst landskap. fle bli r betvdelig påvirket av spray
fra havet. Vannets elektrolv ttiske ledningsevne er svært

K
s
194 , noe som skyldes bl. a. et stort innhold av
18
klorid, 20 mg/l, og kalsium (20 mg/l). Vannet er alkalisk

hø~ ,

pH 8,4.
Det er lite høvere vegetasjon rundt tjernet, vesentlig
glisne belter av pollsivaks (Scirpus tahernaemontani),
Havsivaks· (~ maritimus) og flaskestarr (Carex rostrata).
Dessuten vokser følgende arter spredt: Fjæresivaks
(Elocharis uniglumis), evjesoleie (Ranunculus reptans),
vass-slirekne (Polvgonum amnhibium), bust-tjønnaks
(!:..:_ gramineus) .

Vannet har flere arter kransalger, bl. a. danner
aculeolata store, tette sammenhengende bestander.
globularis og

~

~
~

hisnida er også vanlige.

Litteratur/utredninger.
Landgangen, A. 1970. Characeer i Sør-Norge.
llovedoopgave i botanikk ved
Universitetet i Oslo.
Landgangen, A. 1972. Charace-vegetasjonen på Hvalerøvene. Blyttia 30 (l)
Verneinteresser.
Tjernet er den eneste

Chara-sj~

som finnes utenfor Oslo-

feltets kambrosilur-områder. Lokaliteten er liten og sterkt
påvirket av salter f r a havet og representerer en av de få
ferskvannslokali t eter på øye ne i ytre Oslofjord-området.
Hele Akerøya nyttes som ekskursjonsområde for nniversitetet
i Oslo,
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III) ZOOLOGI
PETER J. SCREI

Beliggenhet:

Det aktuelle området omfatter hele
med de nærmeste skjær og holmer.

AkerØY~.

Område beskrivelse:
Akerøya er en relativt.tlat øy (det høyeste punxt er

32 moh.) i ,den sørøstnorske grunnfJ ellssonen. Det er
en del kløfter og glenner og noe rullesteinsområder,
men stort sett består øya·av flate småkuperte lyngheier
og svaoerg. Det finnes et lite ospeholt, men utover det
ubetydelig s kogvegetasJon på øya. I glennene vokser imidlertid flere steder et tett buskas dominert av einer,
hagtorn, slåpebær og fors:C.ielli~e vierarter .
Det finnes mindre partier med strandenger o; en del
beitepåvirkede grassletter.
Øya har 6n sterkt havpåvirket ferskvannsdam og flere
små braxKvannsdammer nær stranda:
Det finnes ingen større partier med snnd/mudderstr~~d.
I naturregionmessig sammenheng ligger Akerøya i "Ytre
Osl<ilfjords xystskogsområde".
Det finnes et hus på øya,som ellers er lite påvirket av
menneskel1ge inngrep. Det er imidlertid mye ferdsel på
øya i sommernalvåret.
Fauna:
Av pattedyr f1nnea oare en art rast, vånd (Arvicola
terrestris). Av fugl finner vi de vanlige artene , samt
noen mindre vanlige, men det er in~ en større SJ3fug1kolonier på øya. Karakteristiske arter er: gravand
(Tadorna tadorna), ærfugl (Somaterla molissima), tJeld
(Haematopus ostralegus), sand lo ( cnaradrius h1a ti.::~~). ,
ste lnvend er(Arenaria interpres),r11dstilk (Trin.;a totanus).
sildemåKe (Larus fus;us), grdnåKe (Larus ar~2ntatus) ,
l'iskemåKe (Larus canus) , rna1<re11terne (Ster~l'\ ~J!ri:~ ·Jol
o;;

sK,lærpipler:ce (AnL hus splnoletta). :3K J<?ar. :

(!,"'~·'"

1...:.
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clypeata)og rødneooterna (Sterna paradisaea) er også
runnet nekKende.
Av nv1rve1dyr ellers .!'1nne.s padde (But·o oufo) og spl.SSanutet frosK (Rana arvalls).
Dyregeograf1sk ligger .Akerøya i "OslOfJordregl.onen".
Verne1.nteresser:

Ved s1den av botanl.sKe og l imno1og1sKe verneinteresser,
har Akerøya zoologisk verneverdi som typeområde for
Oslofjordens skjærgård, og som forsknings og undervisningsområde for Universitetet i Oslo. Som trekkfuglstasjon har øya hatt nasjonal betydnin~ i mange
år.
Referanser:
Lid, Q. 1975: Dyrelivet i skjærgården- ømfindtlig for
forstyrrelser.
Fauna vol. 28, s.121-127
Schei, P. J.

Mange besøk i perioden 19&7-1975.

Vernetiltak:
Deler av øya bør fredes som naturreservat med ferdselarestriksjoner. Grasslettene kan imidlertid være åpne
for almenheten også i hekketiden for fuglene.
Ringmerkingsvirksomheten bør kunne fortsette uten
ytterligere re striks joner •.
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g~ærr~~~~-~!~l-~!~~~~~~2~-~~~~r~g-~~~~!Q~Q~L~YQ~~ .
FAUNA H.V. 1827-1971

-------------------Litteraturoversikten nevnt over

er publisert på sidene 42- 541:

g~~~~~~LQ~~~i~~~~l-1211~ Årsrappor t 1976 for Akerøya Orni tologiske Sta-·
sjon. ~~!f2~ ~=~~!~-~E~~: 1- 54

Sidehenvi s ningene referer er seg til den over n evr.te rapport.
s.43, tilleggsopplysning i ~l~_i1211l: Bot . rapp .r~. 25 . 3 , Landsplar.a~ ,
Miljøverndept .(Ake r øya s . 6- 7,2 krysslister , data i plantesosiologiske tabell er i vedlegg) .
s~~. ettcr Andersen (1 975) :
~!!:!:~"!:! L'.:!.!.E.d2~~ : Flere ornitolo::sislce observasjoner . Faur.a 15: 109125 . (A. lw.v:>ule,1 kadaver 19/t,- 62) .
s.44,e tter Eilertsen (1976) :
~2~~~~!~~ L ~ ~Q~127§: Fylkesvis orni tologisk overRikt over ornitologisk
vikti ge våtmarker i Norge . r·liljøver ndept . ,stt:lnsil 31 sc .(A.::-. 1 5, 20)
s . 45 ,e tter Hagen (1965):
tl!!:~§~PLU~ ~~12]Q: St orskarvens vårtrekk i Oslofjordcn . y~r fuglefaar~
~: 9 1- 93 .(A.fl ere obs . nevnt s . 91 - 92)
U~!:!'!~~!:L Q~:I~ 1 27§~ Arbe ide t/Obse rvas j onsarbe idet/Ringncrkingcarb e .'i. det/
Spesiell e prosjekter/Biotopvalg/Opplysni nger . Akcrøya-inforr:asjon
nr.1 , r;tensil , 3 ss ., Fr.stad.juni 1978.(A.fra vårsesongen 1978) .
g~~~~~~~ Q~~~1 2]~: Hettemåkebestanden langs Østfol~cys t en . Fauna~: 9 3104 . (A.s . 94- 95 , 98 , 100) .
s .'l5, etter J,und ( 1968) :
f!~!}~·hU.!.U~=l~.!..1YZ2 : Sre}•kmyting hos honsefuc;l. huna 26 : 70 ( orrfucl,
helckinc; p:l A.) •.Svar/in."'llege: ~e! ,_V =..127_2 , ?au.."la 26 : 159-140.
s .'lb, etter Schei (197'7):
§.~j~~~1~~ L!i!.~~.l27.2. : T,:.; n elcsursjon i øst . l:rompen t~(2): 11 -1 2.
( A. 8 , 11 , gravano , flkarv." lW.F- ekr;ursjon).
s.50, før Drun (1 964 ):
~!:~~E~~!:.L~.!~~~tLU~~g..t..!'.d21~: Østfol d.S. 262- 263 i:Lid, G, (red.) : l'iorsk
ornitologisk forening . Å:n:Jberetning 2. oktober 1971 - 1.nove::!::Je.r
1972 .(A. s . 262 , ekskursjon) . Sterna 11:262.
s.54 ettcr Hanssen ( 1971) :
~~E~2!}:LQ~~~-g~~~..t.~1272:Liste over re~istrerte fuglearter i 0stfold fylke. Stensil , ØOF , 7 ss . (A: nevnt s . 1).
s.s l , etter J"id ( 1969) :
~~ ~.LQ~121 1: Observasjoner av admiralen i Norcie i 1976 . Atalanta
Norvcaica 3( 1):1 8- 23 , (A, s.19+21),

Ø S T F O L D - N A T U R.
Østfold-Natur er en rapportserie som distribueres av No rsk Ornitologisk Forening avd. Østfold. Dette for å komme de mange "ukjente•
rapporter til livs, og i stedet sette disse inn i et systemen rapportserie.
Til publikum.:_
Alle rapporter utgitt i Østfold-Natur kan kjøpes enkeltvis
ved å bestille disse fra: Østfold-Natur, postboks 1145, 1601 Fr.stad
Rapportene blir da oversendt ;ammen med en postqirotallong pålydende raoportens kostende pluss porto. Rapportene kan også kjøpes på
medlemsmøter i fylkesavdeling/lokallag i NOF avd. Østfold.
Skoler, biblioteker og andre institusjoner/privatpersoner kan
abbonere på rapportserien . Man vil da automatisk få tilsendt rapportene etterhvert som de utgis, etter samme betalingsmønster som
ovenfor.
Til forfattere:
Østfold-Natur er ment å skulle dekke emnene ornitologi, zoologi,
botanikk, geologi, naturvern etc. Forutsetningen for at en rapport
skal komme inn under serien, er kun at en vesentlig del av stoffet
omhandler fylket. For fuglerapporter/naturvt'rnrapportr.:::- g j elder
at NOF avd. Østfold kan st~ som utgiver av rapp~rten, og således
betale dens kostende. I slike tilfeller vil forfatteren få
90% av eventuelt overskudd på rapporten.
I andre ti lfeller gjelder at foreningen stAr scm distributør
av rapporten, og følgelig vil kjøpe opp et visst antall rapporter
til faste abbonenter, salg på mØter etc., til trykningspris Det
reste rende salg må så utgiveren selv stå for.
Manuskripte r til Østfold-Natur sendes postboksadressen for
gjennomlesing av ansvarlig redaktør. Rapporter som NOF avd. Østfold
vil stå som utgiver av, kan foreningen selv trykke, i motsatt fall
må forfatter/utgiver ordne dette selv. I alle tilfeller vil omslaget trykkes av distributøren.
Teksten bør være skrevet med elektrisk skrivemaskin på A-4 ark,
med dobbelt linjeavstand og 2 cm. marg på begge sider. Bilder og
illustrasjoner skal være limt inn på sin rette plass, og bør
være av en slik karakter at de egner seg for trykKing

STASJONENS STYRE PR. 1.11 1978:
Ole JØrgen Hanssen, Hassingvn. 11, 1600 Fr.stad
tlf. 032 16917 (Formann)
!

Arne Thelin, Jeløy Radio, 1500 Moss
tlf. 032 51859

Rune Botnermyr, Karlstadvn. 22 C, 1500 Moss
Tellef Kjellesvig, Lyngstien 9, Kråkerøy
1600 Fr.stad.
Stasjonens faste adresse:
Postboks 1145, 1601 Fredrikstad Ø.
'

Henvendelser om besøk vec stasjonen skal skje
til Ole Tendal i tlf. 032 20639 senest onsdag
før aktuelle helg.

Interesserte vil få plass

i den grad det er ledig kapasitet ved huset.
Stasjone~

er særlig interessert i personer

med eller uten ringmerkingssertifikat som
kan tilbringe lengre perioder på Akerøya.
Stasjonen disponerer egen 17' plastbåt med
motor.

Stasjonen tilbyr da fri losji og

middag (hermetikk).
For helgebesøk betales en turavgift på
kr. 10,-, hvilket inkluderer middag og
noe pålegg.
Alle innbetalinger kan settes på
Postgirokonto 3 96 33 94
Bankgirokonto 1000 28 1118 4.

