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Stasjon

INNLEDNING
Aret 1978 ble for Akerøya Ornitologiske Stasjon den beste
s es ongen siden 1967, da Jan Michaelsen tilbrakte to måneder
av vårsesongen der ute.

Vender man blikket framover, vil 1978

kanskje stå som et av de mest betydningsfull e år for stasjonens
framtid.

Mannskapets innsats og interesse, og stasjonens be-

ho ldning lover nemlig det beste for senere sesonger.
Virksomheten på våren strakk seg fra den 7.1 til 28.6, med
fast ringmerkingsvirksomhet fra den 31.3 til 4.6.

Best dekket

var mai måned, i det stasjonen var kontinuerlig bemannet fra
28.4 til 21 .5.

Mai, med sine store mengder

trekkende løvsangere, ga høye fangsttall på Akerøya, og antall
merkede fugl under våren (2523) er det hØyeste siden 1967.
For de fleste artenes vedkommende er vårsesongen tilfredsstillende dekket, og det te ga seg uts lag i ny ringmerkingsrekord
for 1970-tallet for en rekke arter, blant annet gransanger (71},
løvsanger (1194) og rødstjert (133).

Ingen nye arter for Aker-

øya ble observert i 1978, og antall observerte fuglearter er
derfor fortsatt 224 . Imidlertid fikk en flere nye ringmerkingsa rter i 1 978 for

1~70-tallet,

og blant disse rager vel vårens

en este·. en voksen lerkefalk høyest.
I vårsesongen ble det også arbeidet med flere spesielle
undersøkelser, og resultatene av dette er i mange tilfeller
klar for publisering.

Nevnes kan en kartlegging av ærfuglfore-

komsten i fylket (Hanssen 1979a) , en kartlegging av makrellternekolonier (Hanssen 1979b) , en populasjonsstudie av ærfugl
på Akerøya (Hanssen&Botnermyr 1979) og endelig en undersøkelse
av biotopvalg av ulike spurvefugler på vårtrekket (Hanssen
1979c).

Cand. mag. Preben Ottesen fra Universitetet i Oslo

drev med fangst av biller i barberfeller under sitt opphold
på stasjonen i mai, og det ble drevet en viss pul lmerki ng av
sjøfugl.
HØstsesongen strakk seg fra den 10.7 til 2.12, med fast ringmerkingsvirksomhet fra 6.8 til 29 .10.

Stasjonen var kontinu-

erlig bemannet de to første uker i august og siste 10 dager i
oktober .

Bortsett fra en helg midt i oktober, var spurvefugl -

trekket labert hele høsten gjennom , og årets mål på 4000 merkede
fugler ble dessverre ikke nådd.

Dessto mer g ledeli g var det at

vadefugltrekket slo til, og med jamn fangstinnsats ble det ringmerket over 50 vadefugler, et uvanlig hØyt tall for Akerøya.
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Mest interessant var uten tvil fangsten av 4 sandlØpere , som
er ny me rkeart for stasjonen. Også rovfugl- aq ugletrekket
var merkbart , og på en dag ble det merket l hornugle, l jordugle og l perleugle. Dessuten er 2 spurvehauker gått gjennom
ringrnerkingsprosedyren .
For vaderfan gste ns del ble de t bygget 10-1 5 vaderruser av
Ottenbytypen, og disse viste s eg å fange tilfredsstillende når
det var større vaderflokker i tange n . Ikke mindre lovende virker de tre heis ene ttene som er t att i bruk, o g som ser ut til
å være effektive for fangst av trost og finkefugl. Blant annet
gikk jorduglen i et slikt heisenett. Mest gledelig er imidlertid det faktum at stasjonen har sett seg i stand til å a nska ffe
egen båt med motor hØsten som gikk . En 17'plast.åt med 25 hk.
motor disponeres nå av stasjonen , o g vil ligge i Brattestøhavna
på Asmaløy. Dette vil sel vfØlgelig let te arbeidet ved stasjonen
vesentlig.
Forute n ærfuglprosjektet som det allerede er orient~rt om ,
ble det ikke foretatt andre spesielle undersøkelser i hØstseson gen . En ufrivillig oppgave korn dog i forbindelse med et
større ol jeutslipp på den svenske ve stkysten. Undertegnede fikk
da i oppdrag av Miljøverndepartementet å utrede skadene på fugle l ivet på norsk side av gren sen . Stasjonen har i h.,Jstsesor:gen
hat t besøk av me dlemmer a·.r NOr' fra Halden og ~oss lok allag, og
det har også væ:-t holdt en ekskurs jor: ::u·c l oveJfagss t L.deni:er fra
UnLrer::; i t ..:. ::et i Oslo. En ungdomssko le-eL," :!'r .:1 Frec'.ri:<s tød ;Jar
v2r t \, 'f:la. ~ s ert va a s ::as jo~1e n i arbe ic.s uKen i 0kt:.obe r.
Ve~ <>iC::::n av "-.re sentc;s jone :-t 2 v a -:bei_det i_ dem<" ~a.ppo ·te ;l,
~a r arbe ide t også b!i_t~ p~asent~r~ i to artikl a r i Gstfo_d
Or,... i t.:>'iC'gg !l, og : e.., :.rt.1.kkel i !:recri;:s ;: l Blad . D.. ~ "'Ut ·!'l ::te:::

J ec vær:.: to pro g :2-1ner fra Akerøya i radi::>en z :.no<;rar.-L·- ·t
' j(-·ar;.eret Jte" i 19't8.
Den 25. oktober hcld·t Al:erøya-korron .i.ceen sitt faste mø t n~
.n.·,e~cya, og pengene svm var bevilget ti l rest2.urer i ng J.•! :> .,_
sjons bygn i ngen ble fordel t. s;;. i:one n neste sommer ska l tal<c :.
isole . es og legges om, sove rommene i annen etasje s kal kles inr
og nye og bedre ovner skal innstaleres i begge etas j ~ r. Den
15. desember kom så endelig beskjeden om at deler av Akerøya var
opprettet som naturreser vat, med ferdsel s forbud i tidsrommet
15.4 til 15.7 . Stasjonen har i den forbindelse al l erede tatt
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kontakt med Hiljøverndepartementet, med tilbud om å stå ansvarlig for vaktholdet i reservatet, for en viss godtgjØrelse
pr. dag.
Til slutt gjenstår bare på vegne av styret å takke alle de
44 personer som tilsammen har lagt ned 671 feltdager på Akerøya, for innsatsen i 1978.

Antall feltdager ved stasjonen

er forøvrig nesten fordoblet fra tidligere år, fra ca. 60 til
114 i 1978!

En takk går også til Marton Kolbeinson med familie

på Asma løy, for transport til og fra Akerøya, til A/S STABBURET
for gratis hermetikk og til Østfold Fylke for Økonomiske tilskucd på kr . 6500,-.
På vegne av stasjonsstyret
Ole JØrgen Hanssen (s).
Litteratur:
Hanssen, O.J. 1979a : Forekomsten av ærfugl Somateria mollissima i
Østfold . Fauna 32(~ In press.
- 1979b: Forekomsten av makrellterne Sterna hirundo (L.) i Østfold
Fauna 32: In press .
- 1979c: Økologiske nlikheter hos nærstående fuglearter under trekket . i
s.
i: aanssen, O. J. (red): Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasj o n 1978. Østfold-Natur 6: l Hanssen, O.J. og R. Botnermyr 1979: Pooulasjonsstudier av ærfugl på

s.
i: Hanssen, O. J. (red):
Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1978.
Østfold- Natur 6: lAkerøya.- en forelØpig rapport.
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FUGLELIVET PÅ AKERØYA FRA MÅNED TIL MÅNED

1978

Ole JØrgen Hanssen

Med totalt 58 feltdager i tidsrommet 7.1 til 28.6, ble vårsesongen 1978 den beste i Akerøyas historie siden 1967 .

Sta-

sj onen var bemannet kon ti nuer l ig fr a 28.4 til 21.5, og dette
resulterte d a også i at hele 252 3 fugl ble merket på vårsesongen, hvorav de fleste i mai måned . Den månedsvise fordeling
av observasjonsdager kan leses i figur 1.
Vårsesongen ble innl e det den 7. 1, da oppgavene vesentlig
besto i registrering av overvintrende fugler.

Med sørvestlige

vind er og +4°c hadde vinteren e nnå ikke gjort sitt inn tog, og
l orrfuglhann (Lyrurus tetrix), l rødstilk (Trinsa totanus) og
l krykkje (Rissa tridactyla) ble observert sammen med 15-20
heipiplerker

(Anthus pratensis), 7-8 skjærpiplerker (A. spino -

lett a ) og 3 gjerdesmett (Troglodytes troglodyte s ) .

Neste tur

ble foretatt 12.3, og selv om snøen n å lå på bakken var det
vind fra sørvest og +2°C.

De fØrste trekkfugler hadde ankom-

met, o g det ble observert bl.a. 5 sangsvaner (Cygnus cygnus),
2-3 gravand (Tadorna tadorna) og 13 stokkender (Anas platyrhynchos) .

Av vadefugler var det kun tjelden

(Haemato pus os-

tralegus) som hadde gjor t sitt inntog, i det hele 55 ex satt
rundt på øya.

Videre ble de fØrste sanglerker (Alauda arven-

sis) hørt og sett (20-30 ex), sammen med heipiplerke (2 9 ex)
og skjærpiplerke (4-5 ex).
Først i siste halvdel av mars kom vinteren for alvor,
i

forbindelse med et solid høytrykk over Sør-Norge , med nord-

vestlige vinder og temperatur er ned i ~18°c.
stanset

~elt

den igjen.

Fugletrekket

opp, og kom ikke igang før mot slutten

~~

måne-

l ubestemt lom (Gavia sp ) ble set t trekkE. - ,•rå-

over samme dag som årets fØrste steinskvett (Oenanthe oer, ..nthe) ble sett den 18.3.

Den 23.3 steg temperaturen forbi s\ -

ende i forb inde lse med sørøstlige vinder og lavtrykk i Nordsjøen.
Samme dag ble l spurvehauk-hunn (Accipiter nisus) se~t .
Den 24 . 3 ankom årets første sandlo (Charadr ius hiaticul a ),
l vipe (Vanellus vanellus) og e n flokk på 23 fjæreplytt (Calidris maritima), men da hadde det til gjengjeld begynt å snø
igjen.
Mars gikk over i apri l med nye lavtrykk fra Atlanterhavet,
sørlige vinder og mi ldere vær.

Allerede 1 . 4 var det der for an-

kommet en rekke nye trekkfugler , bl.a. 150-1 60 ærfugl (Sommateria mollissima), 1 -2

høn s ehauk (Accipi ter gentilis), l fjell-
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våk (Buteo lagopus), 2 musvåk (B. buteo) og det ble også sett
l jaktfalk (Falco rusticolus), l heilo (Pluvialis apricaria)
og 3 rødstilk.

l storspove (Numen ius arquata), 2-3 rugder

(Scolopax rusticola) og 1-2 enk el tbekkasin (Gallinago gallinago) ble også sett, men tjelden dominerte fortsatt av vadefuglene med 50-60 ex.
l teiste
1.4.

(Ce ~phus

Interessante var observasjonene av

grylle) og l trelerke (Lullula arborea ) den

Ingen av disse er sett ved Akerøya de siste årene .

Den

31 .3 ble det sett l jordugle (Asio flammeus) og l per leug le
(Aegolius funereus) ble fanget i et vadernett den 1.4 på kve lden!

Av andre tidligobservasjoner kan nevnes l gransanger

(Phylloscopus colybita) , 40-50 rødvingetrost (Turdus iliacus},
40-50 måltrost (T. philomelos) og 10-12 tornirisk (Acanthis
cannabina) den 1.4. Spurvefugltrekket ble dominert av stær
(Sturnus vulgaris) med 400+, fuglekonge (Regulus regulus),
heipiplerke, rødstrupe (Erithacus rubecula) og bokfink
(Fringilla coelebs) med 200+, alle tall fra den 1.4. Glemmes ska l imidlertid ikke obse rvasjonen av 3-4 svarte rødstjerter den 1.4, hvorav l ungfugl ble fanget og ringmerket.
Trekket dabbet .. · utover i april, med hØytrykk i Norskehavet, nordlige vinder og lave nat tetemperature r.

Store

mengder storskarv (Phalacrocorax carbo) trakk nordover, med
max 70 ex 16.4, og enkeltindivider av toppskarv (P. aristotelis) ble sett 8.4 og 16.4.

Arets fØrste krikkender

(Anas

crecca) ble sett 7.4 (2 ex), mens l skjeand hann (Anas clypeata) holdt til sør på øya den 8.4.

Tjelden dominerte for t-

satt vadertrekket med 100+ den 14.4, mens årets første steinvender (Arenaria interpres) ble sett 7.4 og l kvartbekkasin
(Lymnocryptes minimus) ble sett både 8.4, 9.4 og 15.4.

Arets

fØrste skogdue (Columba oenas) ble sett trekke forbi 8.4, mens
rødstrupetrekket var mest markert av spurvefuglene, med 100+
den 9.4.

2 lappspurv (Calcar i us lapponicus) ble sett både

9.4 og 15.4.
Siste halvdel av april ble preget av vekslende værforhold,
med jamnt over høyt barometertrykk og lave nattetemperaturer.
Trekket av storskarv var nå på topp, og hele 260-280 ex ble
notert den 23.4.

Dette rimer godt med ti dspunktet angitt av

Baust Hanssen (1978) for et nordgående trekk over Sør-Norge .
Lignende hØye tall er også kjent fra Akerøya i 1976 og 1977,
selv om tidspunktet varierer noe

(Hanssen 1977 og 1978).

andefugler bl e 5 grågjess (Anser anser) observert 29.4, 2

Av
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be~gand

brunnakker (Anas penelope) 22.4 og 29.4 og l
(Aytnya marila) 22.4, 29 .4 og 30.4.

hann

Av spurvefugler dominerte

linerle (Motacilla alba) med 300+ den 22.4, men hØye tall ble
også notert for rØdstrupe, med 125+ den 23.4 og lappspurv med
hele 15-16 e x den 22.4.
Så godt som hele mai var preget av høytrykk over Sør-Skandinavia, med stabile værforhold og sørøstlige til nordøstlige
vinder.

Temperaturen lå under 10°C fram til 17.5, mens resten

av måneden var begunstiget med hØyere nattetemperaturer .
2 gråstrupedykkere (Podiceps griseigena) ble sett første gan g
den 5.5, mens l ex ble sett helt fram til 20 .5.

6 toppskarv

ble observert den 13.5, hele 8 taffelender (Aythya ferina)
s~jertender

ble sett 4. 5, 4-6 toppand ble sett 4.5, mens 2
(Anas acuta) og l

skjeand hann lå på sør den 15.5 .

Den 9 . 5

fikk stasjonen ny ringmerkingsart, i det en voksen hann av
lerkefalk (Falco subbuteo) ble fanget og ringmerket.

Kanskje

var dette også den fØrste som ble merket på en norsk fuglestasjon .

Lappspover (Limosa lapponica) hadde tilhold på øya i

dagene 13.5 til 15.5, da 16 , 15 henholdsvis 35 ex b l e sett.
Årets fØrs te gjØk (Cuculus canorus) ble sett den 14 . 5, mens
tårnseileren (Apus apus) ankom 18.5 (7-8 ex) .

Enkelt individer

av bØksanger (Phylloscopus sibilatrix) ble sett eller ringmerket 17.5, 19.5 og 20 .5, mens l stillits bl e sett 5 . 5, o g
vårens siste lappspur v den 12.5.

I fØrste halvde l av mai do-

minerte krikkand andefugltrekket, med 100+ den 5.5, mens kun
ærfugl ble notert i

større antall i siste halvde l.

Av vades~å s~o 

fug ler ble det som vanlig notert store a ntal l r as t e nde

ver (Numenius phaeopus) medio mai , med største antall 20t'+
den 1 3 . 5 , samt 160+ den 5.5 .
fugltr ekk e t

Heipiplerke dominerte S?Urve -

i fØr ste halvdel av mai, med bl.<'.. 1000,

. ':e : t

5. 5, mens løvs anger domin erte s i ste halvde l, wed 10 00+ a, .:
20 .5.
I j•.mi måned. ble stasjonen v e sentl ig bes økt i forbinde l se
rr.ed

ærfu':tltdk~ e ringe r

'Jg sjøfugl ta~se r in g e r , og k un de mest

in t eressante observ asjonene v i l bli nevnt .
konge b:i.e - .:.ngme.c ket 31 . 5
paLustris) ble n o tert .
e r y th~ inus)

C.a cgsl> l

l ung hann

ble hørt synge unde r

l meget

myrs c: ng~ r

a~ r o 5 en f in~

t r ekke~,

på

::an l. 6 oq l ny H:y:-sanger b le :10tert p? dyra
6 ~ o r tneb~gjess
sa~~e

fugle-

(Carpodacus

Speiders l ~t t a

ce n

2.6.

(Anse r b r achyrhydchos ) r ascet p ! Øya 2 .5, 2

s!:j e e !"' d er bl'" se. et 2 . 6 , 2
3 .5 ,

se ~

(Accr ocep'"J.a 1 u c,

!~ r.e h'-<and

(Anas q u erque.dul a) ble sett

dag som 23 svart ender (Melanitt a n i q ra)

traY. ~

nord-

lO
over.

Nevnes skal også en hann av laksand (~ergus merganser)

i SØndre Vaderbukt den 4.6.

l Sivsanger (Accrocephalus schoe-

nobaenus) ble ringmerket den 2.6, mens 2 henholdsvis l rørsanger ble merket 3.6 og 4.6 .
HØstsesongen ble startet opp i juli måned uten ringmerking, da det
som vanlig oppholdt seg mange ferierende på Øya.

Stasjonen ble derfor

kun sporad isY b esøkt for telling av ærfugl, samt pullmerking av måker.
Bortsett fra de vanlige hekkefuglene ble det kun observert et fåtall
vadefugler mot slutten av måneden.

Her

dow~nerte

strandsnipa (Tringa

hypoleucos) med 16 ex den 29.7, men også heilo, tundralo (Pluvialis
squatarola), brushane (Philomelos pugnax), gluttsnipe, skogsnipe,
grønnstilk og småspove ble sett.
I tangbeltet i Vestre Vaderbukt
holdt det dessuten til en flokk på opptil 100 ungstær.
Ringmerkingsvirksomheten ble startet i august, blant annet med
fangst av vadere i de oppskyllede tangmassene.

Tjelden hadde da i

stor grad forlatt Øya, men tilbake var småflokker av blant annet
heilo, myrsnipe og strandsnipe, med sistnevnte som den dominerende
(30 ex den 2.8).

Flere spurvefuglarter v ar allerede å se på trekk,

men fortsatt Jominerte ungstæren, hvorav et titall ble fanget og
ringmerket.

Av

s~ - ~i.ell

interesse var l nattravn (Caprimulgus euro -

paeus) som ble fanget d e n 8 . 8 på kvelden, og kontrollert på morgenGn
den 13.8.

Av andre arter som hadde startet trekket tidlig kan nev-

nes gjerdesmett (3 ex den 6.8), gulsanger (l ex den 6.8), munk
(l ex den 5.8), hagefluesnapper (l ex den 6.8), bØksanger (l ex den
10.8), rørsanger (l ex den 8.8), trekr yper (l ex den 9.8) og bjØrkefink (l ex. 8.8 og l ex 11.8).

Interessant var også l ung hann av

rosenfink som ble fanget og ringmerket den 11.8.

Dette er den andre

som er ringmerket på stasjonen på 1970-tallet.
Vadefuglene var fortsatt godt representert i siste halvdel av august, og d et ble blant annet observert 40 polarsniper (Calidr is canutus) den 26.8, og samme dag også 7 steinvendere.

Ingen av de andre

artene var spesielt tallrike, men nevnes må 13 småspov er den 20.8
og l kvartbekkasin den 27.8 .

Spurvefugltrekket var nå mer markert,

og heipiplerke (200 ex den 19 . 8), tornirisk (125 ex 26.8), linerle
(100 ex d en 19.8) og gulerle (70-80 ex den 19.8) dominerte trekkbildet.

l ung hauksanger (Sylvia nisoria) ble fanget og ringmerket

den 19.8, hvilket er fjerde funnet på 1970 -tallet.

ll
De fl e st s jøfugler og ender va r svært soarsornt representert i
august, men i september bl e høs ten s første tOF?Skarver obse rver t .
l -2 ex ble notert de n 9.9 og 5 e x ble sett 10 . 9 .
l svartanc -hann
ble ogs å se tt den 9. 9. Ærfugl e ne hadde nå begy~c å trekke ~ek k fr a
;:,ya, og den 3.9 ble k,m 45 e:, s ett . Sepcer:ilier i) le før s t oq :'rems'dvergsnipenes rca lidri s minuta) måned, i det ~e le 35-40 ex ~:e sec~
9 .9 og 35+ ex ble noter t 10 . 9. l lapps pove bl e sett den lC . 9, og
nok en k"artbekka si n d e n 9 . 9. Strandsnipetrek%et hadde ebbe~ ut,
og det ble kun obse rve r t et få t all individer.

~e~ ne s

bør

for~vr1g

2 so ts n iper (Tringa erythropos) den 2.9.
Spurvefuq lt re kket ble fortsatt dominert av heipiple r ke ~ed lS O ex
oy 100 ex henhol dsvi s 2.9 og 3 . 9.
l l a?pspurv ble not er t den 9 . 9 ,
men denne var langt sj el dnere å se enn for e gåe nde

h ~ st.

I midten av september p a sserte et sterkt storrr.s e Jtter ncrs :<eky s ten , og i Os lofjorden blåste det den 17 . 9 s ter ~ kuling ~ed s to r~
b:,·ger . Det te medførte at vi for f~rste gan9 i stasjonens :-: :.s~:' r ie
ble l iggende værfaste ett døgn , i det ingen ku nn e gci ut o~ ~ente ~ ss
ned båt . Men det førte ogs å til et sterkt innsi9 av sjøf;.;..; :. t:.i.l
fjorden, i det hundrevis av sjøfugler oas se r te f~a Vestfold-~yst en
mellom Akerøya og Thorbjørns Kj ær , og ø stover reot S"enskekys~en.
I løpet av 5 timer den 17.9 ble det obser"ert l l l havhes t ' ?ulman.:s
ql acialis ) , 54 havsuler (S ul a bassan a) og 42 6 alkefugl e r (A! cidae , ,
hvorav 4 b l e sikkert bestemt til l omvi (Uria aalge) og 2 ti! alke
(Alca t orda) . Samme dag ble det imidlertid ku~ observert i krykkjer.
Al l ere de dagen etter (18.9) hadde det løye t av ~oe , og kun 2 havhesc,
5 havs uler og 60 alkefugl bl e observert . Det ble imidlertid sett
5 alkekonger (Plottus alle), hv ilket ml betegnes som svært tidl ig,
i det Haftorn (1971) angir første høstobs c r ?asjo~ i Sø r -:~r?e t! l
~ lutt:en a ,· se:;tember.
;,·· andr.; inter..:ssante obser"a.,i o ner :;3.n no;,\·:1eS
l sma lom (G:lVi<l St E: llataj de:: 16.9, 1r. S'!ilrta,,d ce n 23.? '19 2
sa--:u:-1.:: O.a g .
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sett 29.9 og 20-22 ex den 7.10.

Krykkje opptrådte mer tallrik enn

normalt rundt Øya, og 8.10 ble 25 e x sett beite rundt skjæra i
søndre Vaderbukt.

Heipiplerka passerte fortsatt i store mengder

og 200 ex ble sett 1.10.

Fuglekongen hadde så smått begynt å

rø~e

på seg, og 30.9 ble det sett 80-100 ex, mens det 1 .1 0 ble notert
minst 100 rastende individer.

Også de første ansamlinger av trost

ble notert, og blant annet rastet 50-60 måltrost på øya den 1.10.
3 vars l ere ble sett den 30.9, mens 2 kaier ble sett på sørtrekk den
7.10.

Med oktober kom også de fØrste finkeflokk ene, og 15-20

bjØrkefink ble sett den 1.10.
Etter flere dager med tykk tåke hadde det samlet seg opp store
mengder trekkfugler den 13.10, og da nettene ble satt opp, ble det
observert 150 - 20 0 rødvingetrost og 40 - 50 må ltrost . Neste dag,
den 14.10 ankom det nye mengder fugl, og det ble sett l myrhauk,
l hornugle, l jordugle og 80 - 100 sanglerke. Av rastende spurvefugler denne tåkefylte oktoberdagen dominerte rødvingetrost
(4 - 500 ex ), heipiplerke (300 ex), Måltrost (100+ ex), bjørkefink
og bergirisk (150 - 200 ex) og sivspurv (80 - 100 ex).

Ut på for-

middagen neste dag lettet tåken, solen tittet fram og vi bl e vitne
et massivt trekk mot sø-.

I lØpet av 2 - 3 timer passerte ikke

mindre enn 15 spurvehauker, 23 fjellvåk, 2 musvåk, 3 myrhauker og
l dvergfalk .

Nettene bugnet av fuglekonger, og minst 500 passerte

i løpet av noen formiddagstimer.

Det ble vidre sett en flokk på

ca. 100 viper på direktetrekk, 80 - 100 svarttr ost , 4 - 500 rødvingetrost og 100+ måltrost.
80 bjørkefink, 60 -

Finkene var også tallrike, med 60 -

70 grønnsisik og 70 - 80 bergirisk.

Av berg-

irisk ble det forøvrig merket flere individer disse 3 dagene, enn
på hele 1970 - tal le t til samme n .

Fascinerende var også det marker-

te kråkefugltrekket, i det 600+ kråke og 150+ kaie ble notert på
direktetrekk mot sørøst .

Dette kaietrekket var forøvrig merkbart

over store deler av sørøst-Norge denne dagen, blant annet ved Jeløya
og Nordre Øyeren (Gunnar Lid pers. med.). I ringmerkingsprotoko l l en ble det i disse tre dagene ført inn ca. 580 fugl, blant annet
l

jordugle, l hornugle, l perleugle og l hauksanger.
I forhold til disse dagene ble resten av oktober et antiklimaks,

i det trekket dabbet merkbart av.

l storlom ble sett den 22 .1 0,

3 havhest jen 25.10 og l sangsvane (Cygnus sygnus) all erede 22.10.
l kvartbekkasin ble sett 21.10, mens det ble sett 4 alker den 26.10.
l

jordugle ble sett den 22.10 og 23.10, og en ny perleugle ble ring-

merket den 22.10.

Kråkefugltrekket var fortsatt merkbart den 21.10,

da 70+ kaie og 200+ kråke trakk mot sørøst.

l ringtrost ble sett

den 21 . 10, l pilfink den 26.10 og 3 lappspurv den 21 . 10.

Den 22.10

13
ble det forøvrig observert en flokk på 85 - 90 snøspurv.
Siste besøk ved stasjonen ble foretatt en kald, snøfylt desemberdag, for å registrere eventuelle overvintrende fugl e r.
2.12 ble det sett l storlom, 2 knoppsvane og 4 kvinand.

Den

Eneste

overvintrende vadefugl var 4 rØdstilk, som ble sett i fjære på
sørodden.

Av spurvefugler ble det sett 15 skjærpiplerke,

13 stær, 4- 5 gjerdesmett , 8-10 gråtrost, 3-4 svarttrost, 3-4
kjØttmeis og 1-2 grønnfink.

J

F

Figur 1.

M

A

M

J

J

A

S

O

N

o

Fordelingen av antall besøksdager på Akerøya fra måned t il

måned 1978.
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AVIFAUNISK OVERSIKT FOR AKERØYA

1978,

Rune Botnermyr.
Totalt ble 156 forskjellige fuglearter observert i 1978.
av disse var nye for øyas avifauna.

Inge n

Myrsanger (Acrocephalus palu-

stris) var observert tidligere, men uteglemt fra daglig logg, slik
at det totale antall observerte arter nå er 224.
Storlom (G . arctica)

l ex observert henholdsvis 22 .1 0 og 2.12.

Smålom (G. stellata)

l ex trakk forbi sørodden mot vest den 16.9.

Lom sp.

l ex observert henholdsvis 18.3 og 21. 5.

(Gavia so.)

Toppdykker (P. cristatus)

l ex ble sett på vestsiden av Øya 15.4.

Gråstrupedykker (P. griseigena)
20.5.

7 vårobservasjoner fra 22.4 til

Den 5.5 ble 2 ex sett , mens de resterende dreier seg

om enkeltindivider.
Havhest (F. glacialis)

111 ex ble s e tt f r a sørodden 17.9 , 2 ex

observert 18.9, l ex 8.10 og 3 ex 25.10.
Havsule (S. bassana)

...

54 ex set t fra sørl")ddc•1 !.-7.-·'Y, mens 5 ex ble

sett 18.9.
Storskarv (P. carbo '

.r·ørste observasjon 20-22 ex den 7 .l, deretter

regelmessig fram til 14.6.

Største antall 260-270 ex sett 23 . 4,

samt 170-180 ex 29.4, hvorav de fleste på direktetrekk mot n ord.
På hØsten ble fØrste eksemplarer sett 6.8, og deretter de fleste
besøksdager fra m til 2.1 2.

største antall 60-70 ex den 28.10,

samt 40-45 ex den 24.9.
Toppskarv (P. aristotelis)

3 vårobservasjoner i det enke l tindivi-

der ble sett 8.4 og 16 .4 og 6 ex ble sett 13.5.

Fra høsten fore-

ligger 7 observasjoner fra 9.9 til 26.10, med største antall
5 ex notert den 10.9.
Gråhegre (A. cinerea)

4 vårobservasjoner foreligger.

Enkeltindi-

vider ble sett 19. 3, 7 . 4 .og 20.5, mens 3 ex ble sett 5. 5.
høsten observert 9 ganger i perioden 2 . 8 til 22.10.

På

største

antall var 7 ex den 15.10.
Knoppsvane (C. olor)

2 par forsøkte å hekke, men på grunn av for-

styrrelser ble b egge reirene forlatt .

På høsten observert 3

ganger, i det 2 ex ble sett 1.1 0 , 8.10 og 2.12.
Sangsvane (C. cygnus)

3 observasjoner, i det 5 ex ble se tt 12.3,

2 ex den 19.3, mens l ex ble se tt den 22.10.

____ _
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Grågås (A . a nser)

5 e x rastet på vestsiden av øya 29. 4 , mens 8 e x
l h øs tobse rvasjon

ble sett 20.5 .

foreligge~,

i det 20 e x ble

sett 2 2.9.
Kor tnebbgås (A. b rachy r h y nchos)

6 ex ble observer t

2. 6.

Sannsy n-

ligvis overnattet disse på Vestodden .
Gås sp.

(Anser sp)

gjort i 1978 :

FØ l gende observasjoner a v ubestemte gje s s er
l ex 28.4, 2 ex l.S, 12 ex 20.9 og 4 ex den 30.9.

Gravand (T . tadorna)

Hekket.

Første vårobservas j on 2- 3 ex 12.3 ,

deretter s e tt hver besøksdag f r am til 26.8.
individer sett fram til 14.10.

Fra da ble spredte

største antall adulte ind ivider

20 ex den 2.8.
Stokkand (A. platyrhynchos)

Første observasjon 15-20 ex den 9.1,

deretter s e tt de fleste be søksdager fram til 4.5.

Observer t

spredt på høsten fra 20.8 til 30.10, med største antall 10-13 ex
21.10.
Krikkand (A. crecca)

På våren observert de fleste besøk sdager fra

7 .4 til 21.5, med stø rste antall 100+ ex 5.5.

På høsten observert

spredt fra 9 . 8 til 27.10.
Knekkand (A. querquedu1a)
Brunnakke (A. penelope)

Ett par sett i Ferskvannsdammen 3.6.
11 vårobservasjoner fra 22.4 t i l 16.5, med

største antall 20 ex den 13.5.
Stj e rtand (A. acuta)

2 ex observert 15.5.

Sk jeand (A. clypeata )

3 vårobservasjoner, i det l hann ble sett

8.4 og 15.5, mens l par ble sett 2.6.
Taffeland (A. ferina)

3 vårobservasjoner, i det hele 8

4.5, l ex 5 . 5 og 4 ex
Toppand (A. fuligula)

e~

ble sett

ble sett 6.5.

6 vårobservasjoner fr a 22.4 til

. 6 , med stør-

ste antall 3 pa r 15.5 og 4- 6 ex den 5.5.
Bergand (A. marila)

l hann observert fra 22 .4 til 14.5

sannsy,ligvis om et og samme individ .

dr~ier

seg

Et par ble dessuten obser-

vert 15.5.
Ærfugl (S. mollissima)

Hekket.

Regulær både vår og hØst i større

antall, minst 30 0 ex 14.4 til 16.4.
110+ ex notert 23.9.
Svartand (M. nigra)

På høsten ble størs te a~ta ll

Se forøvrig egen artikkel i

årsrapport~~.

3 vårobservasjoner, i det 2 ex bl e sett 13 .5,

l hann 15.5 og 23 ex se tt trekkende i nordlig retning 3.6.
På høsten 5 observasj oner fra 9.9 til 1.10, med maksimum
23.9.

16~

ex
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Kvinand (B . clangula)

Obs erver t 26 ganger på våren mellom 9.1 og

16.5, med største antall 35+ ex 9.3.

2 hØstobservasjoner, i det

l hann ble sett 27.10 og 4 ex den 2.12.
Laksand (M . merganser)
Siland (M. s errator)
22.10.

l hann sett 4.6 .
Hekket.

Observert i mindre antall fra 12.3 til

Største antall notert 18.3, med 20-25 ex.

HØnsehauk (A. gentilis)

4 observasjoner i lØpet av året, 1-2 ex den

1 .4 , l ex 14.4, l hann 7.8 og l juv 11.8.
Spurvehauk (A. nisus)
23 . 3 og 2.6.

13 vårobservasjoner av enkeltindivider me llom

På høsten 13 observasjoner mellom 18.8 og 27.10.

største antal l ble notert 15. 10, da 15+ ex trakk sø rover.
Fjellvåk (B. lagopus)

l vårobservasjon av l ex den 1.4.

På høsten

sett 3 ganger, i det 5-7 ex ble se tt 30.9, 3 ex 1.10 og hele
23 ex den 15.10.
Musvåk (B. buteo)
Våk sp.

l ex observert 1.4 og 15.10

(Buteo sp.)

Myrhauk (C. cyaneus)
~det

l ex observert 29.4, 6 ex 1.10 og l ex 15.10.
l hunn observert 6.5.

Kjerrhauk sp.

(Circus sp.)

Jaktfalk (F . rusticolus)
1.4.

På høsten notert 3 ,anger

l ex ble sett ;o.9 og 1 4 .10, mens 3 e x ble sett 15 .10.
l ex sett 2.9.
sett l gang på våren, i det l ex ble sett

På høsten ble l ex sett 8.10.

Lerkefalk (F. subbuteo)

l ex ble sett 5.5, mens l voksen hann ble

fanget og ringmerket 9.5.
Dvercrfalk (F. columbarius)

7 observasjoner, alle av enkeltindivi-

der, nemlig 23.4, 10 . 8, 26.8, 9.9, 10 .9, 16.9 og 15.10.
Tårnfalk (F. tinnunculus)

3 vårobservasjoner, alle av enkeltindi-

vider fra 16.4, 23.4 og 21 . 5.

På høsten ble enkeltindivide r ob-

servert 2 . 8, 10.9 og 16.9.
Falk sp.

(Falco sp)

Orrfugl (L. tetrix)
året.

l ubestemt falk sett 27.10.
l hane spilte og hadde tilhold på øya hele

l høne sett 21.4 og 19 . 5.

Tjeld (H. ostralegus)
stort antall .

Hekket.

Observert daglig på våren i relativt

største antall 100+ ex notert 9.4.

På hØsten ob-

servert fra 1.8 t il 29.10 , med største antall 20-25 ex 3.8.
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Sandlo (C. hiaticula)

Hekket.

På våren observert regelmessig mel-

lom 24.3 o g 28.6, med største an tal l

8+ ex 3L.5.

På høsten sett

regelmessig fra 1.8 til 23.9 , med hØyeste antall 11+ ex 3.8.
Heilo (P. apricaria)

Sett i li te antall på v å ren fra 1.4 til 31.7,

med største ant all 8 ex 23.4.

På hØsten sett fra 3.8 til 24.9,

med største antall 8-10 ex 20.8.
Tundral o (P. squatarola)

1 6 h østobservasjoner fra 9.7 til 15.10.

Største antall 9 ex sett 15.10, samt 8+ ex 9.9.
Boltit (E. morrinellus)

l ex i vinterdrakt hadde tilho l d på øya

den 26 . 8.
Vipe (V. vanellus) Hekket . Observert daglig fra 24.3 til 28.6 med
største antall 12+ ex d en 4.6. På høsten obse~vert spredt fra
1.8 til 15.10 med største ant all ca. 100 ex den 15.10.
Steinvender (A. interpres)

16 vårobservasjoner i perioden 7 .4 til

28 . 6, med største antal l 6-7 ex den 21.5. Kun 4 høstobservasj oner i det 4 ex ble sett 20.8 , 7 ex 26.8 og 9.9 og 3 ex ble
sett 10 .9 .
Dverqsnipe (C. minuta)

7 hØstobservasjoner i perioden 2.9 til 16.9,

med største antall he le 35-40 ex den 9 .9, samt
Fjæreplytt (C. maritima)

35+ ex den 10.9.

2 vårobservasjoner i det 23 ex ble sett

2 4.3 og 4 ex den 7.4.
Myrsnipe (C. alpina )

Kun 3 vårobservasjoner, i det 4 ex ble sett

23 .4, 5 ex den 13.5 og l ex ble sett den 20.5.
de fleste besØksdager fra 1.8 til 8.10.

På høsten sett

største antall 20-22 ex

ble sett 7.10.
Tundrasnipe (C. ferruginea)
Polarsnipe (C. canutus)

l ex sett nord på øya den _ ) ,

6 høstobservasjoner i perioden 20 . g

~il

23.9, med største antall 40+ ex den 26.8.
SandlØper (C. alba)
4-5 ex observert 9.9, hele 10 ex den 10 . 9
hvorav 4 ble innfanget og ringmerket, 4 ex sett 16 .9 og 2 ex
den 17.9.
Brushane (P. puqnax)

2 ex sett 29.7 og l ex sett 6.8.

Sotsnipe (T. erythropus)

l vårobservasjon av 7 ex 15.5, mens 2 · ex

ble sett 2 . 9 på høsten.
RØdsti lk (T . to tan us)

Observert i varierende antall. fra 7 .l til

2. 12, med stør ste antall 45-50 ex ble sett 16 .5.
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Gluttsnipe (T. nebularia)
til 4.6.

På våren ble enkeltindivider sett fra 4.5

På hØs ten observert i

lite antall fra 1.8 til 30.9,

med største antall 6 ex 2.8.
Skogsnipe (T. ochropus)

Observert 16 ganger i perioden 23.4 til

20.8, med største antall 4-5 ex 10 . 8.
Grønnstilk (T. glareola)

7 observasjoner mellom 29.7 og 12.8, med

største antall 3-4 ex 6.8.

Strandsnipe (T. hypoleucos)
etter sett spredt og i

Første vårobservasjon 3 ex 13.5, der-

meget lite antall fram til 1.6.

På hØsten

observert nesten daglig fra 29 .7 til 15.9, med største antall
30+ ex den 2.8, samt 20+ ex 3.8.
Lappspove (L. lapponica)

3 vårobservasjoner, i det 16 ex ble sett

13.5, 15 ex 14.5 og 35 ex ble sett 15.5.

På høsten observert 4

ganger, i det l ex ble sett 10.9

Storspove (N.

~rguata)

med største anta

1

Observert nesten daglig fra 1 .4 til 15.9,
notert 23.4 da 50-55 ex ble notert.

1

Småspove (N. phaeopus)

På våren observert daglig fra 4.5 til 20.5.

Største antall hele 200+ ex ble observert rastende på skjærene
sør på øya 13.5, mens 160 ex ble sett 5.5.

På høsten observert

fåtallig fra 29.7 til 26.8, med største antall 13 ex den 20.8.
Spove sp.

(Numenius sp/Limosa sp.) ·

3 flokker med ubestemte spover

ble sett 5.5 (33 ex), 6.5 (20-30 ex) og 15.5 (35 ex).
Enkeltbekkasin (G . gallinago)

Hekket.

FØrste vårobservasjon l ex

31.3, deretter regelmessig hele våren fram til 27.6, med største
antall 15-18 ex den 29.4.

På hØsten sett nesten hver besøksdaq

fra 4.8 til 28.10, med største antall 8-10 ex den 14.10.
Kvartbekkasin (L. minimus)

3 vårobservasjoner, i det enkeltindi-

vider ble sett 8.4, 9.4 og 15.4.

På høsten ble enkeltindivider

observert 27.8, 9.9 og 21.10.
Rugde (S. rusticola)

2 vårobservasjoner, i det 3 ex ble sett 1.4 og

l ex ble sett 28.4.

På høsten ble l ex sett 15.10.

Tyvjo (S . parasitticus)
messig fram til 28.6.

Første observasjon l ex 6.5, deretter regel-

9 høstobs ervasjoner, med største antall 3

ex 2.8, 3.8 og 19.8.
Hettemåke (L. ridibundus)

Hekket.

Første vårobservasjon l ex 23.3,

deretter regelmessig hele våren med største antal l 16-18 ex 20.5.

.:. ':l

På høsten observert s predt og i meget lite antall fram til 26.1 0 .
Sildemåke (L. fus cus l Hekket. Første vårobservasjon 2 e x 1 8.3.
Dere tter regelmessig hele våren og sommerer. med størs te a ntall
150+ ex den 22 .4. På høst eP. sett regelmessig fram til 15 .1 0 ,
med største antall 600+ ex den 9.9.

Gråmåke (L. ar]e:-:t.at·:'.',
varierende an ta ll .

Hekket.

Re gulær !-,eJ.e

· · ~ren

oq so:c1.:nere:1 i

Største antal l 4 00+ ex den 7.1 .

Re gulær hele

høsten med største antall 600 e x 9 . 9, 30 . 9 og 1.10.
S"artbak (L. marinus) Hekket . Regulær hele året. Største ar.tal2·rår 25 - 30 ex :8.3, 19.3 og 6 . 5 , mens største a ntall oå h~ste r-. va r
150+ e x obser vert 23 . 9.

Fiskemåke (L . ca nus) Hekket . Regulær i perioden 18.3 til 31.7 , med
største antal: 100+ ex sett 7.4 - 9.4. På høsten ~egulær fram ti:
29 . 10 i lite antall.
Krykkje (R. t r idactyla)
l ex sett p å s ørodden 7.1. 9 høstobserva sjo ner mellom 1 7.9 og 29 . 1C, med største antall 50+ ex 2~ . ~0,
samt 40-45 ex den 28 . 10.
Splitterne (S. sandvicensis )

l ex b le observert den 12 . 8 .

Makrel lterne (S. hirundo) Hekket. Fø r ste vå robservasjon 1-2 ex
4.5, d eret t e r r egulær he l e våren og sommeren med største a nt al 2_
25-3 0 ex de n 3 . 6. På hØsten observer t s predt fram til 17 . 9 , da
l ex ble sett .
RØdnebbterne (S . paradisaea)
14. 5 , deretter sett i

Hekke t.

Første vårobse r vasjon 5T ex

lite an tall fram t i l l c .9, da 2 ex bl.: :;ett .

RØdnebbterne/Makrellterne (S . ? aradi saea/hiri.lndo)

:: ex

o bs .~ r\·ert

1.10 .

Alkekonge (P . alie)

l kadaver funnet midt inne på Øy3

~c

høsten ble 5 ex sett trekke sørover mellom Akerøya og
skjær den 18.9 , hvi l ket må b et egnes som neget tidlig.
Lomvi (U. aalge)
4 0 x sett
Tei s t

l kadav er funnet p å nordodde n 21 . 5.

tre~ke

(C . grylle)

På

~ -

Pl

~ .. ~rbj ørn

h ~ -ter.

ble

sørover 17.9.
l ex obser"ert den 1.4 , mens 2 ex ble sett vei

sørodden 23.9.
Alke / lomvi (A l ca t orda/Uria a alge ) Hele 42 0 e x trakk mot sørøst den
17.9, mens 60~ ex ble sett 18 . 9 .
Fuglene trakk så langt i.lte og
i sterk vi nd, a t det · rar umulig å artsbestemme d e .
dominerte l orr.vi i flokk ene .

Sannsynligvis
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Ringdue (C. palumbus)

Første vårobservasjon 8-10 ex 1.4 , deretter

se tt spredt og i lite antall fram til 31.5.

4 hØstobservasjon-

ner, i det 2 ex ble sett 27.8, l ex 30.9 og 3 ex 14.10 og 15.10.
Skogdue (C. oenas)

l ex sett 8.4 .

Tyrkerdue (S. decaocto)
Gjøk

(C . canorus)

l ex sett den 6.5 .

Hekket muligens.

15 observasjoner mellom 14.5

og 14.6, med største antall 3-5 ex den 20.5 .

På høsten sett 5

g anger mellom 6.8 og 12.8.
Hornugle (A. otus)

l ex innfanget i nett og ringmerket den 14.10.

Jordugle (A. flammeus)

Enkeltindivider observert 8 ganger på våren.

Fra høsten foreligger 4 observasjoner:

l ex innfanget og ring-

merket 14.10, 4+ ex sett 15.10, l ex sett 22 . 10 og 23.10.
Hornugle/jordugle (A. otus/flammeusL

1-2 ex 13.10, 3+ ex 14 . 10

og 2-3 ex 15.10.
Perleugle (A. funereus)

På våren ble l ex ringmerket den 1.4.

3

ex ble fanget og ringmerket på høsten, henholdsvis 23.9, 15.10
og 22 .10.
Nattravn

(C.

europaeu ~~

Tårnseiler (A.

~

l ex ringmerket 8.8 og kontrollert 13.8.

He kket.

Første vårobservasjon 7-8 ex 18.5,

deretter regulær fram til 20.8.

Største antall 40+ ex sett 20.5.
I tillegg ble 2 ex sett på direktetrekk sØrover den 9.9.

Vendehals (J. torquilla)

12 vårob servas joner mellom 3.5 og 31.5,

med største antall 7-8 ex den 4.5.

2 høstobservasjoner, i

det

l ex ble sett 19.8 og 2-3 ex den 20.8.
F laggspett (O. major)

l ex sett den 9.5.
Sett 2 ganger på våren, i det l ex ble sett

Sandsvale (R. riparia)
6.5 og 2 ex 19.5.
Låvesval e

En høstobservasjon, i det l ex ble sett 19.8.

(H. rustica)

15 vårobservasjoner mellom 3. 5 og 21.5, med

største antall 30-40 ex den 19.5.

7 hØs tobservasjoner mellom

8.8 og 3.9, med største antall 6 ex den 19.8.
Taksvale (O. urbica)
3- 4 ex ble sett.

Hekket.

Første observasjon på våren 5.5, da

Deretter regulær i

med største antall 30+ ex den 13.8.

lite antall fram til 3.9,
Siste høstobservasjon 3-4

ex den 16.9.
Trelerke

(L. arborea)

Sanglerke (A . arvensis)

l ex sett den 1.4.
Hekke~ .

Første vårobservasjon 20-30 ex den

Høsten 1978 ble det ringmerket 4 perle ugler på Akerøya.
Foto: Ole Jørge n Hanssen.

12.3, deretter regulær hele våren og sommeren, med største antall
100+ ex den 1.4.

På høsten sett spredt og i lite antall fram til

23.10, med unntak av 14.10 og 15.10, da 80-100 henholdsvis 50-60
ex ble sett.
Trepiplerke (A. trivialis) På våren set t fra 4.5 til 20.3, med storste antall 25-30 ex den 6.5. På høsten observert i lite antall
fra 19.8 til 1.10, med største antall 12 ex den 3.9.
Heipiplerke (A. pratensis)

Hekket.

antall 1000+ ex den 6.5.
til 29.10.
Sk jærpip lerke

Regulær hele v åren, med største

På hØsten observert regelmessig fram

Største antall 300+ ex den 14.10.
(A. spinoletta)

Hekket.

Observert hele våren med

største antall 60+ ex den 1.4 og 50+ ex 2.4.

På hØsten observert

fram til 2.12, med hovedtrekk primo september.

største antall

70-80 ex den 9.9.
Gulerle (M. flava)

På v åren observert i lite antall fra 15.5 til

4 .6, med største antall 15+ ex den 20.5.

På høsten observert

fra 1.8 til 26.8, med største antall 70-80 ex den 19.8.
Linerle (M. alba)

Hekket.

gulær hele våren og

På våren observert fra 6.4, deretter re-

c~~eren,

med hovedt rekk ultimo april.

største antall 300+ ex den 22.4.

På h østen observert regelmessig

fram til 1. 10, med hovedtrekk medio/ultimo august.

største antall

1 0 0+ ex den 19.8.
Tornskate (L. collurio)

12 observasjoner mellom 18.5 og 26.8.

Største antall 4-5 ex den 20.5.
Varsler (L. excubitor )

5 høstobservasjoner, i det enkeltindivider

ble sett 16.9, 7.10 og 1 4.10 .

2 ex ble observert 1 . 10 og 3 ex

den 30.9.
Stær (S. vulgar i s) Hekke t. Første v årobservasjon 12.3 med 30 - 35
ex, deretter regulær hele v åren, med største antall 400+ ex den
1 .4.

Regulær i juli /august med største antall 120+ ex den 8.8.

Den 26.8 ble 3 ex sett, derette r b l e ingen sett f ø r 1 3. 1 0, da
66 ex holdt seg på Øya.

Fra da sett de fleste besøksdage r fra m

til 2.12, med høyeste an t all nevnte 66 ex.
Skjære (P. pica)
Kaie (C. monedula)

2 individer observert den 15.10.
5 vårobse r vasjoner mellom 8.4 og 21.3, med stor -

ste antall 3-4 ex ex den 20.5.

2 obser vasjoner på høsten, i det

150+ ex trakk sørover den 1 5 .10, og 70 ex trakk sørover den 21. 10 .
Kråke (C. corone cornix)

Hekket.

Observert alle besøksdager.

StØrste antall på våren 30~35 ex den 2.4.

På høsten viste kråkene

tydelig trekkaktivitet medio/ultimo oktober.

største antall 600+

på direktetrekk mot sørøst den 15.10.
Ravn (C. ' corax)

7 vårobservasjoner fra 18.3 til 20.5, med største

antall 2-3 ex den 20.5.
6. 8 og 29.10.

På høsten observert 14 ganger me llom

Største antall 3-5 ex den 15.10.

Gjerdesmett (T. troglodytes)

På våren observert f ra 31.3 til 15.5 1

med største antall 75+ ex den 1.4.
april.

Hovedtrekket fant sted primo

På hØsten observert fra 6.8 til 2.12, med hovedtrekk

medio/ultimo oktober.

største antall 50+ ex den 14.10.

Jernspurv (P. modularis)

Observert oå våren i 9erioden 1.4 til

1. 6, med største antall 100+ ex den 1.4.
spredt og i

På høsten observert

lite antall i perioden 18.8 til 22.10.

Sivsanger (A. schoenobaenus)
Rørsanger (A. scirpaceus)

l ex ringmerket den 2.6.

2 ex ble ringmerket den 3.6, samt enkelt-

individer den 4.6, 8.8 og 2.9.
Myrsanger (A. palustr i s)

l ex fanget i nett den 31.5.

l ex sang

dessuten på Myra den 2.6.
Kjerrsanger sp.

(Acrccephalus sp)

l ubestemt kjerrsanger ble sett

den 13.8.
Gulsanger (H. icterina)

5 observasjoner foreligger:

5-6 ex den

20.5, samt enkeltindivider den 21.5, 30.5, 1.6 og 6.8.
Hauksanger (S. nisoria)
merket den 15.10.

l

juv ringmerket den 19.8, og nok en juv

Dette er den seneste observasjonen av hauksan-

ger på Akerøya.
Hagesanger (S. borin)

5 vårobservasjoner mellom 14.5 og 4. 6 l med

største an ta ll 6 - 7 ex den 4. 6.

På høsten sett fra 8.8 til 15.10,

med største antall 5+ ex den 19 . 8.
Munk (S. atricapilla)

På våren sett i

med største antall 4-5 e x den 2 o. 5.

lite antall fra 7.5 d l 4 . 6 l
På høsten sett fra 5.<3 ti l

27.10, med største antall 8- 1 0 ex den 14.10.
Tornsanger (S. communis)

Hekket.

deretter regelmessig, men i

På våren observert f ra 13.5,

lite antall hele våren og sommeren.

På høsten observert fram til 15 .10, med hovedtrekk primo august.
største antall 40-50 ex den 6 . 8 .
MØller (S. curruca)

Hekket. ' Regulær på våren fra 2.5 til 14.6, med

hovedtrekk ultimo mai, og største antall 15+ ex den 20 . 5.

L4
Løvsanger (P. trochillus)

Mulig hekkefugl.

Observert i

større an-

tall på vårtrekk i perioden 2.5 til 4 .6 , med hovedtrekk medio/
ultimo mai.
Observert i

størs t e antall 1000+ ex den 20.5, samt 700+ ex 17.5.
mindre antall på høsten fram til 15.10, med hoved-

trekk primo september.
~ansanger

største antall 50-60 ex den 6.8.

(P. collybita )

Regulær på våren fra 1.4 til 4.6, med

hovedtrekk primo/medio mai.

Største antall 20-25 ex den 6.5,

samt 15-20 ex de n 15.5, hvilket er uvanlig hØye antall på Akerøya.
På høsten kun sett 3 ganger , i det l ex ble sett 23.9, 3 ex 30.9
og 1-2 ex 1.10.

R ex ringmerket på våren medio mai, samt

BØksanger (P. sibilatrix)
l ex.på
Fuglekonge

høst~n . den

10.8.

(R. regulus)

Observert i

større antall på våren i perio-

den 31.3 til 31 .5, med hovedtrekk primo april.
200+ ex den 1.4.

største antall

På høsten sett fra 27.8 til 29.10, med hoved-

trekk medio oktober, og største antall 500+ ex den 15. 1 0.
Hagefluesnapper (F. hypoleuca)

På våren sett fra 7.5 til 1.6, med

største antall 25-30 ex den 17.5.

På høsten sett fåtallig i peri-

oden 3.8 til 9.9, med største antal l
Grå fluesnapper (M. striata)

4-5 ex den 8 . 8 og 9.8.

7 vårobservasjoner mellom 9.5 og 1.6,

med største antall 8-10 ex den 17.5.

6 høstobservasjoner

mellom 8.8 og 9.9, for det meste enkeltindivider.

3 ex ble sett

11.8.
Buskskvett (S. rubetra)

På våren observert mellom 6.5 og 2.6, med

stØrste antall 25-30 ex den 17.5.

På høsten sett i

lite antall

fra 2.6 til 10.9, med største antall 6 ex den 2.9.
Steinskvett (O. oenanthe)

Hekket.

F ørste vårobservasjon 1.4, deret-

ter regulær hele våren og sommeren, med hovedtrekk primo/medio
mai, og største antall 35-40 ex den 17.5.

Regulær i

lite antall

på høsten fram til 17. 9, samt en sen observasjon den 25.10.
Største antall 20+ ex sett den 11.8 og 19.8.
Svart rødstjert (P . ochrurus)
den 31.3 .

l ungfugl fanget i nett på sisterunden

Fuglen ble ringmerket og sluppet på morgenen neste dag.

Den 1.4 ble hele 3-4 ex sett rundt på Øya.
Rødstjert (P . phoenicurus)

På våren observert fra 5 . 5 til 4. 6, med

hovedtrekk primo/medio mai .
17.5.

Stø rste antal l 70+ ex ble sett den

Sett meget fåtallig på høsten i perioden 13.8 til 14.10,

med største antall 3 ex den 2.9.
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Akerøya ble fredet som sjøfuglreservat 22 . 12 1978.
Kartet viser delene av øya som er stengt for
a l mindelig ferdsel i perioden 15.4 til 15.7.

RØdstrupe (E. rubecula)

På våren regulær i perioden 31.3 til 21.5,

med hovedtrekk primo apri l og primo mai.
den 1.4, samt 150-2 00 ex den 4. 5 .

største antall 200+ ex

På høsten observert fra 3.8 til

29 . 10, med hovedtrekk medio oktober, og s tørste antall 80-100 ex
den 15.10.
Blåstrupe (L. svecica)

7 vårobservasjoner i perioden 9.5 til 21.5,

med største antall 5-6 ex den 21.5.
26.8.

På hØsten ble l ex sett den

Se forøvri g egen artikkel i årsrapporten .

Gråtro st (T. pilaris)

5 ex sett den 7.1.

På våren observert i peri-

oden 31 . 3 til 3.6, med største antall 10-12 ex den 15.5.
observert i

På hØste n

perioden 2.9 til 2.12, med største antall 25+ ex den

14.10.
Ringtrost (T. torquatus)

2 vårobservasj oner, i det l ex ble sett

31.3 og 2-3 e x den 1.4 hvorav l ble ringmerket.

På høsten ble

l ex sett den 21.10.
Svarttrost (T. merula)

Hekket .

l ex sett den 7.1.

fra 18.3, med hovedtrekk primo apr il.
den 1.4.

Sett i

På våren regulær

største antall 150-200 ex

varier ende antall på høsten fram til 2.12.

største an tall 80-100 ex den 15.10.
RØdvingetrost (T.

~L~dcus)

l kadaver funnet 7.1 .

På våren sett i

perioden 1 .4 til 21.5, med største antall 40-50 ex den 1.4 .
høsten observert i
oktober.

Største antall 400-500 ex den 14.10 og 15 . 10.

Måltrost (T. philomelos)
4. 6.

På

perioden 29.9 til 29.10, med hovedtrekk medio

Hovedtrekke t

Observert på vårtrekket i perioden 1.4 til

fant sted primo mai, men største antall 40- 50

ex ble notert den 1.4.

På høsten o bse rvert i perioden 22.9 til

28.10, med hovedtrekk medio oktober.

størs t e antall 100+ ex ble

notert 14.10 og 15 . 10.
Svartmeis (P. ater)
Blåmeis
til

l e x ringmerket de n 15 . 10.

(P. caeruleus)

På v åren observert 5 ganger i perioden 6 .4

15.4, med største antall 3 ex den 6., 7. og 8.4.

ob server t i meget lite an tall i
KjØttmeis

(P. major)

På høsten

perioden 13 . 10 til 29.1 0 .

l ex sett den 7.1.

På vå ren sett 5 ganger i

perioden 31.3 til 22.4 , med største antall 10-12 ex den 1.4 og
2.4.

Regulær på høsten i

perioden 6 . 10 til 2.12, med størs t e an-

tall 20-25 e x den 15.10.
Trekryper (C. fam iliar is)
og 2 ex 1 .10 .

l e x 9.8, l ex 16 . 9 , l ex 29.9, l ex 30 .9

27
Pilfink (P. rnontanus)

l ex sett den 26.10.

Bokfink (F. coelebs)

På våren observert fra 31.3 til 4.6, med hoved-

trekk primo april.

største antall 200+ ex den 1.4.

På høsten ob-

servert fra 2.8 til 21.10, med største antall 25-30 ex den 14.10
og 15.10.
Bjørkefink (F. montifringilla)

På våren observert fra 31.3 til 20.5,

med største antall 8-10 ex den 1.4 og 22.4.

På høsten observert

fra 8.8 til 26.10, med hovedtrekk medio oktober.

Største antall

150-200 ex den 14.10.
Grønnfink (C. chloris)

På våren observert fåtallig i perioden 1.4

til 6.5, med største antall 20-2 5 ex den 9.4.

På hØsten sett få-

tallig i perioden 26.8 til 2 . 12, med største an ~a~l 15-20 ex
den 29.10.
GrØnnsisik (C. spinus)

På våren observert i

lite antall i perioden

8.4 til 3.6, med største antall 10-12 ex den 20.5.

På høsten ob-

servert i perioden 16.9 til 29.10, med største antall 380-400 ex
den 29.10.
Stillits (C. carduelis)

l ex sett den 5 . 5.

Bergirisk (A. flavirostris)

På våren sett i perioden 7.4 til 21.5,

med største antall 20-2 5 ex den 17 . 5.

Observert i perioden 19.8

til 29.10 på hØsten, med hovedtrekk medio oktober.

største antall

150-200 ex sett den 14.10.
Tornirisk (A. cannabina)

Hekket .

Første vårobservasjon 1 .4, deret-

ter regulær hele våren og sommeren .
22.4 og 40+ ex den 30.7.

største antall 40-50 ex den

På hØsten observert fram til 27.10, med

største antall 70-80 ex den 12.8 .
Gråsisik (A. flamrnea)

2-3 ex sett den 7.1, ellers kun

~

. årobserva-

sjon, i det l ex ble sett den 6.4.
Rosenfink (C . erythrinus)
den 1.6.

l ung hann ble observert på

Speide ~s letta

l ungfugl ble dessuten fanget og ringmerket den 1 1. . 8.

Dompap (P. pyrrhula)

9 vårobservasjoner i perioden 1.4 til 9.5.

Kun

2 hØstobservasjoner, i det 2 ex ble sett 14.10 og 5-8 ex 15.10 .
Gulspurv (E . citrinella)

På våren sett i lite antall i perioden 1.4

til 15.5, med størst e antall lo-12 ex den 1.4.

På høsten obser-

vert i perioden 1.10 til 29.10, med største antall 70 - 80 ex 15 .10.
Sivspurv (E. schoeniclus)

Mulig hekkefugl.

Observert på vårtrekk i

perioden 1.4 til 21.5, med hovedtrekk medio maL.

Største antall

2b
18-20 ex den 17 . 5 .

På høsten observert fra 26 . 8 ti l 22.10.

Hovedtre kket sy nes å f inne sted medio oktob er , men stør ste antall

80-1 00 ex ble sett 16.9 og 14 . 10 .
Lappspurv (C . lapponicus)

9 vårobservasjoner i perioden 9 .4 til 7.5,

med største antal l 15 - 16 e x den 22.4 .

2 høstobservasjoner , i det

l ex ble s ett 9 . 9 og 3 e x den 2 1 .1 0 .
Snøspurv (P. ni!3lis)

9 vårobservasjone r i perioden 21.3 til 9.4,

me d stø rs t e antal l 16 ex. d en 24. 3 .

30.9

~il

28 .10 .

8 høstob s ervas joner i p erioden

største antall 85 - 90 ex ble set t 22.1 0 .

Våren 1978 bl e det merket uvanlig
mange \'endehalser på Akerøya
Fo to: Ole JØ rgen Hanssen.
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RINGMERKINGSVIRKSOMHETEN
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Arne Thelin og Ole JØrgen Hanssen.
ART
ÆRFUGL
S . mollissirna
SPURVEHAUK
A. ni sus
TÅRNFALK
F. tinnunculus
LERKEFALK
F. subbuteo
DVERGFALK
F. columbarius
ORRFUGL
L. tetrix
TJELD
H. ostralegus
SANDLO
c. hiaticula
HEILO
P. apricaria
TUNDRA LO
P. squatarola
VIPE
V. vane l lus
DVERGSNIPE
c. minuta
MYRSNIPE
c. al pina
POLARSNIPE
c. canutus
SANDLØPER
c. alba
RØDSTILK
T. to tan us
SKOGS NIPE
T. ochropus
STRANDSNIPE .
T. hypoleucos
LAPP SPOVE
L. lapponica
RUGDE
s. rusticola
ENKELTBEKKASIN
G. gallinago
KVARTBEKKASIN
L. minimus
TYVJO
s. parasitticus
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1970-77

Gj.f.
2
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Gj.f.

AR.T
HETTEMÅKE
L. ridibundus
GRÅMÅKE
L. argentatus

1970~77

Vå,r 1978

Høst 1978

1978

1970-78
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o
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40

5
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o
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GJØK
canorus
HORNUGLE
A. otus
JORDUGLE
A. flarruneus
PERLEUGLE
A. funereus
NATT RAVN
c. europaeus
TÅRNSEILER
A. a pus
VENDEHALS
J. torquilla
FLAGGSPETT
D. major
SANDSVALE
R. riparia
LÅVE SVALE
H. rus ti ca
TAKSVALE
D. urbica
SANGLERKE
A. arvens is
TREPIPLERKE
A. trivialis
HEIPIPLERKE
A. pratens is
SKJÆRPIPLERKE
A. spinoletta
LAPP I PLERKE
A. cervinus
GULERLE
M. flava
LINERLE
M. alba
TORNSKATE
L. collurio
VARSLER
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9

4

o

l

l

5

o

o

l

l

l

8

l

3

4

12

o

o

l

l

l

l

o

o

o

l

45

14

3

17

62

11

o

o

o

11

l

o

o

o

l

::.4

l

o

l

15

o

3

3

3

o

o

o

5

31

5

2

7

38

246

13

33

46

292

26

l

16

17

43

l

o

o

o

l

6

o

l

l

7

106

13

17

30

136

43

8

3

11

54

16

o

2

2

18

l

110

12

17

29

139

l

28

o

l

l

29

5

2

o

o

o

2

l

c.

L.

o
5

l

,,

excubit~r

STÆR
vulgaris
KRÅKE
c. corone cornix
SIDENSVANS
B. garrulus

s.

l

ART
GJERDESMETT
T. troglodytes
JERNSPURV
P. modularis
SIVSANGER
A. schoenobaenus
RØRSANGER
A. scirpaceus
GULSANGER
H. icterina
HAUKSANGER
S. nisoria
HAGE SANGER
S. borin
MUNK
s. atricapilla
TORN SANGER
s. communis
MØLLER
s. curruca
LØVSANGER
P. trochillus
GRANSANGER
P. colybita
BØKSANGER
P. sibilatrix
FUGLEKONGESANGER
P. proregulus
FUGLEKONGE
R. regulus
HAGEFLUESNAPPER
F. hypoleucos
DVERGFLUESNAPPER
F . parva
GRÅ FLUESNAPPER
M. stria ta
BUSKSKVETT
s. rubetra
STEINSKVETT
o. oenanthe
SVART RØDSTJERT
P. ochrurus
RØD STJERT
P . phoenicurus
RØDSTRUPE
E. rubecula
BLÅSTRUPE
L. svecia
NATTERGAL
L. luscinia

Gj.f.

1970-77

Vår 1978

Høst 1978

B78

1970-78

272

34

51

84

357

358

46

16

62

420

2

l

o

l

3

5

3

2

5

lO

27

7

l

8

35

3

o

2

2

5

139

13

27

40

179

178

16

19

35

213

81

16

20

36

117

162

34

24

58

220

3269

1194

127

1321

4590

211

71

6

77

281

9

2

l

3

12

l

o

o

o

l

2971

57

330

387

3358

l

223

36

21

57

280

l

l

o

o

o

l

105

13

7

20

125

83

25

8

33

116

148

37

12

49

197

5

l

o

l

6

sos

133

13

146

654

2856

47 5

150

625

3481

43

13

l

14

57

l

o

o

l

o

l

5

15

Gj. f.

1970-77

V.l r i.9i&

HØst: 1978

1978

1970-78

101

16

o

16

117

24

l

o

l

25

SVARTTROST
T. merula

625

46

25

71

696

15

RØDVINGETROST
T. iliacus

222

8

64

72

294

3

MÅLTROST
T . phi1ome1os

415

42

42

84

499

2

DUETROST
T . viscivorus

2

o

o

o

2

STJERTMEIS
A. caudatus

81

o

o

o

81

SVARTMEIS
P. a ter

26

o

l

l

27

177

3

2

5

182

118

6

30

36

154

51

o

5

5

56

BOKFINK
F. coelebs

192

8

7

15

207

BJØRKEFINK
F. montifringilla

140

6

37

43

183

GRØNNFINK
chloris

73

o

4

4

77

GRØNNSI SIK
spinus

47

3

16

19

66

l

o

o

o

l

22

4

36

40

62

TORNI RISK
A. cannabina

101

21

16

37

13 8

l

GRÅSISIK
A. flammea

397

o

o

o

397

l

ROSENFINK
erythrinus

l

o

l

l

2

GRANKORSNEBB
L. curvi r ostra

2

o

o

o

2

62

5

3

8

70

l

o

o

o

l

15

l

lO

11

26

l

o

o

o

l

316

35

42

77

393

2523

1355

3881

19679

=~

en

C "l

nn

ART
GRATROST
T. pilar is
RINGT ROST
T. torquatus

BLÅMEIS

P. caeruleus
KJØTTMEIS

P. ma jor
TREKRYPER
familiaris

c.

c.

l

c.

STILLITS
c. cardueli s
BERGIRISK
A. f1avirostris

c.

DOMPAP
P . pyrrhula
KJERNEBITER
coccothraustes

c.

GULSPURV
E. citrinella
HORTULAN
E. hortulana

l

SIYSPURV
E. schoen.i,clus
TOTALT

l

···-· • •

....................

l
l

15751

l

n.- r

59

, .,

l

)]

STASJONENS GJENFUNN OG KONTROLLER RAPPORTERT I

1973

Ole J ørgen Hanssen.
Til sammen ble det i 1978 rapportert lC gjen funn av 5 arter fra
fug l merket på Akerøya, som ble gj enfunnet på andre lokaliteter.
Som vanlig var det flest gjenfunn av rødstrupe, nemlig 4.
se ble funnet igjen på

va~lige

Alle dis -

trekk - og overvintringssteder.

Av de re stere;1de skal kun 2 nevnes spesielt, nemlig en sidensvans
me rk et på Akerøya 26.3 1975 , som ble skutt i

Oulu i Fiu1and ca .

5.10 1975. Nevnes skal også en løvsanger merket på Akerøya 6.5 1978,
som bl e skutt i Aranda de Duero i Spania 2 .9. 1978.
I 1978 ble det videre kontrollert 22 fugler på Akerøya, alle
merket på stasjonen minst 2 måneder tidligere.
fordelingen kan leses i
ART

2-6 mnd

HEI PIPLERKE

6-12 mnd 1-2 år

l

LINERLE
MØLLER·

2

STEINSKVETT

Arts- og alders-

tabellen nedenfor .

ll

2

4

2

l

2-3 år 3-4 år
l
2
l

l

SVARTTROST

2

l

l

TORNIRISK

2

!

l

l
l

Fascinerende er en mØller som ble merket som voksen 7.6 1975 av
Morten Nilsen.

Fuglen ble

ko~trollert

av Preben Ottesen i 1976, av

Morten Nilsen i 1977 og igjen av Preben Ottesen i 1978.

Da var den

mi nst 5 år gammel, og vitner om stor stedbundenhet hos hekkepopu1asjonen.

Gjenfunn.
Sidensvans (Bombycilla garrulus)
Stat Vilt 816 . 367

$

2k+ F 26.03 1975 (l1orte :-.

::il ~er:'

Oul~,

+ 05.10 1 9 75 Ou1ainen,

Fin ~ an d

( 64.16N- 24.49E) 940 km . :;E.
Løvsanger \ Phy1loscopus t rochillus)
Zool. Hus BB 26.144

S 2k+ X 1 8 . 05 1978 (Ingar I · •ersen )
x 03.06 1978 Bråstein, Sandnes, Roga l and
( 58.48N - 05.47E) 290

Zool. Mus BB 07.323

S 2k+ X 06 . 05. 1978

km.~;.

(Prebe~

+ 02 . 09 . 19 7 8 Ara nda de

Ottesen)

C~ero,

(41.40N- 03 . 411-1) 2.190 km. SW

Spania

54
Rødstrupe (Erithacus rubecula)

$ lk X 08 . 10 1977 (Tone RØed)

Zool. Mus CB 25.009

x 11.10 1977 Sarpsborg, Østfold
(59.17N - ll.07E} 30 km. NNE
$ 2k+ X 24.04 1977 (Morten Nilsen)

Zool. Mus CB 17.201

+ 18.02 1978 Pontivy, Frankrike
(48 .04N - 02. 59W} 1510 km. SW.
Zool. Mus CB 17.391

$ lk X 24.09 1977 (Ole Jørgen Hanssen}
x 16.11 1977 Bredtstedt, V-Tyskland
(54.37N - 08.59E) 500 km. SSW.

Zool. Mus CB 25.610

$ 2k+ X 06.05 1 978 (Tone Røed}
x 08.05 1978 LØrenskog, Akershus
(59.56N - 10.59E} 100 km. N.

Svarttrost (Turdus merula}
Stat Vilt 714.576

$ 2k F 14.04 1974

(Tore Hoell}

x 02 . 05 1978 Brennåsen, Vest-Agder

(58.08N - 07.51E) 200 km WSW.
Stat Vilt 714.788

$ 3k+ M 24.04 1977 (Morten Nilsen)
x ca 15.12 1977 Rebecques, Frankrike
(50.39N -

02.18E} 1130 km. SW

Tornir isk (Acanthis cannabina)
Zool. Mus BB 04 . 893

$ lk F 05.09 1976

(Morten Nilsen}

x 28.04 1978 Tangvall, Vest-Agder
(58.06N - 07.49E)

200 km. SW.

ANVENDTE SYMBOLER
pull

dununge, reirunge

lk

flygedyktig fugl i

sitt første leveår

lk+

fugl av ubestemt eller ubestemmelig alder,

2k

fugl i sitt andre leveår

2k+

fugl i sitt andre leveår eller eldre

o

merket i eller ved reir

$

merket uten tilknytning til reiret, hjemsted ~kjent

+

skutt eller ?å annen måte drept av mennesker

X

funnet syk, dØd eller skadd og senere dØd

V

kontrollert, dvs. fanget levende og sluppet med ring
hann

F

hunn

X

kjønn ubestemt.

35
OVERSIKT OVER FUGLEARTER OBSERVERT PÅ AKERØYA F~AM TI L

1.1. 1979

(List of bird species observed on Akerøya befare 1.1 1979)
Ole JØrgen Hanssen.
Pr. 1.1 1979 er det observert 224 ulike fuglearter ved Akerøya.
Dessverre er det ikke mulig i

dag å gi noe fyllestgjørende oversikt

over de enkelte fuglearters opptreden på øya, med unntak av det som
nå er publisert fra 1976, 1977 og 1978.

Al t gammelt materiale vil

fØr det kan publiseres, bli fØrt på kartotekkort, og det er vårt håp
at dette arbeidet kan startes i

lØpet av 1979.

Meningen med denne

listen er derfor kun å gi en oversikt over alle fuglearter observert
på Akerøya, uten nærmere kommentarer.

Listen baserer seg på sta-

sjonens logglister, vesentlig sammenfattet av Gunnar Lid.
Smålom (Gavia stellata)

Skjeand (A. clypeata)

Storlorn (G. arctica)

Taffeland (Aythya ferina)

Islam (G . immer)

Toppand (A. fuligula)

Svarthalsdykker (Podiceps nigricollis) Bergand (A. marila)
Horndykker (P. auritus)

Ærfugl (Somateria mollissima)

Gråstrupedykker (P . griseigena)

svartand (Melanitta nigra)

Toppdykker {P. cristatus)

SjØorre (M. fusca)

Havhest (Fulrnarus glacialis)

Havelle (Clangula hyemalis)

Havsule (Sula bassana)

Kvinand (Bucephala clangula)

Storskarv (Phalacrocorax carbo)

Lappfiskand {Mergus albellus)

Toppskarv (P. aristotelis)

Siland (M. serrator)

Gråhegre (Ardea cinerea)

Laksand {M. rnerganser)

Stork (C . ciconia)

Fiskørn (Pandion haliaetus)

Canadagås (Branta canadensis)

Vepsevåk (Pe rni s api vorus)

Hvitkinngås (B . leucopsis)

Havørn (Haliaetus a l bicilla)

Ringgås (B. bernicla)

Hønsehauk (Accip iter gent i l i s)

Gråg å s

Spurvehauk (A.

(Anser anser)

n~

Sædgås (A. fabalis)

Fjellvåk (Buteo

Kortnebbgås (A . b r achyrhyncho s )

Musvåk (B. bute o)

us )

l as ~ pus)

Knoppsva ne (Cy gnu s olo r)

Kongeørn (Aquila chr y s aetos)

Sangs vane (C. cygn u s )

My r hauk (C i rcus cya n e us )

Gravand (Tadorna t adorna)

Si vh a uk (C. aerug inosus )

Stokkand (Anas platyrhynchos)

J a ktf a lk (Falc o ru s tico l us)

Kr i kkand (A. crec c a)

Vandre falk (F . pere grinus)

Snadde r a nd (A . strepera )

Lerkefalk (F. subbut eo)

Brunnakke

Tårn fal k (F. t innunc u l us )

(A. penelope)

Stjer t and (A. a cuta)

Li rype (Lagopus lagopus)

Kne kkand

Or rfugl

(A. q uerquedula)

(~ru r us

t e trix)

3b
Storfugl (Tetrao urogallus)

Po larmåke (L . hyperboreus)

Trane (Grus grus)

Svartbak (L. marinus)

Vannrikse (Rallus aquaticus)

Fiskemåke (L . canus)

Sivhøne (Gallinula chloropus)

Krykkje (Rissa tridactyla)

Sothøne (Fulica atra)

Svartterne (Chlidoni«s niger)

Tjeld (Haematopus ostralegus)

Rovterne (Hydroprogn e tschegrava)

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sp litterne (Sterna sandvicensis)

Dverglo (C. dubius)

Makrellterne (S. hirundo)

Hvitbrystlo

(C . alexandrinus)

RØdnebbterne (S. paradisaea)

Boltit (Eudromias morinellus)

Dvergterne (S. albifrons)

Heilo (Pluvialis apricaria)

Alkekonge (Plotus alle)

Tundralo (P. squatarola)

Alke (Alca torda)

Vipe (Vanellus vanellus)

Lomvi (Uria aal ge)

Steinvender (Arenaria interpres)

Teiste (Cepphus grylle)

Dvergsnipe (Calidris minuta)

Lunde (Fratercula arctica)

Temmincksnipe (C. temminckii)

Ringdue (Columba palurnbus)

Fjæreplytt (C . maritima)

Skogdue (C. oenas)

Myrsnipe (C . alpina)

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Tundrasnipe (C. ferruginea)

Turteldue (S . turtur)

Po larsnipe (C . canutus)

GjØk (Cuculus canorus)

SandlØper

(Crocethi~

aLDa)

Hornugle (Asio otus)

Fjellmyrløper (Limicola falcine l lus)

Jordugle (A. flammeus)

Sotsnipe (Tringa erythropus)

Perleugl e {A. funereus)

Rødstilk (T. totanus)

Spurveugle (Glaucidiurn passerinurn

Glutt snipe (T. nebularia)

Kattugle (Strix aluco)

Skogsnipe (T. ochropus)

Nattravn (Caprimulgus europaeus)

GrØnnstilk (T. glareola)

Tårnseiler {Apus apus)

Strandsnipe (T. hypoleucos)

Hærfugl {Upupa epops)

Lappspove (Limosa lapponica)

Vendehals {Jynx torquilla)

Storspove (Nurnenius arquata)

Grønnspett (Picus viridis)

Småspove (N. phaeopus)

Flaggspett {Dendrocopus major)

Rugde (Scolopax rusticola)

Dvergspett (D. minor)

(Gallinago gallinago)

Tretåspett (Picoides tridac ty lus)

Dobbeltbekkasin (G. media)

Sandsvale (Riparia riparia)

Kvartbekkasin (Lyrnnocryptes minutus)

Låvesvale (Hirundo ru stica)

Svømmesnipe (Phalaropus lobatus)

Taksvale (Delichon urbica)

Tyvjo (Ste rco rarius parasitticus)

Fjellerke (Eremophila alpes t ris)

Dvergmåke (Larus minutus)

Trelerke {Lullula arborea)

Hettemåke (L. ridibundus)

Sanglerke (Aiauda arvensis )

Gråmåke

Trepiplerke (Anthus trivialis)

(L. argentatus)

L..

J

SnØugle (Nyctea scandiaca)

Brushane (Philomachus pugnax)

Enkeltbe.kkasin

.__
·j

j

i\
ll
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Heipiplerke (A. pratensis)

RØdstjert (P. phoenicurus)

Lappipl e rke (A. cervinus)

RØdstrupe (Erithacus rubecula)

Skjærpiplerke (A. spinoletta)

Blåstrupe (Luscinia svecica)

Gulerle (Motacilla flava)

Nattergal (L. luscinia)

Linerle

Gråtrost (Turdus ?ilaris)

(M. alba)

Tornskate (Lanius collurio)

Ringtrost (T. torquatus)

Varsler (L. excubitor)

Svarttrost (T. merula)

Stær (Sturnus vulgaris)
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)

RØdvingetrost (T. iliacus)
Måltrost (T. philomelos)

NØttekråke (Nuc ifr aga caryocatactes)

Duetrost (T. viscivorus)

Skjære (Pica pica)

Stjertmeis (Aegithalos caudatus)

Kaie (Corvus monedula)

LØvmeis

Kornkråke (C. frugilegus)

Granmeis

(Parus palustris)

Kråke (C. corone cornix)

Svartmeis (P. ater)

Ravn (C. corax)
Sidensvans (Bombycilla garrulus)

Toppmeis (P. cristatus)

Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)

KjØttmeis (P . major)
Spettmeis (Sitta europaea)

(P. montanus)

Blåmeis (P. caeruleus)

Jernspurv (Prunella modularis)
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)

Trekryper (Certhi a familiaris)

Rørsanger (A. scirpaceus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Myrsanger (A. palustris)

Pilfink (P. montanus)

Gulsanger (Hippolais icterina)

Bokfink (Fringilla coelebs)

Hauksanger (Sylvia nisoria)

BjØrkefink (F. montifringilla)

Hagesanger (S. borin)

Grønnfink (Carduelis chloris)

Munk (S. atricapilla)
Tornsanger (S. communis)
MØller (S. curruca)
RØdstrupesanger (S. cantillans)
Løvsange r

(Phylloscopus trochillus)

Grønnsisik (C. spinus)
Stillits (C. carduelis)
Bergirisk (Acathis flavirostris)
Tornirisk (A. cannabina)
Gråsisik (A. flammea)

BØksanger (P . s ibilatri x)

Polarsisik (A. ~ rnEmanni)
Rosenfink (CarpodQ"US ery thrinus

Fuglekongesanger (P . p rore gulus)

Grankorsnebb (Loxia curvirostra)

Gransanger (P . colybita)

Fuglekonge (Regulus regulus)

Båndkorsnebb ( L. leucop ter a)

RØdtoppet fuglekonge (R . ignicapillus)

Dompap (Pyrrhula pyrrh•lla)

Hagefluesnapper (Ficedula hypoleuca)

Kjernebiter (Coccothraustes coc .

Dvergfluesnapper (F. parva)

Gulspurv (Emberiza c i trine ll a)

Grå fluesnapper (Musci c apa stri ata)

Hortulan (E . hortulana)

Buskskvett (Saxicola rubetra)

Sivspurv (E . schoeniclus)

Steinskvett (Oenanthe oenanthe)

Lappspurv (Calcarius lapponicus)

Steintrost (Monticola saxatilis)

Snøspurv (Plectrophenax nivalis)

Svart rØdstjert (Phoenicurus ochrurus)

Sangspurv (Melospizia melodia)

l
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BLÅSTRUPENS VÅRTREKK OVER AKERØYA
(Spring migrat ion of the Bluethroat

Luscinia svecic a on Akerøya)

Ole JØrgen Hanssen.
Blåstrupens vårtrekk over Sør- Norge er ifØlge Haftorn (1971) lite
kjen t og få iaktagelser forelå fram til 1970.

Heller ikke Kleppa

(1976) gir opp lysninger om publikasjoner vedrØrende blåstrupens
trekkforhol~

fram til 1973.

Etter den tid er det imidlertid blitt

publisert rapporter fra mange av fuqlestasjonene rundt Oslofjorden,
blant annet fra Store Færder (Michaelsen

1973), MØlen (Numme 1976),

Ringerike Feltstasjon (Nilsen 1976), Nordre Øyeren
Akerøya

(~anssen

1977 og 1978).

(~ØF

1976 ) og

Opplysninger herfra tyder på at

blåstrupen opptrer fåtallig, men regelmessig på vårtrekk rundt
Oslofjorden.
Litt om hekkeutbredelse og vinterkvarter hos norske blåstruper.
I SØr-Norge er blåstrupen knyttet til bjØrkebeltet og vierregionen i de indre fjel ltrakter, først og fremst ved større fjellmyrer med rik vegetasjon av vier og dvergbjØrk.

I Nord-Norge har

blåstrupen vid utbredel se og forekommer i viermark og bjørkeskog
fra fjellviddene og ut
som ikke funn et

·~l

hekk~nde

kysten (Haftorn 1971).

Arten er så godt

hverken i Nord-Trøndelag eller på til-

svarende breddegrad på svensk side av grensen, hvilket medfØrer at
arten har en nesten bisentrisk utbredelse (Ha ftorn 1971).
Enkelte forskere hevder at den sørnorske b e standen skiller seg
ut som en egen rase, Luscinia s . gaetkei (Kleinschmidt).

Denne

skal være noe større og mørkere enn nomi.natrasen (Haftorn 19 71)
Lundevall(l950) mener at de sørnorske hanner skal ha en mer intens
blå og mer glinsende strupeflekk enn de nordnorske, oq at hodets
overside og framryggen skal være påfallende mørke . Lundeva ll har
dessut en målt vingelengden på 20 blåstruper (11 hanner og 9 hunner)
fra Nord-Norge, og 43 fra SØr-Norge (33 hanner og 10 hunner), og
angitt ulike gjennomsnittsverdier for fugl fra de to populasjonene
(Tabell 1). Lundevall nevner intet om forskjellene er statistisk
signifikante, og sidene målene er tatt på museumseksemplarer kan
de ikke direkte sammenlignes med tilsvarende tatt i felt.

Dette

henger sammen med at museumsfugle r gjerne krymper et par mi llimeter
ved oppbevaring .

Underarten gaetkei er dessuten ikke anerkjent av

hverken Salomonsen (1949) eller Vauri (1959)
I følge Staav (1975) er det ennå et åpent spørsmål hvor de nordiske blåstruper overvintrer, i det gj e nfunn mangler fra månedene
desember til mars.

Vaurie (1959) angir overvintringsområdet for
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vestlige blåstruper til et område mellom østre Afganistan og nordvestre India.
i

Høyst trolig overvintrer en del av populasjonen også

Afrika sør for Sahara (Moreau 1972).

Forekomsten på Akerøva under vårtrekket.
Blåstrupen fører under vårtrekket en skjult tilværelse, i
hyppigst forekommer i

tette kjerr av Salix-busker.

Både i

det den

1977 og

1978 ble det imidlertid på Akerøya ved flere anledninger observert
og hørt syngende hanne r under v årtrekket.

I langt de fleste til-

feller er arten kun notert i fo rbi ndelse med fangst i mist-nets,
og den skjulte tilværelsen kan som påpekt av Haftorn (1971 ), føre
til at den lett overses under trekket.
Denne a rtikkel en bygger fØrst og fremst på blåstrupematerialet
fra Akerøya fra 1977 og 1978, og i disse to årene ankom blåstrupen henholdsvis 7.5 og 9.5.

Fra tidligere år er det imidlertid

kjent funn så tidlig som 13.4 1969 fra Akerøya (Haftorn 1971) .
Normalt synes arten å ankomme i

løpet av første halvdel av mai,

og tidligste ankomstdato er for Store Færder 13.5 1967 (A!ch a el sen 1973), Mølen 2.5 197 1 (Numme 1976) og for Nordre Øyeren 1.5
1976 (NØF 1976).

I Nord-Jylland, der ar ten regnes som en sjelden

trekkgjest, ankom blåstrupen mellom 27.4 og 12.5, gjennomsnitlig
7.5 (N = 7).
Tabell l .

Biometriske data for sør-Norske og Nord-Norske blåstruper.

(Biometric measurements from the southern and northern Norwegian
From Lundevall ( 1950).
popu lations of Bluethroat ) .
l

Hekke -område (Breeding area)

Vingelengde (Wing-length) .
Hanner (Males)

SØr-Norge (S. Norway )
Gjennorr:snitt

(!~ean

va lue)

Nord-Norge (N. Norway)
Gjennomsnitt (Hean value)

Hunner (Females)

76 - 80 mm.

74 - 76 mm.

78.2 mm.

75.6 mm.

74-76 mm.

. •: -7 2 mm.

74 . 3 mm.

71.1 mm.

Hovedtrekket over Akerøya synes ikke å foreg å før i

siste :1alv-

del av mai ( Figur 2), i det de fle s te eksemplarer er ringmerke t
perioden 16.5 - 21.5.

i

Også v ed de andre fuglestasjonene rundt Oslo -

fjorden angis det at hovedmengden passerer medi o/u ltimo mai
(Hichaelsen 1973, Numme 197 6).

største observerte antall på en

dag i disse å rene var 12-15 ex notert 18.5 1977

(Hanssen

1978~,

mens man fra Mølen har dagsrekord ?å 60 ex den 18.5 1973 (Numme
19 76) .
For flere spurvefugler er det kjent at

hanne~

ofte ankommer

l

noen

dager f ø r hunnen, sannsynl i gvis for å opprette ter r i to ri um.

Dette gjelder også h o s blåstrupe , i det vi finner en s i gn i fikant
forskjell

(P<O,OOS) meliom ankomsttid for hanner ory hunner.

nene opptrådte i

Han-

= 22),

perioden 7.5- 21.5, qjennomsnitlig 17 . 5 (N

mens hunnene ble notert i perioden 15.5 - 21.5, gjennomsnitlig

19.5 (N = 7).

Er. tils·•arende forsk jell i ankomsttic.l er også be-

!..:re\•et !: ra Sverige, :ned e:1

di ffcrense nå :1ele 5 daqer (16. 5

( :::: taav 19 i5).

kontra 21. 5)
10

_j[l~~~~~~~.~~~~
8

10

12

14

1>

18

20

Mai ("ay)
Fi3~
a~

Tids'"'unkt for ringm'9!'king av hanner

b1åslru~e

på Ake-·

(Noe of ringe<" m<-L'
pe~

~ay

in

~ay

d

LJ

(O )

o<; :a:nner ( ~ )

1~7--78.

and fem~les ~of Jlu ethr oat or. Akerøya

197 7-7a).

Disl.usjon.
Lite er i dag kjent om trekkforhold og o'lervintrinry hos de nordiske blåstruper.

Staav (1975) antar en trekkretning

~ stfra

under

vårtrekket til Sverige, fordi majori teten a" de S"enske vårobservasjonene er gjort på østkysten.

En muliohet kan da ··ære at de

nord-skandinaviske bl2struoene har en Østlig til sørø stlig trekkretning, mens de sør - norske blåstruper trekker mot
kvarter

i Afrika.

imidlert~d

og Akerøya er

s~r

til vinter-

Biometriske data fra Angarn sjøen ved Stockholm
s··ært like.

Hannenes vinge lengde var 75

mm . hos adulte hanner og 76 mm . for juvinile på førstne"'nte lokalitet, me ns hannene fra Akerøya hadde en vingelengde på gjennomsnitlig 75 . 0

~

1.8 mm (N

henholdsv i s 72 mm .

=

22) .

For hunner var gjennomsnittsmålene

(S tockholm) og 72 .

7~

3 . 2 mm . (Akerøya).

Alle

disse målene stemmer godt overens med de Lundevallangir for NordNorske blåstruper , og gir følgelig liten støtte til hypotesen om
trekkveiene (Tabell l).

Både for Akerøya-må l enes vedkommende og

de som er angitt av Lu ndev all (1950) er mater i alet så lite , at måle feil kan få store utsl ag på de statistiske v e rdiene.
For å ska ffe ytterligere info r masjon til veie angående blåstru-
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n~dvend~g

pens trekkforhold, er det derfor

å

~nnlede

et

samarbe~d

mellom ringmerkingsstasjonene rundt Oslofjorden og tilsvarende
grupper på den svenske østkysten.

Ved å sammenligne et større

materiale fr a disse to områdene, og for eksempel benytte vingeformler som angitt av Mehlum (1976), burde det være mulig å øke
kjennskapet til blåstrupens trekkforhold betydelig.
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SU:L'!ARY.
Very lit tle i n fo rmation is available abou t the mi g ration and wintering -:Jf the ).lordic Bluethroa-:s. Reoo::--:s from the Bird Obser··atories
i~ the Oslofjord area, South-eastern ~c::-~ay, sho~ that it is a scarce
but annual SFringmigrant . Most -:Jf the obse r vations are from middle of
:la;, with ~&l es arri?ing normaly 2 days befare femaies .
The Bluethroat has qui t e a bi~entric breedin ry distribution in Norwa:·, with distinct Southern and :-.;orthe!':: po~n:lations. The biorr.etrics
f r om Akerøya Bird Ob serva t ory are compared wit h those frem ~nqarnsj6n,
Stockholm, s··1eden.
Yet no ringing recoveries exist fres the months Decernter to March,
hence nothing certain can be sa i d abc~;: th e wir.te r ing a r eas . Obser•·a::ions indicate ho·;~e"er that ti"!e major.:.:::· o f the Bluethroats s s;e:1ci
the win ter in an area from Afgani stan t o ::-.;: - Inc i a , and an-:Jthe:c :ei no ri ty in Africa south of Sahara. T~e bicmetrics do not yet indicate a
different migratory route for the Northern and Sou t hern populations .

Blå s t r upen opptr er årlig under vårtrek ket på Ak e røya .

Bilde t vise:: en hann,
Fo t o : Ol e J ø r gen Hanssen .
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POPULASJONSSTUDIER AV ÆRFUGL PÅ AKERØYA- EN FORELØPIG RAPPORT,
(Populationsstudies of Comrnon Eider at Akerøya - a preliminary repor t)
Ole JØrgen Hanssen og Rune Botnermyr
I 1978 ble det igangsatt populasjonsstudier av ærfugl ved Akerøya Ornitologiske Stasjon. Hovedhensikten var å skaffe tilveie:
a)
b)

data om trekkforholdene hos Oslofjordens ærfuglpopulasjon
data om hekkesuksess hos Akerøyas ærfuglbestand.
Dette første året er vesentlig benyttet til å samle erfaring om

registreringsmetodikken og til litteraturstudier.

Av disse år-

saker er det foreløpig ikke søkt om Økonomisk bistand til undersøkelsen.

Vi vil få takke personellet ved Akerøya Ornitologiske

Stasjon til hjelp med registreringen, og i særdeleshet Arne Thelin,
Rune G. Bosy, Roar Olsen og Tone Røed.
Metoder.
I tidsrommet 18.3 til medio oktober er det foretatt tilnærmet
ukentl ige takseringer av ærfuglen rundt Akerøya.
hanner og gamle hanner og

~rsunger

Hunner, unge

er såvidt mulig talt separat .

Dette har vist seg spesielt vanskelig i sterk vind, da ærfuglene
gjerne ligger i bråttene rundt skjærene i sør, og i juli/august,
når det skal gode observasjonsforhold til for å skille årsungene
fra de gamle hunnene.

Takseringene er foretatt fra land med

20-45 X 60 "spotting scope", og flokker og ensli ge individer er
plottet på kart etter som de observeres .
I hekkesesongen er flest mulig av reirene forsøkt kartlagt, og
det er notert data vedrørende kullstørrelse og reirplass.
merk~t

ble i 1978 også

4 hunner på reir.

Det

Etter at rugingen var

avsluttet, ble det i de fleste reirene undersøkt hvorvidt eggene
var klekket eller tatt av p redatorer.
Trekkforhold .
Oppt~llingene

i 1977 og 1978 viser at det er et stort .ils ig av

ærfugl til ytre Oslofjord i perioden medio mars til primo

~ oril.

Den 15.3 1977 ble det observert omlag 1500 ærfugler ved Akerø ya,
men a llerede dagen etter var antallet nede i 110 ex (Hanssen 1978).
I 1978 steg antal let fra 60 ex den 18.3 til 210 ex den 8.4, og
et maksimum den 15.4 på 273 ex (Figur l).
Antallet hanner sank så jevnt utover i hekkesesongen, og i
slutten av mai h adde de fleste trukket ut i åpent farvann rundt
Heia og Thorbjørnskjær.

I 1974 ble det medio juni talt opp ca.

1500 ærfugler i dette området, vesentlig hanner (Hardeng og Andersen 1975).

Liknende mytetrekk er også beskrevet fra den svenske

ØstersjØkysten

(Almkvist og Andersson 1972).

I fØlge Ha ftorn (1971) synes de t som om Oslofjordpopulasjonen
av ærfugl er standfugl.

Paludan (1 962) n evner likeledes at det

ikke finnes gjenfunn av norsk ærfugl i

Danmark .

I de siste årene

er det imidlertid me l dt en del gjenfunn av norsk me rke de ærfugler
i danske og s v e nske fa r vann.

I a ndre deler av Skandinavia er ær-

fuglen kjent for å foreta omfattende trekk.
~ ugler

Over vintrende ær-

på TrØnde l agskysten syn es således å trekke over land til

Bottenvika (Folkestad og Moksnes 1970), mens ØstersjØpopulasjonen
foretar omfatt ende trekk over Skåne og langs den svenske østkysten
til danske farvann (Alerstam et. al. 1974).
Undersøkelser foretatt i 1978 tyder således på at også Oslofjordbestande n foretar et mer e ller mindre omfatt ende trekk.

Ved

siden av det store innsiget a v ærfugl til kysten i mars/april,
tyder registreringsturer i utskjærgården til ulike tider i vinterhalvåret (26.11 - 12.3) på, at det er minimale ærfuglmengder
til stede , i forhold til hva tilfellet er i mai (Hanssen 1979).
Det synes også som om den unge ærfuglhannen for etar et mer omfattende trekk enn resten av bestanden, og at flestepa r ten ikke ankommer til h ekk e plassen før de e r kj ønnsmodne.

Maksimalt ble det

ved Akerøya registrert 11 to-årige hanner våren 1 9 78, mens det i
fylket tota l t ble

r~<• -3trert

30 primo mai 1978 (Hanssen 1979).

Antar man at det er samme dØdlighet hos unge hunner som hos unge
hanner, skulle det totale antall tilsvare ca. 22 toaringer på
Akerøya og 60 totalt i fylket.

Nils E. Franzmann har i

Danmark

beregnet dØdligheten hos ærfugl l. halvår til 68%, mens den 2.
halvår regnes lik den voksnes, eller 22.7%.

Dersom den den 2- åri-

ge ærfuglhannen oppholdt seg ved hekkeområdet, burde det med en
ungeproduksjon på ca. 3.1 unge pr. kull (se nedenfor), observeres
20, henholdsvis 226 unge hanner ved Akerøya og i

fylket totalt,

dersom dØdligheten er lik for begge kjønn, hvilket er sannsynlig
å anta.
Hekkebestand.
Akerøyas hekkebestand av ærfugl ble i 1978 beregnet ved 2 ulike
metoder, og begge ga omtrent samme resultat, nemlig 55 par.

Den

ene metoden baserer seg på opptelling av antall hunner gjennom
hekkesesongen (Figur l).

Det antas her at de hekkende hunner lå

på reir den 6.5 , og at de registrerte individer var ikke-hekkende
fugler (39 ex).

Videre antas det at det konstante antall observer-

te hunner fra 3. til 28. juni, representerer summen av hekkende og
ikke-hekkende fug l er .

Det vil si at antall hekkende par kan an-

slås til ca. 52 par.
Metode 2 er basert på registrering av antall enslige hanner og
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antall par, som ble taksert 2 ganger primo mai.
sultat ca. 58 h ekkende par.

Dette ga som re-

Antall hekkende par anslås derfor

til ca . 55, et resultat som understøttes av antall registrerte
reir (Ca. 4 5 ), da ikke alle potensielle hekkeplasser ble undersøkt.
Dette viser en tydelig oppgang fra de 25 par som ble antatt hekkende
i 1974 (Lid 1975).
Hekkesuksess.
For undersøkelse av hekkesuksess og kullstørrelse ble Akerøya
delt opp i

3 undersøkelsesområder, nemlig gråmåkekolonien i sør,

tilsvarende på nord, og reir funnet spredt på øya.

Det er nemlig

kjent at ærfuglens hekkesuksess stiger i kolonier av aggressive
sjøfugler, som f.eks. gråmåker (Pehrsson 1967, Rodstrom 1965) og
rødnebbterne (Ahlen och Andersson 1970).

Sistnevnte forfattere

fant også at hekkesuksessen sank med synkende tettt.et av ærfuglreir.

En skulle derfor anta at klekkesuksessen var høyest i om-

rådene på sør, med størst konsentrasjon av hekkende gråmåker, mens
den skulle være minst i kategori 3, med spredte ærfuglreir.
Dessverre er materialet for denne delen av undersøkelsen svært lite,
men

tallro~terialet

synes å indikere en slik fordeling, selv om

dette ikke er statistisk signifikant (Tabell l).
Tabell l .

Produksjon og hekkesuksess hos ulike deler av ærfugl-

bestanden på Akerøya 1978.
(Productivity and hatching success in different categories of
Common Eider population on Akerøya 1978).
Lokalitet

Antall reir

Egg/reir

Hekkesuksess

(Locality)

(Nos of nests)

(Eggs/nests)

(Hatching suc.)

Måkekoloni sør

13

5, lS.:tO, 63

9

4,44:t0,70

8

4,25:!:_0,73

30

_ 4,70.±.0,40

75%

(Southern Gull colony)
Måkekoloni nord

!

80%

(Northern Gull colony)
Spredte reir

3.> ':

(Straggling nests)
Totalt

70 %

Dersom klekkeprosenten og kullstørrelsen regnes som generell f o r
Akerøya-populasjonen, skulle dette tilsvare en produksjon på ca.
180 unger.

Dette tilsvarer temmelig nøyaktig det maksimalt obser-

verte antall dununger (figur l), hvilket tyder på at en klekkeprosent på ca. 70 er riktig.
På grunn av vanskelighetene med å skille ungfuglene fra hunnene
i

juli/august, er det dessverre vanskelig å trekke noen slutninge r

om ungedØdligheten videre ut i hekkesesongen.

Etter ca. et halvt

år (1.10), da de ett-årige hanner er lette å skille på en lys overøyestripe, b l e det talt opp minst 17 unge hanner ved Akerøya.

Det-

te skulle i så fall indikere at ca. 35 ett-åringer eller 20% av det
totalt antall klekkede unger, fortsatt holdt ti l ved hekkeplassen.
siden ungene da hadde vært flygedyktige i 6-8 uker, er imidlertid
usikkerh etsmomentene mange.

Ungfugler kan både ha kommet til fra

andre områder eller ha trukket sørover til Sverige og Danmark.
Andre forhold.
Ærfuglbestanden på Akerøya ble i 1978 anslått til 55 par.

I den

tid hunnen lå på reir varierte imidlertid antall registrerte hanner
mellom 1 34 ug 99 individer (gjennomsnitt 120 ex).

Dette betyr at

andelen ikke-hekkende hanner varierte mellom 0.59 og 0.44 (gjennomsnitt 0.53).

Det synes dessuten som om antall ikke-hekkende indi-

vider varierer fra år til år, i det antallet var langt høyere i
19 77 enn i 1978.

Muligens kan dette ha noe å gjØre med f l okkenes

fordeling på kysten fra år til år, for eksempel på grunn av lokale
næringsforhold .
Diskusjon.
I motsetning til h•a som tidligere er antatt, synes det som om
ærfuglen i Oslofjordområdet streifer mer rundt enn hva som tidligere er antatt.

Det kan også se ut som om disse streiftendensene

er mer omfattende hos unge hanner enn hos resten av bestanden.
Dette kan skyldes at de unge hunner

ofte tar aktivt del i unge-

passet som såkalte "tanter".
Sesongen 1978 ser ut til å ha vært et godt år for ærfuglen på
Akerøya, i det en klekkeprosent på 70 er svært høy.

Paynter

(1 951)

nevner for eksempel fra Canada at det kun ble produsert unger i
29 ~

av

reiren~,

datoren .

og at gråmåken (L. a . smithsonianus) var hovedpre-

I 1970 ble eggene røvet fra 17 av 23 ærfug lreir på Aker-

øya, og kråker og måker ble antat t å utgjøre de viktigste preda torene.

Sannsynligvis er imidlertid ungedØdligheten hØy fram til

ungene når flygedyktig alder.

Dette skyldes at alle ungene s a mles

i hovedbukta på sør, der det i helgen fo r egår stor trafikk av hurtiggående småbåter .

Unger som skremmes bort fra fo reldrene ved

slik kjøring, er s vært ofte et lett bytte for stormåker som har
ti lhold på skjærene i bukta.

"1/

Figur 1. Forekomsten av ærfugl ved Akerøya våren 1978.
(The occurrence of Common Eider at Akerøya spring 1978 ) .
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Ka rt over undersøkelses området på Akerøya

(Map showing the survey area on Akerøya)
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skj ærgården - ømfiendtlig for forstyr-

Fauna 28: 121-127.
1962:

Ederfuglen i de danske farvande .

Danske Vilt-

undersøgelser 10: 1-87.
Paynter , R.A. 1 95 1:
Eiders .

Clutch- size and egg mortality of Kent Islands

Ecology 32: 497-507.
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su:1.'·1AR>.
'leeki.y counts ,_c ;,J·.fo·.t:<> "'·\ ~- ' th e oe ricd 18.~- to l~ . / ::·13 o:!' rr.ale:s
a r/ ferr.~!.es of Common Eider, indicat8d a ?O?u:l.a':.i o .~ of - - ?airs.
~ ounts o~ ~e ~ ~ s during the b ~ eedi ng seas on resu:te~ in ~~ ~ests, bu~
b r eeding are a s 'tie re no ':. "isited . The average :::uo::c:.- size ·.:as
:_ c ,..;c eg crs pr. nest, 'l:-.d ·1ith the <Jreatest :-.-.,::-.b e r : : -.ests
found i~ ;:~e d e nsest colon1e s o! Herring Gull ( ~abie l ' . :he ~os~
sor.~e
~.70

importen: oredat ~ rs on the e:~s were the Hooded Cro~s a~~ :he ~~n~s
The grea:esc hatchinn success Yas found in the co:o~1e:s ::: Hc rrin9
~ith 75 and 80 1 (Iable l).

.

:he breeding seasc~ the number of obs0rvei ma:es var i e~
l34 and 99 individuais ,clverage 120 e x ; . Hence ~ ~e ~hare
·•aried si:-.-c:ltanous::.y iJetween (;,59 a nd O, 44 ,a\.·erage ·J , 33 . ·~eekl :·
Duri ~ 7

bet~een

counts :! the second- yea rs ~ale s at Akerøya indicate :~a :
of the j~~ini1e ma les didn- 1: arrive at the breeding a~eas

:~e maJCLi':.~
~nc1l

maturity. The Com.111on Eider oooulation in the OslofjorC:-s:::ea ·"as
earlier t~ought to be ~~~yi n g in the area during the h ~~=er.
Cencus o! ~ interin3 ~at erfo~ls in the oute r archipela~c :: Ostfcl~
County, indicated ~hat a great deal of the breeding pop~ : ation 1eft
the area in autu~n. The ~intering areas are thought 1::
Swedish West Coast and Denrr.ark .

~E

t he

Ærfugl - hunn
Foto: Ole

J ~ ~;s~

H3~ssen .

AKERØYA ORNI TOLOGISKE STASJON
POSTBOKS 1145
1601 FREDRIKSTAD Ø.
Referat fra det fø rste

kontakt~~te

~e 1 1om

fua1estasioner

og ringmerkingsqrupper i Øst1andsomrAdet, Moss Samfunnshus 10.3 1979.
Etter innbydelse fra Akerøya Ornitologiske Stas jon var 29 personer
fe~

å drøfte formen av et nærmere
samarbeide stas jonene og gruppene i mellow. FØlgende stasjoner/grupper
var representert: Jomfruland, Mø1en, Store Færder, Fornebu, Østensjøsamlet til et kontaktmøte i Moss,

vannet, Nordre Øyeren, Averøya, Aker•ya samt
Zoolo gisk Museum i Oslo .

Ringmer~ingsse n tralen

ved

Dagsordenen b le vedtatt, Ole J ørgen Hanssen

ved Akerøya ble valgt til møteleder og Arne Thelin også fra Akerøya til
referent.
Møtet ble innledet ved at hver av stasjonene/aruppene ble presen tert av en representant fra styret.

Aktuelle emner var $konomi , beman-

ningssituasjon, bemanningsgrad, ringmerkingsarbeide, husvære ogpublisering av resultater .
Ole JØrgen Hanssen pr esenterte først Akerøya.

Økonomien ved sta-

sjonen var tilfredsstillende, takket være sterkt økende støtte fra fy lkets kultur- og naturvernadministrasjon .
kr. 6500 , - og i 1979 foreløpig 6000,-.
en større

0konomisk støtte var i 1978
Båtk jØp i

1978 hadde ført til

gjeldspost, hvilken nå var nesten betalt i 1979.

Stasjonen

krever inn kr. 10 ,- pr. person pr. tur, ua nsett turens lengde, og kr.
10,- pr tur i bensinutgifter fram og tilbake til Akerøya.
kan da tilby gratis middag og noe

påleg~.

S tasjonen

Ringmerkingen blir drevet

med ca. 30 Vanli ge mistnets, dessuten 3 heisenett , ca . 1 5 vaderruser
og 10 vadernett.

Det er ikke bli t t lagt vekt på å

plasser for å få sammenlignbare resultater.

benytt ~

f aste nett-

Remannin g ssitua. jonen

ved stasjonen er forholdsvis god, ca . 50 personer deltok i ar.eiciet i
1978.

Rekru t terer mannskap fra NOF avdeling 0stfold.

Stasjon~n

hnr

i dag 4 godkjente rinqmerkere , og man håper at flere kommer til L 1979.
Antallet besøksdager var i 1978 114,

hvil~et

er det hØyes t e siden 1967.

Våren 1979 regner man med minst 70-80% dekning.

Stasjonen disponerer

hus på Akerøya sammen med Oslofjorden Friluftsråd, der man har ringmerkings lab . , bibliotek, stue, kjøkken

o~

4 soverom .

65 000 kr. til restaurerina av huset i 1979.
Ars rapporter utgitt i

serien

~stfold- Natur,

Det er bevi l get

Arbeidet presente r es i
og i

form av sammenfattende

artikler i serien "Meddelelser fra Akerøya Ornito l ogiske Stasjon".
Årsrapporter er utgitt fra 1976 - 1978, oq eldre materiale vil bli benrbeidet ved anleonin0.
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Jomfruland ble så presentert av Jan Lifjeld.
vet noe på Jomfruland og noe
nevnte sted.

Stasjonen var her dre-

Stråholmen, særlig vadefangst på s is t-

Stasjonen flyttet inn i eget husvære i 1974, og oppussingen

var ferdig sommeren 1975.
1975.

rn

Virksomheten på Stråholmen ble innstilt etter

Problemer med at de beste takserings- og fangststeder ligger på
~å

nordodden, mens stasjonen ligger flere kilometer lenger sør

Øya.

Fikh gjennom Telemark Fylke kjøpt et gammelt kalkunhus ?å nordodden i
1978, da en større eiendom skulle selges til Fylket.
lig, og vil gi gode muligheter når restaurert.

kring observasjon de senere år, mindre ringmerking.
riske mål pga. mangel på husvære.

Plasseringen ypper-

hrbeidet sentrert omIkke tatt biomet-

Etter at en fast kjerne trappet ned

har det en stund vært dårlig bemanning, kun i helger og ferier.

Vel-

lykket initiativ startet, ca. 60 personer nå med i driften av stasjonen.
Stasjonen har i dag 12 ringmerkerP.

Økonomien er meget god, i det sta-

sjonen er en del av NOF avdeling Telemark.

Arbeidet blir presen tert i

form av årsrapporter.
Mølen ble presentert av Gunnar Numme .
1976, men kontinuerlig drift s iden 1968.
i

Stasjonen ble her startet i
Pr øver å registrere variasjoner

fuglebesta ndene ved trekktellinqer og ringmerkinq.

Benytter fast ob-

servasjonspunkt, og resultatene føres på standardskjemaer.
fra soloppgang til

c~.

Det blir benyttet et

:-1.

~ast

antall observatører for at resultatene skal

bli best mulig sammenlignbare.

Nettfanast på 25-30 faste nettplasser

blir drevet hver hØst, litt vaderfangt med ruser.
mulig ute i

Observerer

1200 , avhengig av trekkintensiteten .

Prøver å merke mest

felten, og det blir derfor innsamlet lite biometriske data.

Ingen kontinuerlig dekning på våren, men hele hØsten fra august til
november .

Antall obs. dager varie r e r

fra 1 50 til 190.

Stasjonen mottar støtte f ra Ves t f old F ylke og fl e re kommuner.

Benytter

i dag le i d hytte , me n h a r søk t Mil jøv e rndep a rte mente t om lov t il å
s ette

o ~p

e g en hy t t e i

om r~ det.

Res u ltat ene publiseres i årsrapporter

fra stasjonen, samt a v ifauni s kc oversikte r som sk al komme u t h v e rt femte
Ar .

En a rt ikkel er und e r f o r b erede l se til Vå r r ugle fa una i 197 9 .
No r dr'! C'ly ere n b le ,resentert av Stee:-1 Dal ga;:.rd
Beman ning fr·a
~roblemer ··~d at crnrAdet er 6 4 km 2 s tort , og a t stasjonen

1972/1973.

ikke l.t1:-- cgan

~1t

Ringmerking b l e drevet Ted
ryru n n~icre.

~cce

rcsulcat~r p~

nektet MV

a:~e

r.terk.l.nC: i

l519, rr.e! pA ciårlig c1 trr;de i

!kke eqet h usvære

framt:iCi .

Vi!

o~ h~r helle~

r~liqnes

f~

øya r fram t i l 1975.

mulighet e r t i l n o e ring-

for.holr1 ti l tidli<:;ere <1r .

i kke wu .ighece c til

:·"'å . .: .... kkc l '.)V til ·"'~ :::>e::t~ opp frst ~el:.. i

soner er me d i driften,

~en m~n

har

vanskcligh~tAr

de mange pers o ner s orr. årl1.g besøker stede t.

Da

~

f2 noe i

om~dd~ .... !

Ca. 12 pe r-

med $ få irn

~al' h ar i

Ha ..:-

nær~cste

~ata

fra

dag 3 ri n qr.erke re .
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St asjonen blir drevet som se l vstendig institusjon og er i k k e u nder l a gt
noen forening.

Stasjonen mottar støtte fra Fylke oq kommune, men Øko-

nomi en e r ikke god.

~ublisert

Resultatene blir

i årsrapporter, og man

håper å finne noen som kan trykke disse gratis.
Geir Andersen

~resenterte

Fornebu-gruppen.

Ikke kontinuerlig be-

mannet, men vårsesongene er me get godt dekket .

Rinqmerking er drevet

tilfeldig, alt etter vær forhold og trekkforhold.

Det er planer om å

bygge ut rullebanen på Fornebu, og dette vil kunne skape problemer for
fuglelivet.

Man har ikke noe fast

økonomisk støtte fra Bærum

korr~une,

husv~re

på Fornebu.

Man har motatt

og økonomien er meget god.

Det er

planer om å utarbeide en større rappo rt som skal dekke årene 1970 til
1 980.
Tycho Anker-Nilsen prenterte

~inqerike

Holder til i
2
hytte som l e ies av Zooloqisk Institutt på Blindern, 60 m med all mulig
komfort.

Feltstasjor .

Bema nningssituasjonen tilfredsstillende, ved at folkene på

Ringmerkingssentralen sammen med tilfe l dig interesserte

driver arbeidet.

Nilsen tar selv hovedfagsoopgave ved stasjonen, og tilbringe r mesteparter
av vhren

pn

stedet.

Også høstsesongen er bra dekket.

Ringmerkinqen

foreqlr med vnnline 11ett, samt et vadernett for fangst av ender.

Hadde

blant ann t resultert i 2 knekkender i

notere~

1978.

Samtlige kontroller

og man har bygget seg opp et stort arkiv av kontrollmaterialet, som vil
bli bearbeidet.

Observasjon begrenser seg til nettrunder og annen til-

feldig virksomhet, med unntak av vannfugltellinger, som er
2 ganger dag l ig.

fors~kt

utført

Zoologisk Institutt betaler noe utstyr og trykking av

rapporter, annet betales av deltagerne.

Biometriske d a ta er tatt nå

samtlige 8000 merkede fugler.
Jogeir Stokkeland pres enterte Store
i det spe i

1 972.

diverse annet utstyr.
ser, med 26 nett.

F~rder.

Fikk bygget ny h y tte i

S t asjon en b:e starte t

1972, med strømaggregat oq

Ringmerking blir drevet på f•ste nettp las-

Direkte trekktakserinqer blir drevet før ·te kvarter

i hver påbegynte time.

Av spes ielle prosjekter kan nevnes at

har tatt hovedfagsoppgaver ved stasjonen or; at det er drevet
med fargemerking av hek efuglen.
o g 1974.
renne~

~ed

oersoner
del

Hekketakseringer er foretatt i 19 73

Bemanningssituasjonen var n o e tilfeldiq siste
at situa sjonen er forbedret .

dekket 100%.

~
e~

~r,

-~n

r.ar.

Sannsynligvis blir vårsesongen

0konomien er svært qod, i det NORGAS dekker alle utgifter,

deriblant trykkin g av årsrapport og betalincr av ringmerker med assistent.·
Einar Timdal presenterte til

sl~tt

~stensjøgruppen.

Ringmerkings-

virksomheten ble startet i 1977 oq man har i dag 2 ringmerkere.

Oslo-

avdelingen a v N0F har imidlertid drevet t a kseringec ved sjøen siden
begynnels e n pd 1960-tallet, som er presen tert i

Ste c na.
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Alle observasjoner blir n å arkivert, og en rapport fra Østensjøvannet
er utgitt i 1978.

Os lo kommune finansierte trykking av denne rapporten,

og man får også låne 10 nett som er innkjøpt av Oslos kontor for Naturog Miljøvernsaker.
Etter en kort pause, orienterte JØrn Thollefsen om den nye lista som
var utarbeid et over fuglestasjoner i Norden.
de ikke var ført opp på lista.

Nange hadde reagert pA at

Oversikten baserer seg nå en liste som

tidligere var utarbeidet av Gunnar Lid.

Thollefsen hadde tatt utgangs-

punkt i forsk riftene for fuglestasjoner som var utarbeidet på ringmerkingsm~tet

i Bergen 1 1977, der det blant annet het at man skulle

ha fast adresse.
med på lista .

Kun stasjoner med pos tboksadresse var derfor kommet

Lista skulle brukes til utveksling av

ra~porter

sta-

sjonene i mellom.
Røstad: Formålet med lista er lite avklart. Dersom dette kun er å
bytte rapporter er det en fordel om lista er mest mulig komplett.
Hanssen:

De fleste stasjonene er vel interessert i at stasjonene i

størst mulig grad får tilsendt det som publiseres.

Også et argument

for å få lista så komplett som mulig.
Nilsen:

Ofte eksempel

p~

at personadresser er vel så faste som

post~~~

Listen bør imidle ·t.d bli gjenstand for debatt på det neste ringmerkingsmøtet på Lista i april
Ole Wiggo RØstad, som sammen med Olav Johansen fra Stavanger Museum
JØrgen Fog fra EDB-senteret i Oslo oa Svein Myrberget fra Direktoratet
for Viltstell og Ferskvannsfiske hadde dannt et utvalg som skulle se på
ringmerkingens framtid i Norge, orienterte om dette arbeidet.
løpige resultater som nå sku lle ut til
f~lgende :

hørin~

De fore-

gikk i korthet ut nå

Den manuelle delen av sentralen med utsendelse av ring er,

skjemaer etc. skulle leq ges til Stavang er.
til Oslo, der dataene skulle

~unches

EDB-delen skulle legg es

o g gjenfunn etc. skrives ut.

Dette medfører en masse arbeid, blant annet punching av hele ringmerkingsmaterialet fra Stavanger Museum, og korrekturlesing av alt tidligere
punchet materiale.

Det er meningen at dette s k al starte i 1979.

Alle ringmerkerene vil da bli underlagt en sentral, og kapasiteten blir
da ca. 100 000 fu gl i året.

sannsynligvis vil det da bli stilt strengere

krav for å få ringmerke, blant annet at man driver med målrettet arbeide.
Det kan også bli på tale at rinamerkerene kan

~ å legges

visse oppgaver.

\
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Den vidre debatten dreiet seg om hvilken form et samarbeide mellom
stasjonene skulle ta.

(Des sverre hadde referenten p roblemer, da man

ikke kjente navnene på alle debattantene).
Hanssen:

Det er viktig, sett i sammenhenq med det som Røstad nevnte,

at det drives mer målrettet pA :uglestasjonene i Norge.
dersøkelser

~ an

gjennomf~res

ikke

~ange

un-

skikkerlig uten at det samarbeides,

og man vil også stå sterkere ved eventuelle økonomiske SØKnader .
Andersen:

Storskarvtrekket over

samarbeidsprosjekt.
Nilsen:

Øs~ :ande t

er et eksempel på et slikt

Vi er interessert i opplysninger om skarvetrekke

Det er viktigst i dag å finne fram til en spesiell arbeidsform

for samarbeidet i framtiden.

Spesielle sider ved dette f år vi dis-

kutere senere.
Hanssen:

Vi har i innbydelsen skissert to lØsninger.

Enten at vi fort-

setter med møte r i den stilen vi har i dag, eller at det arrangere s
møter mellom stasjonene der kun en perso n møtes.
Schau:

Det ville kanskje være lettere å diskutere saker,

cersc~

det

bare er lO nersoner som deltar?
Røstad:
tiv.

Jeg synes ikke denne forsamlingen er for stor til å være effekHvis det er bare en person fra hver stasjon kan det føre til

at denne ikke er fullt interessert i alle prosjektene.
Hanssen:

Det bør være et råd sawmensatt av folk fra stas jonene som be-

stemmer hvilke prosjekter man ska l

gje nnomf~re .

~lå

ikke bli slik

at vi overlesses med prosjekter som går ut over vanlige stasjonsrutiner.
Thollefsen:

Ved neste møte legger hver stasjon fram de prosjekter man

kan tenke seg å satse ph.

Saken kan

s~

diskuteres i plenum, og man

kan finne fram til personer på hver scasjon
å stå som kontaktmann ved stasjonen.

se~

er

intere~sert

i

Disse kan så sammen diskutere

felle s opp legg etter møtet.
Andersen:

Hva med de prosjek ter man eventuelt er

interess ~ :~

i å starte

opp med inneværende år, for eksempel sto rskarv?
MUller:

Kan vi ikke arrangere neste ~øte allerede i år, f~r vå~sesongen

starter.
Hanssen:

Det er for kna pp

~ id.

Det er mangl som skal ordnes før se-

songen starter.
RØstad:

Det er ikke mye merarbeide som skal til for å samle inn data

om storskarvflokkene.

Kan

~kke

Geir Andersen bare sende et brev

til stasjonene å fort e lle hvd han er interesse rt i?
Andersen:

En sl ik oppf ordring skal følce med referatet fra møtet.

For senere kontaktmøter var det b r ed enighet i salen om at følgende
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generelle forskrifter burde gjelde: Man a =rangerer et fast, årlig
møte mellom stasjonene . M?ltet bø : :'cn:r~.:.:-.s ·: .i.s holde s i november/desember. Ved vært møte kan det holdes et kort innlegg fr a hver stasjon
om driften og resultatene fra sa~e ~ rs arbeide. Den sorr er ansvarlig
for eventuelle sa m ar beids~rosiek~cr s~ a ! :e7ge f ra~ =e3ul~ater fra dette
på 4tet~ Pl møtet kan sta ~~ cnen e ~:.er ~:-. ~ e: ~,e·60n er ta opp eventuelle framti di3 ~ sarnarb e ld s pros~ekte r ~ i: ~!s ku sjcn, etter en kort presentasjon. Dersom det er 1nte•Q.• 3~ ~s ••_:~e t i l ! gjennomføre dette,,
kan det ved hver onkel t '>::as ion . t :-~~~ ~s "' ~- :--::m t<~k t!Cerson som skal
ha ansvaret fo r at re~is t r e= l :-.~e n ~=raca __ d ~ dataPne sendes ut
fra sin stasjon. Det er derme~ t~~e sa-~ ~t dennP ~ ers~nen ska l sti
for hele innsaml:.n'}en a•1 d ata "Cd d e r. e n'-'e : : e sta::jm·,.
Disse smlgruppene so"'\ d(lnnes ~".:; ha :!'.'~ t e= 3 t of. t e de måt te finne det.
nødvendig, for~ diskute r e rreto l e r og =~ s ul ~~ tc r.
Det vil fo r elØpir; ikke ::. li sat::. nnc n C',! ("re :-. sn~ n ~ =~ h•·o r mange s om kan
møte fri\ hver c r.k:;lt stc.sjor. til c.::.~5s ~:-:r:~3k~:-r,~tene.
Dersom det skulle
v ise seg nødvend:.<J, k an r.:~n komme !:il "Ja k.; t:.l d~tte senere .
Arrangementet av mø tene skal ai ol omgan g, og nan " alqte å følge alfabetisk rekke fØl<: ~. Ar ranmtr er: st.1:c !lrsvo.r :O. ic; f nr ::!''te l edelse og
referat, samt inr.~yde' s~ o~ andre forberedelser.
~o rnebugruppen
s tår ~~rfor ansv~~
~~:· ~ es t ~ ~ifte i nov ember 1979.

J~l;~-

~,

'J~r~d

.::=,:

c. ·n~

2 'o ·,

C~·n.

~~~~j~T

S.:.;.~L_,CJ:

J

l..';

J

.. J7 .

;

~L·:.

~--·

...-.. ._

i:l":

;: :c_; J. ..•

·'C ..l.., OsJ.v 6

Opolysninger om :1ntzll , k'ri-.:,e.,::. :o '::_, tre -..
er a·1 interesse .

· ;c:-1~·.::

~ <:

.:.:.d e rF s l :nmensetnir,g
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STASJONENS PERSONALE

1978

Stasjonen har i likhet med i 1977 operert med en liste over
fast personell i vår- og høstsesongen.

I tillegg har en rekke

personer tilbragt helger og ferier på Akerøya, slik at tilsammen 44 personer har besøkt stasjonen i 1978.

Stasjonen er be-

søkt 114 dager totalt i 1978, hvilk et er en fordobling av aktiviteten fra tidligere· år.
FØlgende har deltatt i stasjonsarbeidet i

19 78 (antall dager i

parantes):
Erik Sandersen, Fr.stad (9), Ole P. Skallebakke, Fr.stad (9),
Pål Bugge, Onsøy (14), Roar Eilertsen, Fr.stad (6), Ole Tendal,
Fr.stad (3), Hermod Karlsen, Borge (l) , Geir Hardeng, Oslo (11),
Astrid Hardeng, Oslo (7), Morten Nilsen, Moss

(l~),

Øivind

Lågbu, Rygge (1 0), Truls Kjellesvig, Alta (3) , Preben Ottesen,
Oslo (18) , Petter Osbak, Rygge (3), Knut Andersen, Oslo (3),
Per B. Hansen, Oslo (3), Dagfinn Helner, Oslo ( 3), Per Pethon,
Oslo (3), Tore RØdland, Oslo (3), Gunnar Lid, Oslo (3), Tore
Hunn, Borge (2), Solrunn Winsnes, Drammen (2), Jo Ranke, Moss
(4), Asgeir Rosnes, Rygge ( 7), Richard Viker, Kråkerøy (3),
Rune Torgersen, Kråkerøy ( 3), Hanne RØed, Halden (3), Helge
Tendal, Fr. stad (3), Reidun Aaker

Oslo (3), Geir Stenmark,

Onsøy (3) , Tor Strøm, Halden (3), Ove Olsen, LØken i HØland
(6), Per Harald Mathisen, Fr.stad (3), Theodor Unger, Fr.stad

(2).
FØlgende fast personell har stått for driften i 1978:
Arild BjØrnstad, Fr.stad (12), Jan Ingar Iversen, Sarpsborg (11),
Rune G. Bosy, Fr.stad (79), Magne Kristiansen, Fr. stad (4 2 ) ,
Rune Botnermyr , Moss (72), Arne Thelin, Moss (60), Roar Olsen,
Borge (53), Tellef Kjellesvig, Kråkerøy (27), Tor

SØr Å~

', Fr.stad,

(10), Ton e RØed, Halden (60) og Ole JØrgen Hanssen, Fr.stad (73).
Ansvarlige ringmerkere for angitte perioder har vært:

31.03 - 02.04: Morten Nilsen og Ole JØrgen Hanssen
05.04- 09.04: Morten Nilsen og Ol e JØrgen Hanssen (3 )
13.04 - 15.04: Morten Nilsen
21.04 -

-

23.04: Ole JØrgen Hanssen
30 .04: Ole Jørgen Hanssen

01 .05

-

11.05: Preben Ottesen

12 .05

-

21.05: Ole Jørgen Hanssen

31.05

-

02.06: Gunnar Lid

28.04
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02.06 - n4.06· 01e JØrgen Hanssen
04. 08 -

; . O~

"- 1e Thelin

07.08 - 13.08: Ole JØrgen Hanssen
18.08 -

20.08: Arne Thelin

25.08 - 27.08: Arne Thelin
01.09 - 03 . 09: Arne Thelin
08.09 - 10.09: Arne Thelin og Ole JØrgen Hanssen
15.09 - 18.09: Ole JØrgen Hanssen
22.09 - 24 .0 9: Ol e Jørgen Hanssen
29.09 - 01.10: Ole JØrgen Hanssen
13.10 - 15.10: Ole JØrgen Hanssen og Arne Thelin
20 . 10 -

22.10: Ole JØrgen Hanssen og Arne Thelin

22.10 - 24.10: Ove Olsen
24.10 - 27.10: Preben Ot tesen og Ove Olsen
27.10 - 29.10: Preben Ottesen, Arne Thelin og Ole JØrgen Hanssen.
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REGNSKAP FOR AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON

1978

Inntekter:
Kulturstøtte

kr. 3550,oo

StØtte til kjøp av båt

kr. 3000,oo

Inntekter av helgebesøk
Salg av årsrapporter

kr. 1603,5o
kr. 220,oo

Flaskepant

kr.

lOO,oo

Utgifter:
Littera turkjØp

kr.

261,5o

Kontorutstyr

kr.

213,45

Porto

kr.

30,20

Husholdning (gass, ved, batterier)

kr.

972,45

Fangst- og ringmerkingsutstyr

k r . 1968,80

Ærfugl taksering

kr .

355,oo

Andre registreringer

kr.

249,75

Vedlikehold hus

kr.

58,35

Utgifter rapport 1976

kr.

781,20

Utgifter rapport 1977

kr.

647 , lo

KjØp av motor og båt

kr. 5718,6o

Inntekter 1978: kr.
Utgifter

8473,50

1978: kr. 11256,40

Underskudd 1978 kr.

2782,90

Kassabeholdning 1.1. 1978: kr .
Lån til båtkjØp

430,00

kr. 3000,00
kr. 3430,00

Underskudd 1978
~~~~
Kassabeholdning 31.12 1978 kr.
6~7,10

Ole Jørgen Hanssen (s).

60
MEDDELELSER FRA AKERØYA OR NITOLOGISKE STASJON,
~.

l- 4 :

Akerøya- en , ny norsk orn itologisk

stasjo~

l.

Br un,

2.

Sterna 6: 169-184 .
Lid, G. 1967: Røds~rupesanger , en ny art for Norge , og

3.

I1ichaelsen, J. 1968:

4.

gang i Norge. S terna 8 : 69 - 72 .
Acklam, G. 1970: S t eintrost, en n y art for Norge .
9 : 97- 100 .

andre eksempler på : c rlenget vårtrekk.

Sterna 7: 387 - 396 .

RØdtoppet fuglekonge påtruffet for

S terna

Ryvarden, L . 1972 :

6.

1 05-110 .
Hanssen, O.J.

7.

Stasjon. Østfold-Natur 2 : l - 5 4.
Hanssen, O.J. (red ) 19 78: Vi rksomhe ten ved Akerøya Or nitcio

(red ) l9 77 :

giske Stasjon 1977 .
8. Hanssen, O.J. 1978 :

~kerøy a s

fl o ra.

.:~rste

5.

~itt

om

~ ce ~

Blytti a 30 (2i :

Årsrappor t 1976 Akerøya Ornitoloqiske

Østfold- Natur 3: l - 6 4.
'.'irksomheten ved Akerøya Ornitologisi(e Sta-

sjon våren 1978. Østfo l d - Ornitologen 5 (3 - 4): 56 - 59.
9. Hanssen , O.J. 197 9 : Hekkebestanden av ærfugl (Somateria

~cilis 

s i ma (L.)) i Østfold. Fauna 32(1); In press .
10. Hanssen, O.J. 1 ~7 ~: Hekkebestanden a v makrellterne (Sterna
hirundo (L.)) i Østfold. Fauna 32: I n press.
11 . Hanssen , O.J. 19 78 : k~erøya høsten 19 77 . Østfo ld-Ornito logen
5(3 - 4) : 54-55.
12. Hanssen, O.J . 1979: lirkningen for f uglelivet på Østfold-kysten,
etter et ol jeutslipp i Skagerak høste n 1978 . Østfold -Na t~r 5: l-24.
1 3: Hanssen , O. J. (red) l<:i/9:

Virksomheten ved Akerøy a

Ornitolc~iske

Sta sjon 1978. Østfold-Natur 6 : 11 4. Hanssen, O.J . 1979 : ?orekomsten av hauksanger i Østfold.
Østfold-Ornitologen 6 l) : In press.

Ø S T F O L D - NAT UR
Østfold-~atur

ar en canportserie som distribueres av Norsk Orni-

tologisk Forenlng avd. Østfold.
ra~porter

Dette for å komme de ma:1ge

"u~je~l'

til livs, og i stedet se t te disse inn i e t system-

c:n rapportserie.
1:!.!_.eE~!Jkum:_

Alle rapporter utgitt i

Østfold-N~tur

kan kjØpes enkeltvis

Øst_fold-Nc.!:._~o~_tbo~

ved å b estille disse fra:

1145, 1601 Fr . ,;.:

Rapportene blir da oversendt >ammen med en oostqirotallong pålyde·
de rapportens kostende pluss porto.
nedlemsrnøter i

Rapportene kan også kjØpes

p~

fylkesavdeling/lokallag i NOF avd. Østfold .

Skol er, biblioteker og andre institusjoner/privatpersonPr kan
dbbonere på rapportserien.
~o rtene

e~terhvert

som de

Man vil da automatisk få tils~ndt raput~is,

etter samme betalingsmønster som

ovenfor .

Til forfattere:
Østfold-:;at,Jr er went å skulle dekke e1anenc ornitologi, zoologJ.,
botanLkk, geologi, naturvern etc .

Foru tse~ningen

skal komme inn under SPrien, er kun at
omhandler fylket.
at

~OF

For

~·'

for at en rapper'

-~~nt lig

del av stoffet

fuglerapportcr/ra-u~'lrnr ...ppo::-t:;:::

gjelder

avd. 0stfcld kan st' som utgi.ver a\.· rapl;)orten, <Jg såled,;s

betale dens

kaste~de.

I

~lik~

9 0! av eventuelt overskudd på
I a ndre

t ilf~l le r

tilfelle r vil forfatteren f!
rapport~n.

g)eldmr at foreningen st'r s0m

disLr~butør

av rapporten , og fØlgelig vil kjøpe opp et visst antalllrapporter
til faste abbonenter, salg
ros~~rer.de

salg må så

p~

møter etc., til trykningspris

~tgiveren

OPt

selv slå for.

l'lalliiSkri!JtE::r til Østfold-Natur sendes postboksadressen for
gjennoll'lesJ.r ,J a': a.1sv rlig redaktør.
''1 1

Ra':=morter som NOF avd. Østfold

st.l so::-1 utg iver a", kan foreaingen sel\.· trykke, i motsatt fa'2.

nå forfalter/utqiver ordne dette selv .
sl3get

try~kes

av

I alle

tilfelle~

vil orn-

dis~r~butøren.

Teksten bør væra sk1e~ec mcld elekt•i2~ skrivemdskin :~ A-4 1rk,
med dobbelt linjeavstand og 2 cm. ll'arg på

begg~

sider.

Eilder og

illustras joner skal være limt inn pe sin rette plass , O'J bØr
være av er. s lik k arakter at de egner seg for trykking

STASJONENS STYRE 1979,
Formann:

Ole JØrgen Hanssen, Hassingvn . 11,

1600 Fredrikstad.
Kasserer:

Tlf. 032 16917

Tellef Kjellesvig, Lyngstien 9

Kr .øy , 1600 Fredrikstad.

Tlf 032 40761

Rune Botnermyr, Karlstadvn. 22 C

St~remedlem:

1500 Moss
Styremedlem:

Arne Thelin, Jeløy Radio

1500 Moss.

Tlf . 032 51859

STASJONENS FASTE ADRESSE:
Postboks 1145, 1601 Fredrikstad Ø.
Postgirokonto 3 96 33 94
MOBILTELEFON (097) Hvaler 27 24 41
Anropstidcr

: r-1130 og 17-1730 i sesongen .

Fugleinteres s erte er velkommen til å ta del
i virksomheten ved stasjonen, og vil få p lass
i den grad det er ledig kapasitet i huset.
Stasjonen er særlig interessert i personer med
eller uten ringmerkingssert ifikat, som kan tilbringe l e ngre perioder av gangen på stasjonen.
Stasjonen tilbyr da fri losji og middagsmat.
For helgebesøk betales en turavgift på kr. 10,hvilket inkluderer middag og noe pålegg.

For

turen fram og tilbake innkreves d essuten kr.
10,- i bensinutgifter.

Alle henvendels er om

b esøk ved stasjonen må skje til formannen senest
onsdag fØr aktuelle helg eller uke.

