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3
INNLEDNING
Nok en god sesong er over ved Akerøya Ornitologiske Stasjon, og
igjen kan vi melde om ny rekord i antall observasjonsdager.

Tilsam-

men 128 dager ble loggfØrte, med 71 på våren og 57 på hØsten.
Også resultatmessig ble sesongen minneverdig, i det hele fem nye
arter for Akerøyas avifauna ble notert.
rekkefØlge:
jo.

Dis s e var i kronologisk

RØdhodevarsler, havlire, stor j o, sabinemåke og polar-

Av disse var hele 3 nye arter for Østfold Fylke.
Dessve~e

sto ikke ringmerkingsresultatene helt i stil med sat-

singen, og særlig våren med i underkant av 3000 fugler skuffet.
Flere av artene som overvintrer langt nord på kontinentet opptrådte
i

svært lave antall, som for eksempel gjerdesmett og fuglekonge .

Dessto mer g ledelig var det da at de sene vårtre kkere som gu l sanger,
hagesanger og gråfluesnapper opptrådte i antall langt over det normale, sammen med svarttrost og jernspurv i april.
Det mest karakteristiske for høsten var kanskje a t de enorme
antall med sisik som forekom på mange andre stasjoner, i svært liten
grad fant veien uton Akerøya.
lig høye antall i oktober.

Dompapen ble imid l ertid fanget i uvan-

Alt i alt ble 4856 fugler ringmerket på

Akerøya i 1979.
Det nyopprettede sjØfuglreservatet på Øya fikk dessverre ikke den
tilsiktede virkning i sin første sesong.

For det første kom det ro

rødrever over til øya, som dessverre ikke ble fjernet fØr den l.S.
Da hadde de allerede klart å forstyrre hekkingen for mange måker og
ærfugler.

Reservatet var heller ikke blitt oppmerket, slik at mange

besøkende mer eller mindre vitende fikk vandre uhemmet rundt i
sjøfuglområdene.

Særlig ille var forhold e ne i pinsehelgen.

Stasjonsbygningen fikk forøvrig en kraftig ansiktsløftning i 1979
med ny lagt tak, og med oppussing av soverommene i annen etasj e.
Viktig for driften på øya var også anskaffelsen av mobiltelefon.
Uten denne ville frakt til og fra Øya nesten fortont seg s o m en
umulighet.
Til slutt skal det bare nevnes at årsrapporten denne gang er betydelig mindre voluminøs enn tidligere år.
i

Dette skyldes at vi er

ferd me d å legge om publiseringsrutinen for stasjonen.

Resultat-

ene vil nå bli presentert summarisk 1 korte årsrapporter, med en mer
fylldig rapport hvert femte år.

Samtidig vil det bli lagt vekt på

å sammenfatte større oversikter over arbeidet 1 fagtidsskrifter.
Første skritt på veien er å overfØre alt gammelt materiale til
kartotekkort, et arbeid vi håper vil være avsluttet i 1980.
Ole Jørgen Hanssen (stasjons s iefl.
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AVIFAUNISK OVERSIKT FOR AKERØYA 1979
RUNE BOTNERMYR
Smålom (G. stellata) l ind. rastet ved øya den 22.5. På høsten
ble l ind. observert på trekk den 22.9.
Storlom (G. arctica) 16 vårobservasjoner fra 14.4 . til 4.6. med
største antall 5 ind. rastende den 8.5. og 5 ind. trekkende
den 20.5. På høsten ble enkeltindivider sett den 1.8. og 23.9.
Lom sp. (Gavia sp.) Under vårtrekket ble det observert en del
ubestemte lommer i perioden 12.4.- 4.6., med største antall
14 ind. den 20.5.
På høsten ble enkeltindivider sett 7.8., 9.8. og 22.9.
Alle disse fuglene trakk forbi vestsiden av øya, og flØy så
langt ute at det var umulig å artsbestemme dem, men de aller
fleste var sannsynligvis storlom.
Toppdykker (P. cristatus)
og 12 . 6.

Enkeltindivider ble observert den 1.6 .

Gråstrupedykker (P. griseigena) I alt syv observasjoner, alle
fra våren. Enkeltindivider ble sett 2.4.,3.4.,14.4. og 28.4.
3 ind. ble sett den 27.4., 2 ind. den 3.5. og lind den 5.5 .
Horndykker (P. auritus) lind. 21.4., 3 ind. 27.4., 2 ind 28.4 .
og 29.4. Fuglene holdt til i buktene på østsiden av øya.
Havlire (P. puffinus) 2 ind ble observert den 3.8. på direkte
trekk mellom Akerøya og ThorbjØrnskjær. Arten er ny for
Akerøya.
Havhest (F. glacialis) Syv vårobservasjoner i perioden 24.4.19.5. På høsten observert spredt fram til 20.10. størs te
antall 110+ den 20. 10 . Den 9.9. ble l ind. fanget og ringmerket.
Havsule (S. bassana) Seks vårobservasjoner i perioden 29.4.25.5. med største antall 22 ind. den 30.4 .
På høsten sett spredt og fåtallig fram til 20.10 .
Storskarv (P . carbo) Observert de fleste besøksdagene. På våren ble trekkende flokker observert fram til 28.5., med
hovedtrekk primo april og medio mai.
Største antall 220 ind. den 20.5.
På høsten sett regelmessig fra 26.8. til siste besøksdag
3 . 11. da 42 ind. ble sett. største antall på høsten var 85
ind. den 29.9.
Tophskarv (P. aristotelis) lO ind. sett den 18.5. I tillegg
le enkeltindivider observert den 21.5. og 24.5.
·
Gråheqre (A. cinerea) På våren ble enkeltindivider registrert
fem ganger mellom 6.4. og 24.5 .
På høsten ble direktetrekkende par eller småflokker sett
spredt mellom 5.8. og 29.9.
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Knoppsvane (C. olor) Også i år forsøkte svaneparet å hekke i
Ferskvannsdammen og denne gang ble det vellykket. Den 17.6.
ble nemlig tre små, søte og velskapte unger sett i dammen.
Bortsett fra det hekkende paret ( og deres unger) ble det
gjort få observasjoner, men den 8.4. ble 11 ind. sett samt
10 ind. den 14.4.
Sangsvane (C. cygnus)
nordover.

2 eks . observert den 27.10 på direktetrekk

Ringgås (B. bernicla) Fem mørkbukete ind. hadde tilhold på
øyas vestside i perio9en 17 . - 20.10. Individene tilhørte
dermed den østlige rasen B. bernicla bernicla .
Grågås (A. anser) Fire vårobservasjoner idet 2 ind. ble sett
11 . 4 . , lind. 28.4 ., 2 ind. 7.5. og lind. 11.5.
På -østen ble l ind. sett 4.8.
Sædgås (A. fabalis)

2 ind . sett den 25.8. og 3 ind den 22.9.

Kortnebbgås (A . brachyrhyncus)

58 ind. sett på trekk den 30.9.

Ubestemte gjess (Anser s}. ) 6 ind. 4 .4 ., 3 ind. 20.4., 7 ind.
28.4., 6 ind. 24.5.,
ind. 25.5. og 75 ind den 30.9.
Sistnevnte var trolig kortnebbgjess.
Gravand (T. tadorna) Hekket. Observert nesten daglig fra 25.3.
til 9.9. Største antall 17 ind. den 24 .5.
Stokkand (A. platyrhlnchos) Observert de fleste besøksdagene
1 varie rende anta 1. største antall 50+ den 22.9.
Stjertand (A . acuta) Et par observert den 27.4. På høsten ble
l ind. sett den 22.9.
Brunnakke (A. penelope) Fem vårobservasjoner i perioden 21.4.31.5. med største antall 8 ind . den 21.4.
Kun to høstobservasjoner idet enkeltindivider ble sett 8.9.
og 22.9.
Krikkand (A. crecca) Første vårobservasjon 9.4., deretter set t
spredt og i lite antall fram til 23.5.
Kun tre høstobservasjoner: lind 1.9., 2 ind. 8.9. og 3 ind.
den 9.9.
Skjeand (A. clypeata) 19 hanner observert den 22.5., 3 hanner
23.5., l hann 24.5 . og et par 3.6.
Toppand (A. fuligula) Det foreligger syv observasjoner fra
perioden 31.3. til 21.5 . største antall var 4 ind. 6.5.
og 9.5.
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Ærfugl (S. mollissima) Hekket. Observert daglig i varierende
antall. største antall på våren var 450 ind . den 4.4. og
500+ den 20.5. 235 av disse var direktetrekkende hanner.
StØrste antall på høsten var 300+ den 12 . 10.

•~

svartand (M. nigra) På våren observert nesten daglig i perioden 2.4.- 26 .5., største antall 80 ind. den 29.4.
På høsten spredt og fåtallig i perioden 29.9.- 14.10 .
Sjøorre (M. fusca)
Syv vårobse rvasjoner i perioden 15.4.20 .5 . med største anta ll 8 ind den 29.4.
På høsten ble 12 ind. sett den 6.10. og 5 ind. den 20.10.
Havelle (C. hyemalis) Tre vårobservasjoner idet 4 ind. ble
sett den 29.4 . og 2.5. og l ind. den 3.5.
På høsten ble 3 ind sett den 20.10.
Kvinand (B. clangula) Nesten daglig hele v å ren med største
antall 46 ind. den 2. 4. og 54 ind . den 4 .4.
På høsten observert spredt og fåtallig fram til 13.10 .
Siland (M. serrator) Hekket. Daglig hele våren og høsten fram
til 19 . 10. Største antall på våren var 47 ind. den 10.4.
Største antall på hØsten var 30 ind. den 25.8.
Laksand (M. merqans er) Fire observasjoner, alle på våren. 3
ind. 7.4., 17 ind. 8.4., et par 1.6. og l h ann den 4.6.
Fiskeørn (P . haliaetus)
23.5.

Enkeltindivider sett på trekk 12.5 og

Vepsevåk (P. apivorus)

l ind. sett på trekk den 5.8.

HØnsehauk (A . gentilis)

l ind . rastet på øya den 1 . 4.

Spurvehauk (A. nisus)
22 vårobservasjoner i perioden 25.3.
til 11.6. For det meste enkeltindivider, men 25.4. ble 5
ind. sett. 15 høstobservasjoner av enkeltindivider mellom
31.7. og 1 7 .10.
Fjellvåk (B. lagopus)
trakk den 13.10.

l ind. jaktet på øya den 16.5. og l ind .

Musvåk (B. buteo) · Tre vårobservasjoner idet 5 ind . ble sett
den 7.4., lind. den 8.4. og 3 ind. 11.4 .
l ind ble sett den
Kun en observasjon fra hØsten, idet
22.9.
Ubestemt våk (Buteo sp.)

2 ind. sett den 14.4.

Myrhauk (C . cyaneus)
På våren ble enkeltindivider sett 3.5.
og 16.5 . , begge hunnfugler. På høsten ble enkeltindivider
sett 10.9., 5 . 10. og 17.10 .
Sivhauk (C. aeruginosus)
Kjerrhauk sp.

(Circus sp.)

Vandrefalk (F. peregrinus)

12.1

En hunn jaktet på øya 27.4.
l

ind ble sett den 27.5.

En ungfugl ble sett på

trekk den
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Lerkefalk (F. subbuteo)

l ind. hadde tilhold på øya den 31.5.

Dvergfalk (F. columbarius) På våren ble enkeltindivider notert
atte ganger i perioden 14.- 29.4. På høsten ble en hann sett
den 19. 1 0.
Tårnfalk (F. tinnunculus ) På våren sett ni ganger i perioden
9.4. - 22 .5 ., for det meste enkeltindivider , men den 10.4.
ble 2 ind. sett. FØ lgende høstobservasjoner er gjort: l ind.
4.8. , et par 24.8., en hann 26.8 ., lind. 13.10. og 3 ind.
den 14.10.
Orrfugl (L. tetrix) En hann holdt til på øya hele våren (spilte
i perioden 22.5.- 3.6.). Den 6. 4. ble dessuten en høne obs ervert. Hannen ble også sett regelmessig på høsten fram til
3.11.
Tjeld (H. ostralegus) Hekket. Observert alle besøksdager på
våren. Hovedtrekk e t foregikk sist i mars og først i april.
Største antall var 175 ind den 25.3. O og 105 ind den 10 . 4.
På høsten observert fåtallig fram til 18.10.
Sandlo (C. hiaticula) Hekket. Observert fåtallig hele vå ren.
På høs ten notert fram til den 18.10. i varierende antall.
Hovedtrekk i første halvdel av august .
Heilo (P. apricaria) På våren sett i perioden 5.5.- 3.6. med
største antall 30 ind. den 5.5. og 30+ den 12.5.
På høsten set t regelmessig i et lite antall fram til 18.10.
Tundralo (P. squatarola)
To vårobservasjone r idet 20 ind. ble
sett den 22.5. og 14 ind . den 4.6.
På hØsten regelmessig fram til 3.11. med størs te antall 14
ind. den 6.10. og 17 ind. den 3.11.
Vipe (V. vanellus) Hekket. Observert hele våren i varierende
antall og med hovedtrekk tidlig i apr il·
På yøsten fåtallig fram t il 3.11.
Steinvender (A. interpres) Hekket. Første vårobservasjon den
9.5., deretter regelmessig i lite antall fram til 28.9.
Fjæreplytt (C. maritima) To observasjoner, begge fra våren
idet 26 ind . rastet den 25.3. og 2 ind . den 7.4.
Dvergsnipe (C. minuta) Tre vårobservasjoner idet l ind . ble
sett den 3.4 ., 2 ind. den 18.5. og lind. 25.5 .
Kun to høstobservasjoner. Den 1.9. ble 3 ind sett (to av
disse ble fanget og ringmerket) og l ind observert den 9.9.
Temmincksnipe (C. temminckii) Den 8.8. b l e l ind. sett, mens
2 ind ble sett den 9.8. En av disse b l e fanget og ringmerke t.
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Myrsnipe (C. alpina) Observert i et lite antall på våren i
perioden 20.- 26.5.
På hØsten sett nesten daglig fra 2.8. til 3.11. med største
antall 20 ind. den 12. og 13.10.
Polarsnipe (C. canutus)

Observert 11 ganger i perioden 31.7.-

12.10.
største antall var 12 ind. den 1.9.
Brushane (P . pugnax) Den 30.7. ble 6 ind sett på trekk, mens
---, lnd. rastet på vestsiden av øya den 24.8.
Sotsnipe (T, erythropus)

Enkeltindivider observert 21.5. og

10.6 .
RØdstilk (T . totanus) Hekket. Første vårobservasjon den 7.4.
Hovedtrekket fant sted medio mai, med største antall 10+
den 23 . 5.
På høsten observert i varierende antall fram til 14 . 10., med
hovedtrekk primo august. Største antall 12 ind. den 9.8 .
Gluttsnipe (T. nebularia) Kun en vårobservasjon idet 2 ind .
sett den 11.5.
På høsten nesten daglig i lite antall i perioden 5 . 7.-15.9.,
med største antall 6+ den 5.8. og 5 ind. den 25.8 ,
Skogsnipe (T. ochropus) Fire vårobservasjoner. Enkeltindivider
sett 24.4., 26.4., 25.5. og 26.5.
På hØsten observert spredt i perioden 30.7.- 30.9, , med
største antall 4-5 ind. den 18.8 .
Grønnstilk (T. glareola) To vårobservasjoner med 2 ind. den
22.5. og 2 ind. den 10.6.
Ti høstobservasjoner i perioden 31.7 .- 25.8 . , med største
antall 4-5 ind. den 24.8.
Strandsnipe (T. hypoleucos) På våren observert i varierende
antall i perioden 18.5.- 10.6., med hovedtrekk i siste
halvdel av mai og største antall 10+ den 21.5.
På hØsten sett neste n daglig fra 28.7 . til 22.9. og med
hovedtrekk sist i juli.
største antall lB+ den 30 . 7.
Lappspove (L. lapponica) Fire vårobservasjoner. Enkeltindivider
ble sett 22.5., 23.5., 24.5 og 26.5.
To
høstobservasjoner idet B ind. ble sett den 2.9. og 4
ind den 8.9.
Storspove (N. arquata) Første vårobservasjon den 8.4. Hovedtrekket fant sted i siste halvdel av april. Sammenlignet med
tidligere år var det unormalt lite storspover å se i 1979.
På høsten ble arten kun observert enkeltvis eller i småflokker på 3-4 ind. i perioden 3.8 . - 23 . 9.
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Småspove (N. phaeopus) Vanlig på våren i perioden 9.- 2-6.5.
og med hovedtrekk medio mai. Største antall 143 ind. den
12.5. og 155 ind. den 13.5.
På hØsten fåtallig i perioden 30.7.- 16 . 8. og med største
antall 14 ind. den 3.8.
Rugde (S. rusticola) Tre vårobservasjoner idet l ind. ble sett
den 11.4., l ind. 12 . 4. og 2 ind. 13.4.
På hØsten ble l ind. fanget og ringmerket den 8.10.
Enkeltbekkasin (G. gallinago)
perioden 5.4.- 3.11 .

Hekket. Vanlig i

lite antall i

Polarjo (S. pomarinus)
l voksent individ ble observert på sørsiden av øya den 19.10. Fuglen tilhørte den lyse typen.
Arten er ny for Akerøya.
Tyvjo (S. parasitticus) Første vårobservasjon den 5.5., deretter regelmessig i Ilte antall hele våren . Støvste antall 5
ind. den 25.5.
På høsten ble arten observert fram til 9.9., med største
antall 5 ind. 3.8., 5.8 . og 8.8.
Storjo (S. skua)
l ind. observert på trekk på sørsiden av øya
den 4.8.
Første observasjon av arten på Akerøya.
Fiskemåke (L. canus) Hekket. På våren ble arten observert alle
besøksdager med største antall 120 ind. 10. og 11.6.
På høsten observert i lite antall fram til 12.10.
Gråmåke (L. argentatus)
Hekket. Observert alle besøksdager.
Mellom 200 og 250 ind. holdt til på øya på våren.
På høsten sett i større antall. I september og oktober var
det mellom 400 og 500 ind. på Øya.
Svartbak (L. marinus)
Hekket. Sett alle besøksdager. Største
antall på våren var 70 ind. den 10.4.
største antall på høsten var 160 ind. den 17.10.
Sildemåke (L. fuscus)
Hekket. Første vårobservasjon 25.3.,
deretter daglig hele våren og sommeren. største antall var
130 ind den 25.5.
På hØsten mer sporadisk fram til 30.9. i et antall av ca .
10 ind.
Krykkje (R. tridactyla) Tr e vårobservasjoner: 9-10 ind. den
29.4., lInd 30.4. og 2 ind . 4.5.
På høsten ble 15 ind. sett 27.9., 18 ind. 28.9., 15-20 ind.
19.10 . og ca. 200 ind. 18 . 11.

lO
Hettemåke (L. ridibundus) Hekket. Observert de fleste besøksdager på våren med stØrste antall 12 ind. den 8.4.
På hØsten uregelmessig og svært fåtallig fram til 18.10.
Dvergmåke (L. minutus)
den 22.5 .

l ind. observert på vestsiden av øya

Sabinemåke (L. sabini)
En ungfugl ble observert i Vadebukta på
vestsiden av øya den 22.9.
Fuglen ble funnet dØd på nesten samme sted dagen etter (23.9.)
Dette er fØrste observasjon av arten på Akerøya.
Makrellterne (S. hirundo)
Hekket. Første vårobservasjon 8.5.,
deretter nest en daglig hele våren. Største antall var 30 ind.
den 24.5 .
På hØsten sett fram til 25.8., med største antall 30 ind. den
4.8.
RØdnebbterne (S. paradisea) To par hekket. Observert i lite
antall i perioden 18.5.- 18 . 8.
Splitterne (S . sandvicensis) 2 ind.

4. 6.

Alkekonge (P, alle)
Lomvi (U. aalge)
Alke (A. torda)

ble sett sør på øya den

Et kadaver funnet på Øya den 22 . 9.

Et kadaver (oljedØd) funnet 30,7.
2 ind. trakk forbi øya den 20.5.

Teiste(C. grylle)
Kadavre funnet 25.3. og 1.4. Enkeltindivider
observert 2 .4 ., 9.4. og 21.4.
På hØsten ble en ungfugl sett 9,8.og 7 ind, den 25 . 8.
Alke/ Lomvi (A. torda/ U. aalge)
4 ind, den 20,5,
På høsten ble fØlgende observasjoner gjort : 4 ind. 27.9.,
8 ind. 28.9., 20+ 29.9. og lind. den 19.10.
Ringdue (C. palumbus) På våren ble arten observert spredt og i
lite antall i perioden 25 .3 .- 13.6.
På høsten ble kun fem observasjoner gjort i perioden 15.8.14.10.
Skogdue (C. oenas) Fire observasjoner, alle på våren: 2 ind.
4 . 4. , 3 ind. 6 .4 ., 2 ind. 9.4. og lind. 3 . 6.
Tyrkerdue (S. decaocto)
19.5.
Turte ldue (S. turturl

l ind. ble fanget og ringmerket den
l ind . observert den 27.5.

GjØk (C. canorus)
Hekket. Første vårobservasjon 16.5 . , deretter
daglig hele våren.
Den 31.7. ble en ungfugl sett mens den ble matet av en heipiplerke. Si ste høstobservasjon var 25.8. da l ind. ble fanget og ringmerket .

11
Hornugle (A, otus)

Den 9.4. ble 3 ind. fanget og ringmerket.

Jorduqle (A. flammeus)
Enkeltindivider ble observert seks
ganger på våren i perioden 31. 3 .- 22.5.
På høsten ble enkeltindivider s ett 6.10., 15. og 16 . 10.
Perleugle (A. funereus)
l ind . sett den 9.4.
På høsten ble 2 ind merket henholdsvis 30 .9, 14.10.
Nattravn ( C . europaeus)
En hann ble hørt spil l e den 22.5. og
l ind. b le observert den 2 5 . 8.
Tårnsei ler (A. apus) Første vårobservasjon den 3.6 . , deretter
daglig til 18.8 .
største antall t,.o ind. på direkte trekk d en 5.8
Siste høstobs ervasjon den 15.9 .
Vendehals (J. torquilla) Fire observasjoner, alle på våren :
2 ind 16.5., 2 ind 17.5., lind. 18.5. og 1 -2 ind. den 19.5.
Dette er unormalt lite sammenlignet med tidligere år.
Flaggspett (D. major)
Sett eller ringmerket
høsten i perioden 25.8.- 17.10.

syv ganger på

Dver~spett

(D. minor)
l ind. ble ringmerket den 11.4.
Pa høsten ble l lnd. fanget og ringmerket den 29 ,9, og et
kadaver funnet 29.9.

Sandsvale (R. riparia ) Tre vårobservasjoner: lind. 23.5., 2
ind. 4.6. og 2 ind. den 12.6 .
På høsten ble 2 ind. sett den 22.9.
Låvesvale (H. rustica) Vanlig i varierende antall på våren i
perioden 13.5.- 13.6., med hovedtrekk i siste halvdel av mai.
Største antall 50 ind. den 23.5.
På høsten set t spredt og fåtallig fram til 22.9. med en
etterslenger den 11.10.
Taksvale (D. urbica)
Hekket. Første vårobservasjon den 11.5.,
deretter vanlig hele vå ren og sommeren.
Hovedtrekket fant sted medi o mai med største antall 32 ind.
20 . 5 .
På hø sten foregikk hovedtrekket i første halvde l av august
med største antall 100+ den 10 .8. Siste hø s tobs. d en 23.9.
da 8 ind. ble sett.
Trelerke (L. arborea)

l ind. b l e sett den 5.4.

Sanglerke (A. arvensis) Hekk e t . Sett alle be søksdager fram til
19.10. da siste observasjon ble gjort.
Hovedtrekket på våren foregikk tidlig i april med største
antall 90+ den 5. 4 .
På høsten kun fåtallig.
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Trepiplerke (A. trivialis~ På våren observert i perioden 1.5.30.5. med hovedtrekket medio mai. Største antall 50 ind.
den 18.5.
På høsten mer sporadisk i perioden 18.8.- 28.9. og med .s tørste antall 15+ den 15.9.
Heipiplerke (A. pratensis) Hekket. Regulær hele våren med
hovedtrekk primo april. største antall på våren var 150 ind .
den 8.4 .
På hØsten observert da~lig med hovedtrekk i siste halvdel
av september.
største antall 700+ den 23.9.
Skjærpiplerke (A. spinoletta) Hekket . Observert hele året i
varierende antall.
Hovedtrekk på våren primo april.
På høsten foregikk hovedtrekket tidlig i august med største
antall 80+ den 3.8. og 9.8.
Gulerle (M. flava) Observert på våren me llom 12.5 . og 2 . 6. i
lite antllll.
På hØsten spre dt og fåtallig i perioden 3.8.- 22.9.
Linerle (M. alba) He kket. Observe rt daglig i perioden 31.3.8.10.
Hovedtrekk på våren fant sted midt i april.
største antall 45+ den 12.4 .
HØstens hovedtrekk foregikk i fØrste halvdel av august.
Største antall på høsten 45+ den 15.8 .
Tornskate (L. collurio) Første vårobservasjon den 11.5 . , deretter daglig i lite antall hele våren.
På høsten sett spredt fram til 30.9. med største antall 8-10
ind. den 16.8.
RØdhodevarsler (L. senator} En adult hann ble fanget og ringmerket den 13.6.
Dette er første registrering av arten på Akerøya.
Varsler (L. excubitor} På våren ble enkeltindivider sett 5.4.,
7.4., 11 . 4. og 13.4.
På høsten ble enkeltindivider sett 22. og 23.9. samt 10.,11.
og 17.10.
Stær (S. vul!aris) Hekket. Observert alle besøksdager. Hovedtrekket p våren fant sted 1 a~ril med st~rste antall 300+
den 25.4.
Hovedtrekket på høsten foregikk over en lengre pe;iode fra
primo august til primo september, og større antall ble også
notert primo november.
Største antall 300+ den 26.8. og 250 ind. den 1.9.
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Skjære (P. pica) Enkeltindivider ble observert fem ganger på
våren mellom l. og 10.4.
Kaie (C. monedula) Sett seks ganger i peri oden
StØrste antall 10 ind. den 12.6.
Kornkråke (C . frugilegus)

4.4.- 12.6 .

l ind. trakk mot nord den 1 5. 4.

Kråke (C. corone) Hekket. Observert alle besøksdager.
Største·· antall på våren 150 ind. den 9.6 . Største antall
på høsten var 40+ den 1.8.
Ravn (C. corax) Fire vårobservasjoner: lind. 3.4., 4 ind .
9.4., 2 Ind. 16.4. og l ind. 11.5.
Observert tre ganger på høsten: lind. 25.8., 2 ind. 30.9.
og 2 ind. 12.10.
Gjerdesmett (T. · troglodytes)
På våren observert fåtallig i
perioden 7.4.- 13.5.
Største antall på våren var 7 ind . den 22.4.
På hØsten observert i perioden 15.9 . - 3 . 11, men antallet
oversteg ikke 3 ind. på en dag (!)
Dette er u sedvanlig lite sammenlig net me d tidligere år .
J e rnspurv (P. modularis) Vanlig på våren i perioden 31.3.- 17 . 5.
med hovedtrekk medio april og største antall 30+ den 12. og
22.4.
På høsten spredt i perioden 8.9.- 17.10.
største antall 15+ den 15.9 .
Sivsanger (A. schoenobaenus)

l ind. ble

rin~erket

Rørsanger (A. scirpaceus)
lind. 1.6., l ind. 12.6.
18.8., alle ringmerket.

den 31.5.
~gl

ind.

Gulsanger (H. icterina)
I ale 24 observasjoner i perioden 17.5.2.9., men svært fåtalJ.ig.
Hagesanger (S. borin) Observert på våren i perioden 17.5.-13.6.
med trekktopp sist i mai. Største antall 50+ den 29 .5 .
På høsten observert fra 7.8. til 28.9. i beskjedent antall.
Munk (S. atricapilla)
På våren notert fåtallig i perioden 8.5.2.6. og med største antall 10+ nen 23.5.
På høsten spredt i perioden 4.8.- 15.10. med største antall
15+ den 9.10.
Tornsanger (S. communis) Hekket. Første vårobservasjon 13 .5. ,
deretter nesten daglig hele våren.
På høsten notert fram til 23.9., og med største antall 15+
den 30.7.
MØller (S. curruca) Hekket. Første vårobservasjon 12.5., deretter vanlig hele våren med hovedtrekk i siste halvdel av
mai. StØrste antall 30+ den 17.5.
På høsten sett fram til 10.9 . og med største antall 25+ den
30.7.

LØvsanger (P. trochilus) Mulig hekkefugl. Første vårobservasjon
26.4., deretter vanlig fram til 3.6.
Hovedtrekket fant sted sist i mai og med største antall
150+ den 18.5.
På hØsten ble arten observert vanlig fram til 30.9. og i tillegg en etterslenger den 15.10 .
Hovedtrekket fant sted midt i august og med største antall
60+ den 17.8.
Det ble ringmerket uvanlig lite lØvsangere ved stasjonen i
år .
Gransanger (P. collybita) Observert på våren i lite antall i
perioden 11.4.- 2.6.
Også ~å høsten sett spredt og fåtallig i perioden 17.8.- 19.
10.
BØksanger (P. sibilatrix)

l ind. ringmerket den 19.5.

Fuglekonge (R. regulus) Observert i varierende antall i perioden 25 . 3.- 24 .5. Hovedtrekk i første halvdel av april og
største antall 60+ den 11.4.
På høsten observert mellom 26.8. og 19.10 . og med hovedtrekk i fØrste halvdel av oktober.
største antall 50+ den 9.10. og 15.10.
Hagefluesnapper (F. hypoleuca) På våren sett i perioden 10 . 5.12.6. med hovedtrekk sist i mai og ttørste antall 25+ den
27.5.
Hovedtrekket på hØsten fant sted i siste halvdel av august
og største antall 30+ ble notert den 26.8.
Gråfluesnapper (M. striata) På våren sett spredt og fåtallig
l perioden 18.5. - 31.5.
Høsttrekket fant sted i perioden 9.8.-15.9.
Buskskvett (S . rubetra) Sett på våren i lite antall i perioden 13.5.- 13.6 .
På hØsten sett spredt og fåtallig mellom 4.8. og 29.9.
Steinskvett (O. oenanthe) Hekket. Observert fra den 11.4. og
deretter daglig hele våren.
Hovedtrekk i siste halvdel av mai og største antall 60+
den 20.5.
Hovedtrekket på hØsten fant sted i første halvdel av august. Største antall oå høsten var 25 ind. den 10.8.
Siste høstobservasjon.ble gjort den 6.10.
2 individer av den grønlandske rasen Oenanthe o. leucorhoa ble forøvrig fanget og ringmerket den 10.5.
Svartrødstjert (P. ochruros) En ungfugl ble ringmerket den
18.8. og l ind. observert den 2.9.
Rødstjert (P. phoenicurus) FØrste vårobservasjon 9.5., deretter daglig fram til 4.6.
Hovedtrekk midt i mai og med største antall 20+ den 18.5.
På høsten sett mellom 6.8. og 5.10 . med største antall 15+
den 26.8. og 10.9.
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Rødstrupe (E. rubecula)
Regulær på våren i perioden 31.3.--3.6. med hovedtrekk medio april og medio mai.
største antall 300+ den 13.4. og 200+ den 26.4.
Hovedtrekk på høsten i siste halvdel av september og medio
oktober.
største antall 50+ den 14.10.
Blåstrufe (L. svecica) Seks vårobservasjoner i et antall av
1-2 nd. l perioden 19.- 28.5.
To høstobservasjoner idet 4 ind ble sett den 25.8. og l ind.
den 26.8.
Gråtrost (T. pilaris) Observert i varierende antall i perioden
25.3 .- 23.5. på våren.
Hovedtrekk sist i april og med største antall 75+ den 26.4 .
På høsten sett spredt og fåtallig i perioden 25.8.-15.10.,
men den 3.11. kom et bra trekk fra nordøst lavt over øya og
det ble talt ca. 1200 ind.
Rinqtrost (T. torquatus)
15 vårobservasjoner i perioden 12.4.23.5. største antall 7-8 ind. den 26.4. og 7 ind. den 10.5.
På hØsten ble enkeltindivider sett 5.10., 12.10. og 15.10.
Svarttrost (T . merula)
Regulær i perioden 25.3.- 30.5. med
hovedtrekk tidlig i april og med største antall 150+ den
5. 4.
Hovedtrekket på høsten fant sted midt i oktober med største
antall 25+ den 17.10.
RØdvingetrost (T. iliacus)
På våren notert i perioden 5.4.2 . 6. og med hovedtrekk i siste halvdel av april.
Største antall 100+ ble notert den 24.4. og 75+ den 22.4.
Hovedtrekk på høsten fant sted i oktober og største antall
70-80 ind. 15.10. og 100+ 14.10.
Måltrost (T. philomelos)
Sett på våren mellom 5.4. og 27.5 .
med hovedtrekk sist i
april med største antall 250+ den
26.4.
På høsten fant hovedtrekket sted fØrst i oktober med største
antall 60+ den 6.10. og 40+ den 9.10.
Duetrost (T. viscivorus)
og 26. 4 .

Enkeltindivider

ble sett den 14 .4.

Blåmeis (P. caeruleus) På våren sett fire qanqer fra l. til
4. 4 .
På høsten spredt og fåtallig i perioden 22.9 .- 3 . 11.
Kjøttmeis (P . major) På våren spredt og fåtalli g mellom 1.4.
og 12.6.
På høsten fåtallig i perioden. 28. 9. - 3.11.
Trekryper (C. familiaris)
På våren ble e nkeltindivider sett
8.4. og 9.4.
På høsten sett ni ganger i l ite antall (1-2 ind . ) i perioden 24.8.- 15.10.
Bokfink (F. coelebs ) På våren observert mel lom 25.3. og 11.6,
med hovedtrekk medio april og med stØ r ste antal l 110+ den
13 . 4 .
På høsten spredt i perioden 16 .8 .-1 8.10.
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BjØrkefink (F. montifringilla) Første vårobservasjon 5.4.
deretter daglig fram til 25.5.
Hovedtrekk ultimo april med største antall 40+ den 25.4.
På høsten spredt mellom 1 5.9. og 19.10. oq med største
antall 30+ den 30. 9 .
Grønnfink (C. chloris) På våren sett spredt og fåtallig i
perioden 25.3.- 22.5.
På hØsten observert mellom 5.8 . og 3.11. med hovedtrekk
først i oktober.
største antall 15-20 ind. den 15.10 . samt 20+ den 3.11.
Grønnsisik (C. spinus) Observert på vå ren mellom 1.4. og 11.5~
med hovedtrekk først i april.
største antall 55+ den 1.4.
På høsten sett i perioden 8.9.-18.10. med hovedtrekk sist i
september og medio oktober. største antall 300+ den 23.9.
Bergirisk (A. flavirostris ) Sett på våren fra 25.3. til 15.4 .
med største antall 40+ den 13.4 .
På høsten sett spredt i perioden 23.9. til 3.11. med største
antall 20+ den 3.11 .
Tornirisk (A. cannabina) Hekket. FØrste vårobservasjon 1 . 4.,
deretter nesten daglig hele våren.
Hovedtrekket fant sted medio april og i siste halvdel av mai.
Største antall 50+ den 12.4.
På høsten observert fram til 28 . 9 . med hovedtrekk medio august og største antall var 80+ den 18.8 .
Gråsisik (A . flammea) På våren ble 3 ind. sett 14.4., 4 ind.
17.5 . og 2 ind. 24.5.
Observert på høsten i perioden 15 . 9.-3.11. med hovedtrekk
1 første halvdel av oktober.
største antall 80+ ble notert den 17.10.
Rosenfink (C. erythropus) l ind. ringmerket den 29.5. og 2.6.
og l lnd. ble observert den 31.7.
Grankorsnebb (L. curvirostra) En ungfugl ble ringmerket den
25 . 8., 9 ind. sett 26.8. og 14-15 ind. den 14.10.
Dompap (P. pyrrhula) På våren spredt og fåtallig fra 2.4. til
14 . 4.
På høsten ganske vanlig 1 perioden 29 .9 . til 3.11. med
hovedtrekk medio oktober.
Gulspurv (E. citrinella) Regulær PA våren i perioden 31.3.22.5 . med største antall 20+ den 1.4.
På høsten ble 2-3 ind sett 13.10. og 4 ind den 14.10.
Hortulan (E. hortulana) En hunn ble ringmerket den 18.5.,
mens to hanner og en hunn ble observert den 20.5.
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Sivspurv (E. schoeniclus} Mulig hekkef ugl, Første vårobservasjon 31.3., deretter daglig hele våren med hovedtrekk
medio aoril. største antall 25+ den 12.4,
På høsten sett fram til 19.10. med hovedtrekk sist i september.
Største antall 45+ den 23.9 .
Lappsourv (C. lapponicus)
11 vårobservasjon e r mellom 1.4. og
13.6.
største antall 6 ind. den 5.4.
Fem høstobservasjoner mellom 15.9. o~ 8.10 . med største ant all 5 ind. den 15.9.
SnØspurv (P. nivialis) Sett syv ganger på vå r en mellom 25.3.
og 2.5 . og med største antall 17 ind. den 25 . 3.
TILLEGG:

Egretthegre (E. alba} l ind. observert noen få minutter
på vestsiden av øya den 16.4. 1978.
Denne observasjon er nå godkjent av NSKF.
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RINGMERKING, GJENFUNN OG KONTROLLER VED AKERØYA 1979
INGAR IVERSEN
1970-78 mars april mai juni juli aug.

Havhest
(Fulmarus glacialis)
Ærfugl
(Somateria mollissima)
Spurvehauk
(Accipiter nisus)
Tårn falk
(Falco tinnunclus)
Lerke falk
(F. subbuteo)
Dverg falk
(F . columbarius)
Orrfugl
(Lyrurus tetrix)
Tjeld
(Haematopus ostralegus)
Sandlo
(Charadrius hiati cula)
Heilo
(Pluvialis apricaria)
Tundralo
(P. squatarola)
Vipe
(Vanellus vanellus)
Dvergsnipe
(Cal idris minuta)
Temmincksn ipe
(C. temminckii)
Myrsnipe
(C. alpina)
Polarsnioe
(C. canutus)
Sand lØper
(C. alba)
Rød stilk
(Tringa totanus)
Gluttsni pe
(T. nebulari a)
Skogsni pe
(T . ochropus)
Strandsnioe
(T. hypoleucos)
Lapp spove
(Limosa lapponica)
Rugde
(Scolopax rusticolal
Enkeltbekkasin
(Gallinago gallinago)
Kvartbelclcasin
(Lymnocryptes minimus)
Tyvjo
(Stercorarius parasitticus)
Hettemåke
(Larus ridibundus )
Gråmåke
(L, argentatus)
Svartbak
(L. marinus)
Fiskemåke
(L. canus)

lO
9

7

l

3

l
l

l

l
l

l
25

14

l

l

2
5
35

l
77
3
4

l

6

5

l
l
28

2

26

2

3

l
l
14

l

l
l
40
21

6
2

6

19
sept. okt. nov.
l

Sum
1979
l

1970-79
l

Antall
gjenfunn

lO

8

2

17
3
l

l

2
l

l

2

14

39

l

2
2
5

2

2

37

l

l

77
3
4

6

12

l

l
l

28

56

l

l
l
2

l

2

8

22
l
l
40

6

27

2

2

6

6

l

20
1970.,-.78 mars a nr il mai juni juli auq.
Makrellterne
(Sterna hirundo)
Rødn ebbterne
(S. paradisea)
Tyrkerdue
(Streptopelia decaocto)
Gjøk
(Cuculus canorus)
Hornugle
(J\sio otus)
Jord ugle
(A. flammeus)
Perleugle
(Aegolius fune reus)
Nattravn
(Caprimulgus eu ropaeus)
Tårnseiler
(Apus apus)
Vendehals
(Jynx torquilla)
Flagqspett
(Dendrocopus major)
Dvergspett
(D. mi nor)
Sandsvale
(Riparia riparia)
Låvesvale
(Hirundo rustica)
Taksvale
(Delichon urbica)
Sang lerke
(Alauda arvensis)
Trepiplerke
(Anthus trivialis)
Heipiplerke
(A. pratensis)
Skjærpiplerke
(A. soinoletta)
Lapp! p lerke
(A. cervinus)
Guler le
(Motacilla flava)
Linerle
(M. alba)
Tornskate
(Lanius collurio)
RØdhodevarsler
(L . Eanator)
Varsler
(L. excubitor)
Stær
(Sturnus vulgaris)
Kråke
(Corvus corone cornix)
Sidensvans
(Bornbycilla garrulus)
Gjerdesmett
(Troglodytes troqlodyt es )
Jernspurv
(Prunella modularis)

3
3

l
l

2

9
5

3

l
12
l
l
4

62

l

11

l
l
15

3

3

4
l

5

5

14

38
292

40

8

l

5

16

43

l

2

l

9

20

14

12

2

2

19

l
7
136

12

22

54

c

l
18
139

18

16

4

4

29
2
357
420

6

123

5

l

22

65

21
Sum
sept. okt. nov.

1979
3

1970- 79
3

3

3

l

l

3

12

3

8

Antall
gjenfunn

l
l

2

l

14
l
l

l

5
l

4

66

7

18

2

2
l

~

6

11

27

2

3

18

4

7

l

6

25

62

108

400

35

78

l

l

7
l

l

50

186

34

88

l

l

l

19

l

270

2

29

6

131

9

2
6

6

11

32

25

382

1 72

592

l

l
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1970-78 mars april mai juni juli aug.
l
3
Si vsa nger
(Ac rocephalus s choenobae nus )
l
l
lO
RØrsanqer
( A. scirpaceus)
l
5
8
20
35
Gulsanger
(Hippolais icterina)
5
Ha uksanger
(Sylvia nis oria)
20
120
179
Hage sanger
(S. borin)
l
30
l
213
Munk
(S . atr ic apilla)
14
4
6
61
117
Torn sanger
(S . communi s )
21
5
7
26
220
Møller
(S . curruca)
23
5 118
5 720
4590
Løvs a n ger
(Phy l l os copu s trochi l us)
l
2
1 6 18
288
Gran sange r
(P. collybita)
l
12
Bøksange r
(P . s i bilatrix)
l
Fuglekon gesanger
(P . proregulus)
l
112
7
lO
3358
Fug lekonge
(Regulus regulus)
52
l
45
280
Haqefluesnaoper
(Ficedula hypoleucos)
l
Dvergfluesnapper
(F. parva)
6
18
1 25
Gråflu esnapper
(Muscic apa striata)
11
12
116
Buskskvett
(Sax i co l a rubetra)
l
4 15
2 25
197
S tei n skve tt
(Oe nanthe oen anthe)
l
6
Svartrødst j e r t
(Phoenicurus ochrurus )
17
l
62
654
Rødstj e rt
(P. phoenicurus)
2
l
l
558 117
3481
2
Rødstrupe
(Erithacus rubecula)
3
3
57
Blå strupe
(Luscinia svecica)
l
Nattergal
(L. luscinia)
l
2
15
117
Grå trost
(Turdus pilaris )
7
2
25
Ringtrost
(T. torquatus)
159
5
696
4
Svarttrost
(T. merula)
l
l
294
66
RØdvingetrost
(T. ·111acus)
75 17
499
Måltrost
(T. philomelos)
2
Due trost
(T. viscivorus)
Bl
Stjertmeis
(Aegithalos caudatus

.,

23
sept. okt. nov.

2

Sum
1979
l

1970-79
4

2

12

36

71

Antall
gjenfunn

5
22

l

163

342

7

31

70

283

4

89

206

3

62

?82

36

l

908

5498

6

15

58

346

l

13

l

5

l

38

159

lO

32 7

3685

2

108

388

l

l
3

27

152

4

27

143

47

244

l

7

94

748

975

4456

6

66

13

l

96

137

l

18

l

4

2

2

24

141

11

36

5

25

3

201

897

16

20

65

2

155

449

3

15

48

155

654

3

2

Bl

24
Svartmeis
(Parus ater)
Blåmeis
(P. caeruleus)
Kjøttmeis
(P. major)
Trekryper
(Certh i a familiaris)
Bokfink
(Fringilla coelebs)
Bjørkefink
(F. montifringilla)
Grønnfink
(Carduelis chloris)
Grønn sisik
(C. soinus)
Stillits
(C. carduelis)
Bergirisk
(Acanthis flavirostris)
Tornirisk
(A. cannabina)
Gråsisik
(A. flamme a)
Rosenfink
(Carpodacus erythrinus)
Grankorsnebb
(Loxia curvirostra)
Dompap
(Pyrrhula pyrrhula)
Kjernebiter
(Coccothraustes coccoth.)
Gulspurv
(Emberiza citrinella)
Hort ul an
(E . hortulana)
Sivsourv
(E. schoeniclus)
Lappspurv
(Calcarius lapoonicus)
SUM

1970.,..78 mars april mai juni j uli auq .
27
182

3

154

3

56

l
50

4

183

16

7

77

3

l

207

2

l

66
l
62

l

138

6

17

397

4

2

l

4

20

l
l

2

70

3

l
26

4

l

l
l

393

2

38

16

19662

26

1 356

1525

49 95

505

25
sept. okt .. nov.

Sum
1979

1970-79

Antall
gjenfunn

27
14

21

203

11

14

168

5

4

lO

66

2

12

70

277

16

lO

49

232

6

4

15

92

22

20

42

108

4

l

l

17

l
12

72

60

l

3

18

flO

l

48

186

l

89

486

l

2

4

l

3

66

13~

l

l
l

6

7
l

42

52

l
448

840 12

32
2

150

543

l

l

4856

24518

70
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STASJONENS GJENNFUNN OG KONTROLLER I 19 79
Det ble i året som gikk innrapportert 11 t ilfe ller av fugl merket på
Akerøya og kontrollert andre steder. Videre ble det kontro llert 5 fugl
ringmerket andre steder.
Gjennfunn
S trandsnipe (T. hypoleucos )
Stat. Vilt. 816.771
Kråke (C. coron e cornix)
Stat. Vilt. 41.327
Må ltrost (T. phi lomelos)
Stat. Vilt. 816. 731

Stær (S. vulgaris)
Stat. Vilt. 714.880

Skiærpiplerke (A. spinoletta)
Zool. Mus. CB 25.853

RØdstruoe (E. rubecula)
Zool. Mus. CB 25.157

~unk

$ lK X 8.8. 1978 (O.J .Hansse n)
+ 17.12 1978 St. Frou l t, FRANKRIKE
(45.55 N- 01.03 W) 1700 k m SW
o pull X 23.5 . 197 4 (J.P.C)
+ 17.7. 1979 Spjærøy, Hvaler, Østfold

$ lK X 15.10. 1978 (O.J.Hanssen)
+ 27.10. 1978 Florensac, FRANKRIKE
(43.23 N- 03.27 E) 1880 km SSW
$ 2K M 7.5. 1978 (P. Ottesen)
+ jan/mars 1979 Ickburgh, ENGLAND
(52.31 N- 00.41. E) 1020 km SW

$ lK+ X 9.8. 1978 (T. Kjellesvig)
X 1.11. 197R Baie de la Canche, FRANKRIKE
(50 .33 N- 01.33 E) 1130 km SW
$ 2K+ X 9.4. 1978 (O.J.Hanssen)
X 25.6 1979 Kvamshamn, Hordaland
(59. 37 N- OS. 34 E) 310 km WNN

Zool. Mus. CB 25.320

$ 2K+ X 23.4. 1978 (A. Thelin)
+ 22.6. 1978 Lunde, Vest-Agder
(58.4 8 N- 06.46 E) 230 km W

Zool. Mus . CB 25.173

$ 2K+ 14.4. 1978 (M . Nilsen)
+ 14 . 1. 1979 Citry-Sur-Marne, FRANKRIKE
(48. 58 N- 03.1 6 El 126 0 km SSW

(S. atricapilla)
Zool . Mus. CB 25.807

Bergirisk (A. flavirostris)
Zool. Mus. BB 13 . 307

Fuglekonge (R. regulus)
zool. Mus. AO 4.180

$ 2K+ F 19.5. 1978 (J.I. Iversen)
v 23.5 . 1979 Ringerike f e ltst . , Buskerud
(60 . 06 N- 10 . 11 E) 120 km NNW
$ lK+ F 23.10. 19 7 6 (M. Nilsen)
v 5.3. 1978 Lestin a, TSJEKKOSLOVAKIA
(49.52 N- 16.56 E) 1070 km SSE

$ lK+ F 15 . 10 . 1978 (R.G. Bosy)
x 11.11 . 1978 Almelo, HOLLAND
(52.21 N- 06.40 E) 820 km SSW

27

Kontroller
srurvehauk (A. nisus)
Arnhem 3.182.303

27.10. 1978 Bos , Urk, Holland
lK F (52.41 N- 05.36 E) 810 km NE
Kontr. 13.4. 1979 Akerøya

Svarttrost (T. merula)
London XC 06.80 2

4.12 1976 Redcar, England
lK M (54 . 37 N- 01.05 W) 900 km NE
Ko ntr. 5.4. 1979 Akerøya
22.3 . 1978 Helgoland, Vest- Tyskland
3K+ F (54.11. N- 07.55. El 590 km NNE
Kontr. 15.4. 1979 Akerøya

Helgoland 7.618.224

RØdstrupe (E. rubecula)
Zool. Mus. CB 18.707

21.9. 1977 Mølen, Vestfold
2K+ X (58.58 N- 09.49 El 60 km E
Kontr. 13.4. 1979 Akerøya

KjØttmeis (P . major)
Zool. Mus. CB 36.114

8.10. 1978 Møl e n, Vestfold
lK M (58.58 N- 09.49 E) 60 km E
Kontr . 14.10. 1 978

Disse kontrollene er av fuql ringmerket andre steder, og i tillegg
får stasjonen hvert år en rekke kontroller av fugl som er merket på
Akerøya tidligere.
EGNE KONTROLLER AV FUGL MERKET PA AKERØYA.
Ar

Måneder
1-6

1-2

2-3

5
2

l

l

MØller

2

2

Svarttrost

l

Art
Heipipl~.rke

4

Linerle

6-12
7

Steinskvett

l

3

Tornirisk

4

l

Sivspurv

l

Torn sanger

3-4

4 -5

2

l
l

l
l

lO

4

lO

l

4

l

2
l

17

14

l

5

l

Anvendte symbo l e r
Pull
lK
lK+
2K
2K+

o
$
+
X
V

M

F
~

19
5
6

l

Totalt

Sum

l

2

GjØk

X

5-6

dununge, reirunge
flygedyktig fu gl i sitt første kalenderår
f u gl av ubestemt alder
fugl i sitt and re k a lenderår
fu g l i sitt andre kalenderår eller eldre
merket i eller ved reir
merket oå trekk etc.
skutt eiler oå annen måte drept av mennesker
funnet dØd eiler døende
kontrollert, dvs. fanget og sluppet igjen
hann
hunn
ubestemt kjønn

l

49
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STASJONENS PERSONALE 1979
Til sammen 55 personer har deltatt i virksomh eten på AkerØya
i 1979, hvilket er 15 mer enn i 1978 .

Stasjonss tyret er samtlige

personer takk skyldig for innsatsen.
Følgende har deltatt i stasjonsarbeidet i 1979 (an tall dager i
parantes):
Torunn BjØrnstad (6), Marie Me jl ander (2), Morten

w.

Dahl (6),

Oddvin Lund ( 4 ) , Ove Olsen (4 ), Jostein Aaserud (5), Børge Arvesen
(9), Viggo Ree (3), Jon Markussen (3), Wenche BjØrbakmo (3),
Grete Olafsen (3), SØlve tegner (5), Rickardt Viker (3), Reidar
Heimholdt (2), Asgeir Rosnes (3), Jan T. Børresen (9), Atle Lima
(9), Bent Heimdahl (6), Tor SØrlie(3), J. Hammer ( 4), Hanne RØed
(3 ) , Mette H. Berger (3), Siri Danielsen (3) , Rune Eriksen (3),
Runar Larsen (3) , Berit Movik (l), Merete Haug (l), Ole P . Skallebakke (l) , Hermod Karlsen (l), Roar Olsen (52), Rune G. Bosy (85),
Tone RØed (42), Ole JØrgen Hanssen (50), Rune Botnermyr (64),
Arne Thelin (39), Geir Hardeng (8), Svein Iversen (6), Magne Kristiansen (25), Ingar Iversen (23), Theodor B . Unger (3), Peter
Osbak (13), Tore Hunn (2), Morten Hunn (2), Solrunn Winsnes Hunn
(l) , Sven Martinsen (4), Tellef Kje llesvig (7), Geir Stenmark (21),
Hilde Rosenkratz (3) , Morten Nilsen (25), Ulf Lucassen (3), Roar
Eilertsen (2), Arild BjØrnstad (9), Per H. Mathisen (2), Eivind
Ansmo (6), Bjørn R. Erik sen (6).

Månedlig fordelin g av observasjonsdager på Akerøya 1979 .

No of Oays

JFMAMJJASONO
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REGNSKAP FOR AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON 1979
inntekter

utgifter

~g~n~aEi!a! !·! !929

Postgiro

kr. 647.10

kr.

647.10

DØgn penger

807.80

Bensinpenger

658.35

Rapportsalg
Økonomisk støtte

1411.10
13500.00
290.00

Diverse inntekter
Inntekter mobiltelefon

"

Renter

614.30
78.06

Båtutstyr

kr.

5359.75

Drift av båt

1449.91

Ringmerkingsutstyr

1723.04

Utgifter hus

333 . 35

Kontorutstyr

181.80

Diverse utgifter

1416.44

Betaling av gjeld

3000.00

Utgifter mobiltelefon

1045 . 40

KjØp av mobiltelefon
Gjeld pr. 31.12 1979

10000 . 00
kr.

6936.20

~g~n~a~i!a! ~1~1~ !929

Bank

kr.

Postgiro

kr. 3ll.oo

Kasse
Bal anse

78.06
44.16

433.22
kr . 24942.91

kr . 24942.91

Tel1ef Kje1lesviq (sign)
kasserer.
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NYE f·1EDDELELSER FRA AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON
For meddelelser nr. l - 8, se forrige årsrapport, Østfold-Natur 6, 60
9.

Hanssen, O.J. 1979 .
sima i Østfold.

Hekkebestanden av ærfugl Somateria mollis-

Fauna 32, 14- 18.

10.

Hanssen, O.J. 1979. Forekomsten av makrellterne Sterna hirundo
på Øst f old-kysten. Fauna 32, 19 - 22.

11.

Hanssen, O.J. 1978.

AkerØya høsten 1977.

Østfold-Ornitologen

5 (3-4): 54 - 55.
12.

Hanssen, O.J. 1979.

Virkningene for fuglel ivet på Østfold-

kysten, etter et oljeutsl ipp i Skagerak hØsten 1978.
Østfold-Natur 5, l - 24.
13.

Hanssen, O.J.
Stasjon 1978.

14.

(red)l979.

Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske

Østfold-Natur 6 , l - 60.

Hanssen, O.J. 1979.

Forekomsten av hauksanger i Østfold.

Østfold-Orn. 6, 89 - 91.
15.

Iversen, I. 1980.

KvikksØlvundersøkelser i blåskjell og egg

fra gråmåke og ærfugl.
16.

Thelin, A. 1979.
våren 1979.

Østfold-Orn. 7, 18- 21.

Virksomheten ved AkerØya Ornitologiske Stasjon

Østfold-Orn. 6, 96 - 100.

17.

Bosy, R. 1980. Sabinemåke, Larus sabini, observert for første
gang i Østfold. Østfold-Orn. 7, 14-16.

18.

Hanssen, O.J. 1980, Bestandsforholdene hos noen skjærgårdsfugler
i Østfold 1977-1978. Fauna 33, 56-63.

19.

Hanssen, O. J. & Nilsen, M. 1980.
trichia melodia i Norge.

20.

21.

Første funn av sangspurv Zono-

Vår Fuglefauna 3, 11-13.

Hanssen, O.J. 1981. Migratory movements of Goldcrests Regulus regulus (L.l from the Scandinavian Peninsu la .
(Manus levert
Fauna norvegica Ser . C.).
Halvorsen, R. 19 80 . Numerical a nalysis and successional relationships of s hell - bed vegetation at Akerøya, Hvaler, SE
Norway.

Norw. J. Bot . 27, 71-95.
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TAKK!
Stasjonen har i lØpet av 1979 mottatt ulike former for støtte
fra bedrifter, offentlige etater og enkeltpersoner.

Vi vil rette

en takk til Østfold Fylkes Kulturstyre for Økonomiske midler til
den daglige driften, til Fylkesfriluftsnevnda i Østfold for stØtte
til kjØp av mobiltelefon og til fam. Kolbeinson og Egil Dahlberg
på Hvaler for kjØring til og fra Akerøya.

Vi vil også rette en

hjertelig takk til de bedrifter som har støttet oss enten ved
varer eller Økonomisk stØtte i 1979.

Disse har fått en halv side

annonse hver i årsrapporten .

PENTAX MV

PARK

a~~
Nygaard<gt. l7

l
l

1600 Fredribtad
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JOHN SIMONSEN
ET FIRMA l NORD I SK
D. Leegaardsgt. 12
1600 Fredrikstad

•

Tlf. (032) 12 589 · 15 BlØ

:·

•

Je.rtl\lll
SAMARBEID

BORREGAARD
INDUSTRIES LIMITED, NORGE
TILSLUTTET BORREGAA RD A .S
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Jøtuls nye

innm~s

peis
med dør

Peis17
Ikke bare peiskos.
Varmeøkonomi også!
Maksimal utnyttelse
av brenselet.
Lukk døren, Peis 17
varmer hele natten, om
du vil.
Hvordan peisen skal
se ut,. avgjør du selv.
Jøtul har tegninger til 20
innmuringsforslag. Kom
og se - få med deg hjem
den nye Peis 17 -brosjyren.

Jøtul har
gjort det mulig

