ØSTFOLD-NATUR
19
1983

1111/IIIMIIITIII ,IIJ
Altllti1A 11111/Tillllllll ITAIJIII 1111-llll
OLE

J. HANSSEN

OG RUNE G. BOSY (reds.)

Utkommet l serien Østfold-Natur:
1 Øra-området ved Fredrikstad. en litteratur- og kildeoversikt. Ge;r Hardeng, 17 s.
2. Årsrapport 1976 Akerøya Ornitologiske Stasjon. O.J . Hanssen (red.) . 54 s .. kr . 10.-.
3. Virksomheten ved Akerøya Ornitologoske Stasjon 1977. O.J. Hanssen (red.) . 64 ~4 Rovfugl-forekomster i Søndre Smaalenene før og nå. Dessuten småart1kler om bever og truete plantearter.
Geir Hardeng (red.). 71 s., kr. 10,-.
5. Virkningen for fugle livet på Østfold-kysten. etter oljeutslipp i Skagerak høsten 1978. O.J. Hanssen. 24 s .. kr. 5.-.
6. Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1978. O.J. Hanssen (red.). 60 s.. kr. 10,-.
7 Fuglelivet 1Sk•nnerflo og Seutelva Arsrapport 1979. G. Sten mark, 32 s .. kr. 10.-.
8. Plante- og dyreliv i Trømborgfjella. Eidsberg. A. Haga, 32 s.
9. Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1979. R.G. Bosy (red.), 34 s .. kr. 10,·.
10. Kureljorden 1973-1978. Ornitologiske undersøkelser og utviklingen i o mrådet. Ø. Lågbu og A. Rosnes (red.),
84 s .. kr. 15.11. Onsøy's Flora. Ø. Johansen. 101 s.. kr. 20.-.
12. Fuglelivet i Vansjø - Hobølvassdraget. O.J. Hanssen (red.), 73 s .• kr. 10.-.
13. Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1980. R.G. Bosy (red). 22 s .. k1. 10,-.
14 Kråkerøy's natur· !fora og fauna. Et tiliegg til K råkerøys Bygdebok. O.J. Hanssen. 98 s .. kr. 30.-.
15 Naturfaglige og naturvernmessige forhold i Haldenvassdraget og tilgrensende områder med norsk del av
Store Le. Geor Hardeng, 148 s .. kr. 25.-/20.-.
16 Rot>ert Collett 18~2-1913. og hans opplysninger fra Østfold i •Norges fugle•i-111. Morten Viker (red.). 63+9s..
kr. 20.- 15.17. Habotatbesknvelse og fuglefauna i 20 av Østfolds innsjøer. Atle Haga. 43 s.. kr. 15.·/10.-.
18. Fuglelivet langs Seutelven. Skinnerflo og Auget>erghølen. Ge1r Stenmark. 108 s.. kr. 20.-/15,-.
rSom er. ser er de fore siste rapportene oppført med to priser. deo1 første er abonnementspris og den siste lessalgspns OBS: Porto kommer i tillegg til ovenstående p·riser).

- l -

VIRKSOMHETEN VED
AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON 1981 og 1982

Ole Jørgen Hanssen og Rune G. Bosy (reds.)

(Heddelelse nr .34 fru Akerøya Ornitologiske Stasjon)

Fredrikstad 1983

- 7 -

!NNHOL!JSl'ORTEGc,ELSE
Tn:.ledning 1981

s.

A·;i.aunisk oversikt for AKcrøya 1981

.. '•
..

Ringmerkingsover , ikt 19R1
Gjenfunn rappcrtert i 1981 av fugl
merket ved stasjonen

3

s.

19

23

Stasjonens personale 1981

8 .

24

Årsberetning for Akerøya Ornit~log!ske
Stasjon virksomhetsåret 1981

~.

25

Avi faunaover sikt for Akerøya 1982

..

Gjenfunn rapportert i 1982 av fugl
merket v ed stasjonen

s. 43

Ringnerkingsoversikt 1982

5.

45

Resnsk ap f or Akerøya Ornitologiske
Stasjon 1982

8.

48

27

- 3 -

INNLEDNING
1981 var stasjonens 20. virksomhetsår. Dessverre ble jubileumsåret preget
av dårlig bemanning både i vår- og hØstsesongen. Stasjonen var bemannet
36 dager på våren og 23 dager på høsten - totalt 59 døgn. Dette er

k la ~ t

under "rekorden" fra 1979 på 128 dØgn.
Tilsammen 42 personer har deltatt i arbeidet

1981 hvilket er et normalt

antall. ·
Heller ikke resultatmessig vil 1981 bli husket som et bra år.
Tilsammen ble 1900 fugler påført ring på Akerøya av totalt 55 arter.
Særlig var vårens 1293 individer et skuffende lavt antall. Spesielt
l øvsanger (581 ex) og rØdstrupe (277 ex) bidro til at dette tallet ble
så lavt.

Det mest

artige på ringmerkingssiden må være :!lerking av 2 tårnfalk,

2 hauksanger, 1 perleugle og 1 hortulan.
Ingen oppsiktsvekkende observasjoner ble gjort og ingen nye arter ble
påført øyas avifaunalist e. Derimot ble noen få interessante observasjoner
gjort, hvorav her nevnes: fjel l erke i april, hortulan og 2

havsu~er

i

mai, lerkefalk, havsule, 2 havhester, dvcrglo , boltit og nattergal i
septe:nber.
Forut.on den vanlige ringmerkings- og observasjonsvirksomheten sto stasjonen som arrangør for et feltbi lologi sk kurs for en 3. klasse ved
Greåker Videregående Skole i mai. Dette kurset ble overraskende vellykke t og det vil bli satset på å holde slike kurs hvert år for videregående skoler i distriktet.
Med tanke på årets svake bemanning er det å håpe at f lere vil delta i
arbeidet ved stasjonen

årene som komme r. Alle interesserte er vel-

komne ut på Akerøya og bes henvende seg til stasjonens postboksadresse.

RGB
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Avif a•Y,i s k overs i kt for Aker9ya 1981 .
Run e Gf,:1ter Bosy
Smålo::>, G3::~ · s tellata.
ble

gjco~t.

I n gen syste'lat:sk<. undersok ~ ~ er av t r ekket

l'Ølgende obs er\'3Sjoner f o r eligger; Enkeltindivide r på trekk

25. '., 3 .5, 16.5 og 18.10

Dessuttn ble 2 ex nu tert denl7.5. I tilleg g

,-,; s t .et enkeltindivider 16.5. og 21.5.
Sto: l r= , Gavi a arctica .

d~n

Kun tre cbse rvasjone r: 3 ex trakk

16 .5 , l ex

rastet 21.5 og 1 ex trakk NV den 29 8.
S!'lålo-: storlom, Gav i.l st ella ta/ arcti c.l. 1 ex ble obs ervert de'l 11. 1.
Få

4

obs ~ r~·a sj oner

LX

l-. ~,

ble gjort; alle .lv trekkend e indi v i der : 6 ex 16-4 ,
~.9.

3 ex 30.8, 2 ex 18.4 og enkelt i ndivider 16.5 og

Gråstrupedykker, Podiceps G= iseigc na. 2 ex r . st e t

25-25.~

og 1 ex likesl

4-5.5.
ex

Havhest, Fulmarus glacialis.
Havsule, Sula bas !-ta na.

Btt re

t ('l

d~n

6.9 Ule &rets

observa sjoner ble

ene ~ t o

~jor t:

observas j on.

2 ad t r akk ::oot

V den · ~ . 5 og 1 ad li k eså den 6.9.
Storskarv, Phalacrocor ax carbo. :-20 ex r a stet daglig

periodene

10.4- 2C.S og 29.8- 18.10 .
Av trekkende fugler foreligger bl. a. følgende obs ervasjoner: 40•
den 12 .• , 45 ex 13.4, 234

e~

18 .4, 158 ex 16.5 og 50 ex den 17.10.

Toppskarv, Phalacrocorax aristotelis. 1 ex rastet 13 - 14.4 og 26.4 .
Gråh q; r~,

Ardea cinerea.

Først observere den 11.4 da 7 ex trakk NØ.

De rettc: enkeltindivid e r 25 - 26.4 og 4.5.
På høs:en ole enkeltindivider observert 16.8, 13 . 9 og 18.10.
Grågås, Anser anser.

Få observas joner bl e gjort. 2 ex den 12 . 4,

l ex 10.5 og 3 ex på t rekk 16.5 va r de eneste noteringene.
Sædgås ,

.~ser

fab a lis. Den 17. 10 trakk 2 ex over Øya.

Knoppsv ane, Cygnus olor . Et par ha dde tilhold i Ferskvannsdammene
hele

v~re~,

men ingen hekking ble gjennomfØrt.
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Gravand, Tadorna tadorna.

2 - 15 ex ble daglig loggført på våren

perioden 10.4. - 16.5. Deretter opptil 24 ex den 17.5 og 3-8 ex daglig
t.o.m. 29.5.
På hØsten ble 1-6 ex

no~ert

daglig 14-16.8 og enkeltindivider tre ganger

30.8 - 6.9. Fuglen som ble notert den 6.9 trakk direkte mot S langt ute
i sjøen.
Stokkand, Anas platyrhynchos. Fåtallig hele året. I perioden 11 - 17.4
ble 3-7 ex sett daglig, deretter 7-13 ex t.o.m. 4.5. For uten 10+ den
16. og 17.5 ble

1-~

ex observert 5-28.5 .

Under høsttrekket registrert tre ganger: 5 ex 3.10, 12+ den 17.10 og
20+ den 18.10.
Krikkand, Anas crecca.

På våren ble observert på åtte dager 12.4 - 10.5

med 40 ex den 9.5 som største dagsantall. Likeledes notert på tre dager
under hØsttrekket, med 2-6 ex i perioden 29.8 - 14.9.
Brunnakke, Anas penelope. Fåtallig på våren

perioden 11 . 4- 9.5 med

opptil 12 ex dagene 26.4 til 8.5. På høsten ble en hann sett den 14.9.
Stjertand, Anas acuta.

Foruen 3 ex på direkte trekk den 12.4 ble

2 ex notert den 25.4 og 4.5.
Skjeand, Anas clypeata.

4 ex den 25.4 og 2 ex den 21.5 var de eneste

observasjonene.
Toppand, Aythya fuligula.

Bare observert under vårtrekket. 1 ex

blE

notert den 26.4, deretter 38-39 ex daglig 4-8.5. Den 19. 5 rastet 2 ex
og 1 ex likeså 21.5. Dessuten trakk 2 ex den 16.5.
Antallet registrert den første uken i mai er uvanlig høy til Akerøya
å være. Også på andre lokaliteter i Østfold ble uvanlig høye antall

toppand registrert.
Bergand, Aythya marila.

2 ex rastet den 16.5.

Ærfugl, Somateria mollissima. Observert daglig hve r besøksdag hele
året i varierende antall. Hovedtrekket foregikk i april med 730 ex
den 14.4 og 686 ex den 12.4 som største registrerte dagsantall.
I mai ble opptil 440 ex (den 17.5) loggført

Ungfuglble observert rundt •ya f.o.m. 16.5
På hØsten notert daglig, men i mindre antall enn på våren. StØrste antall
va~

208 ex den 3.10.

En~e 1 tindividcr ~bse r1er t

Svartand, Melan itta ni gra.
I Lai ble 29 ex

no~ert

den S.5 og 2

?~hØst e~

den 10.5

19.4

o~

n~rc tter ~n

26.4
kraftig

1.'>5 e· os 206 ex p,:. direi<te t1e1<k 16- 7.5.

kulrinasjon med l:.h.v.
DPn 18.5 ble derimot

~~

bar~

1~

ex logcft <t.

foreligger tre cbservasjoner:

~r~kk

12 ex

den 14.9, 11 ex

ra,tet den 3.10 og 50+ likeså 17.10.
Sjøorre, l'lclanittil fuse., .
d~n

Lhallig s poradisk viir "8 hønt .

18.5 og l ex rast e t den 16.5.

2 ex tnkl<

p; h ;stL~ tr-1kk l l ex d~n 3 . 10 og

7 ex 17 . 10.
Kvinand,

~ucephala

l>lt gj ort:
5

clangulø.

fatall~P..

Uvanlig

12 ex på t..-ekk den 12.4,

~

ex

d~n

F~lgcnde

observasjoner

16.4, l ex den 4.9 og

exl8.1 0.
Cpptil 30 ex r as tet !'l v:iren i perioden

Siland, Mereus serrator.
10.4-~9.5.

StØrste antall var

Den 16.5 trakk

å~ssuten

~5

Px den 8.5 og 30+ den i6 .5.

13 ex, og den 21.5 9 ex

Fåtallig på høst"n:ned k-1n fire observa<joner av 1-2 ex t.o.m. den 12.9.
Laksand, Mergus :ne rganser.

Fåtallig.

Forut~n

enkeltindivider 21.5 og

30.8 ble 2 ex noter: på trekk den 17.10 og 3 ex den 26.4.
Spurvehau~,

Accipiter nisus.

Regelmessig, men fåtallig vår og høst.

Enkeltindivide r ble notert nesten daglig i perioden 12-19.4.
ex på direkte trekk

~ot

hann rastet 12-13.9, og
Fjellvåk, Buteo lagopus.

Deretter

S den 29.8 og 2 rastendc fugler den 30.8.
hunn bl e loggfØrt 18.10.
Tre høstobservasjoner ble gjort:

Enkelt-

individer rastet 14 . 9 og 3.10, mens 2 ex trakk over ;ya 17.10.
Musvåk, Butco buteo.

1 ex trakk over ;ya den 16.5.

Dessuten ble en Buteo sp., trolig tilhørende denne art observert på
direkte trekk mot Ø den 10.4.
Lerkefalk, Falco subbuteo.

l ad rastet på •ya 3.9.

observasjon av arten siden 1977.

Dette er første h;st-
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Dvergfalk, Falco

~olucbarius.

En vårobservasjon:

1 hann ble

notert 19.4.
På høsten ble arten registrert hyppigere,m.:d l ex rastende 29.b
og 1 ex på trekk den 6.9. I perioden 12-15.9. ble 2-3 ex
observert daglig.
Tårnfalk, Falco tinnunculus. Opptil 2 ex daglig på våren
period~n

12-16.4. På høsten blL 2 ex notert daglig 4-6 .9,

11-15.9 samt J ex den 3.10.
1 voksen hann ble

fanget og ringmerket den 12.4 og 1 ex

likeså 5.9.
Orrfugl, Lyrurus tetrix.

For første gang på 5-6 år ble ingen

hann r egistrer t. Dericot bl e : hunn observert 4.5.
Tjeld, Haematopus ostralegus. Hekket. Ob serve rt hver besøksdag t.o.m.

17.10 i varierende antall. Største ant a ll på våren

var 17 0 ex den 14.4. og 101 ex den 17.5 hvorav 88 ex på
direkte trekk. På høsten var 15+ den

1~.9

største re g is trerte

dagsantall.
Sandlo, Charadrius hiaticula . Hekket. Opptil 7 ex ble obsErve rt fram t.o.m.

15.9

~ed

unntak av 15. 8 da minst 10 ex ble

loggført.
Dverglo, Charadrius dubius. 6-7 ex ble sett den 13.9 .
Dette er første obse rvasjon av arten på 1980 -tallet.
Boltit, Eudromias morinellus.

1 ex raste t

v t d Fers k vanns-

dammene den 14.9 .
Arten er ikke registrert på Akerøya siåen 2 6.8.

1978.

Heilo, Pluvialis apricaria. Fem vårcbservasjoner i perioden
12.4 -

17.5 av 1-3 e x ble gjort. På hØsten ble 1-5 ex sett

på ni dager 14.8

12.9.

Tundralo, Pluvialis squatarola.

1-2 ex rastet 1 1 -12.9.

Deretter 5 ex på direkte trekk den 13.9. 11 ex og 8 ex
rastet h.h.v 14. og 15.9.
I ok t ober ble 5 ex observert den 3.10 og 3 ex r e sp.
17. og 18.10.

2 ex

-s V i p ·? , 'l a c l l
i ~g

t.o . ~.

u~

St,.. in · · t' ndt- l·,

l:l k k ·~ c .

van\! "" ! u ; .

14.9.

S t .r ~ te

Arenaria

a ~ t~l J

a~tal l

l't c

·: o t c r t

var

hve r besøks-

ex :len 2 C .\ .

~u n

He kket. Orptil 7 ex obser v er t

i.nte-rores.

i Ferio der, 8-21.5.
PJ

hv~ten

e x rastet 5 . 0 g 6.9.

kun to obse r v a b joncr:
C~lidris

Jverg 3nipe,

01 6 .9, 6 e x 5 .9 o g
:~ yr-.:.:1ip e ,

~inuta.
~ inst

fi ~e

~Østob sc rv ds jont c:

Calidris alpinu..

ex 2 l. 8

~.9 .

8 e a J cn

F'Ørcte ,·a r· obscr v a s jo n der.

~ . 5

(!

t::X).

Der"tter 14 ex 17.5 o g 6 ex _l.S.
:~dPr

hOsttr ekk~t

: :.8,

~.9

r~rio Je n

obser e rt

og o . 9 >amt:; ;, x den 12 . 9.

S. r.d l øper , Crocethia a lba.

s ~ ~s hane.

c ~:st~

Ph i lomac~ us

?~onax .

so :c. •tØrste d.1 gs antall.

rastet !-5.9 v ar

2 e '<

15.8 og

c n~ste

e x den

ob~ c r · ·a-

~9.8

var d e

observas jo n e n ~ .

R~~stilk,

Tri n ga totanus .

b~s~ksdag,

de:;

~x

15.8- 2.10 :;, cd 20 + d2n

6ekket. Observert

med s tørste antall vår o g høst:

Il

li te .l :ttlll hver

ex den .7 .5 og 8+

:'~.8.

G ~~t: snip ~,

Tringa

nebula~ia.

1 -.8 - 13.10, med 5+ den 1 5 . 8

S~~ gsnipe,

Tringa

v chr~pus .

Fåtallig

pe ri ode n e 14.4- 16 .5 o g

s om størs t e antall.
ex n o tert den 4.5.

Gr;nnstilk, Tr inga glareola. 2 ex 15 . 8 og 1 e x den 16. 8 .
S t ~ andsni pe ,

16.5

Sd.mt

Tringa hypole u cos . P5

3 ex

~O+

ble 2 ex sett 9.5 og

17 .5.

På høste n hyppigere og
=cd

~ lren

st.,lrre antall

? e r ioden 14.8 - 14.9

den 15.8. som største antall.

Lapp s pov e, Limosa lapponica. Kun en observasjo n : 2 e x trakk ove r
øya den 17.5 .
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Storspov a, Nu menius arquata. Re lativt fåtallig under vårtrekkct
Foruten 40 ex de n 16 .4,

1 1 ex d e n 4.5 og 10+ den

17. ~

ble kun 1

ex notert i perioden l! .4 - 10.5.
På høsten forelig&er ob s er vasjoner av enkeltindivider fra 21.8
og 2-3.10 .
Småspove , Numen i us phaeopus. Før ste vårobservasj on

25. ~

(2 e x ),

deretter 13 1 ex, 40 ex og 8 0+ h.h.v . 8. , 9. og 10.5. Fåtallig
resten av

vå r en. Siste o bserva sjon ble gjor t 24.5.

Un d er høst t re k ket ble l ex ob servert 14.8 og 2 ex 15.8.
Rugde,

~olooax

rust icola.

1 ex ble sett den 12.4.

Enkeltbekkasin, Gallin ago gallin ago . Hekket. Fltallig vlr og hø ·
Største registrert e dagsantal l v år og h•st var: 2 0 ex 4.5 og 20
den 9.5 sa!llt 5 ex daglig 17-1 8.10.
Tyv jo, Stercorarius

parasitti cus.

Hekking ikke påvis: .

Uv a nlig fl obser '"asjoner fo religger. Enkeltindivider 9.5, 16.5,
28.5 og 15.8 sa J>t 2 ex den 18 . 5.
Hetterol ke , Larus ridibundu s.

Hekke t. Fåtallig hele v lren.

Stør ste antall var 20 ex den 17 . 5 og 16 ex den 18 .4.
Pl høsten sett p å 5 dager i per iode n 15. 8-5.9 med 1-2 ex (2 e x
den 5 . 9).
Sildemlke, Larus fuscus.
men arten ble observert

Hek ket. Ingen opptelling er
~ver

Gr lmå ke, Larus argentatus.

~:~

fore tat

besøksdag.
Hekket . Kun en opptel ling : 400+

bl~

lo ggfØrt den 29.8. Arten ble sett hver besøksdag året run dt .
Svartbak, Larus marious .

Hek ket . Ingen opptelli nger, men regi-

strert hver besøksdag hele året.
Fiskemåke, Larus cao u s.
observe rt e tter 22.8.

Ingen oppt ellinger.

På hØ st en ikke

.. 10 -

Krykkj r, _Rissa t cidactyla ~
6.9 i ster'· p.'i1 a :tdsvin(. "r
~terna

Makre 1 l ternc,
5.5.

5 ex på trekk for Y
":te~te

hirundo.

~ørsiden

av Aker øya den

obs ervasjon .... arten.

Hekket.

Første \årobservt s jon

v~r 12

ex

Deretter rundt 20-25 ex resten av v .':rsesongen .

P.1 høsten blP arten lcggført 11•-15. 8 og

~1

B,1r ~

RødnabbtPrne, St erna paradisea. Hekke t.
p~r:oden

.8 ucd 1-3

~x.

observert p.; .•åren i

8-29.5 med stØrst e antal l 20+ den 8.5 og 15+ på fl ere dage-

mai.
Mange olj . sk:l.!de eller ·dØd e f ·J gler

All-.ekonge,~~-

~ie

avlivet

ellt.r innsamlet på Akerøya i lø;>.:: ,,. den først e januaruken.
i ex den !7.5, ? ex 6.9 og 5 ex t7.lG, er de eneste

Alte, Alca torda.

o!:>oervas jon<!ne.
Lomvi.

5e for_,.vrig alkekonge.

Uria aalge.

i!X

ble notert dan 17.10 og :. ex der. 111.10.

Se også

alkekonge.
Teist~,

Cepphus grylle.

To

Lunde, Fratercula arctica.

obs ~ rvasj on cr:

3 ex

den 11.4 og 1 ex den 8.5.

For først e gang på mange år ble arten regi-

strert på/ved Akerøya.

I forb i ndel se med kraftige pålandsvinder i

september ble

notert den 5. og den 6.9.

s~

og

zo~

Alke/lomvi/lunde, Alcidae

s~

Følgende observasjoner ble gjort:

5.9, 285 ex 6.9, 2 ex 12.9, 18 ex 17. 10 og 5 ex 18.10.

17 ex

Foruten fuglene

som ble sett 12.9 og 18.10 ble alle sett på trekk forbi fya.
Ringdue, Columba palumbus. P.l våren foreligger observasj aner av opp ti l
6 ex i perioden

11.~-

21.5.

P.l høsten 1 ex den 15.8.
Skogdue, Columba oenas.
Bydue, Columba livia.

1 ex på direkte trekk ble
1 ex fløy over

~ya

den 16.6.

obscr~ert

den 12.4.
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Gjøk, Cuculus canorus.

2-4 ex ble notert daglig i perioden 10-29.5.

På hØsten ble 1 ex observert 15-16.8 og 2 ex den 22.8.
Hornugle, Asio otus.

To observasjoner:

FØrstnevnte fugl kom trekkende innover

Enkeltindivider 8.5 og 18.10 .
~ya

fra S på morgenen og skrudde

seg deretter - lik en våk - opp i stor høyde over Akerøya for så å seile
videre nordover mot fastlandet.
Jordugle, Asio flammeus. Usedvanlig fåtallig:

1 ex den 25.4 ble eneste

observasjon.
Hornugle/jordugle, Asio otus/flammeus.
Sistne\~te

Enkeltindivider 12- 13.5 og 8.5.

f ugl viste en trekkadferd som liknet hornugla fra samme dag.

Perleugle, Aegolius funereus.
Tårnseiler, Apus apus.

l

hunn ble ringmerket den

Fåtallig.

19.~.

1-3 ex ble notert daglig 17- 28.5.

Under høsttrekket 2 ex 15.8, 12+ den 16.8, 3 ex 29.8 og 5+ den 30.8.
\'endehals, Jynx torquilla.

Registrert daglig 8-29.5 med hovedtrekket

8-15.5 (største antall 5+).
Flaggspett, Dendrocopus oajor. 1 ungfugl rastet 29.8.
Sandsvale, Riparia riparia.

Trekkende enkeltindivider ble observert

16.5, 17. 5 og 20.5.
Låvesvale, Hirundo rustica .

~nde r

vårtrekket observert daglig i lite

antall 8-21.5 med 15+ den 10.5 og 30+ den 17.5 som største r egistrer te
dagsantall.
På høsten ble, foruten 2ex 15.8, 10+ notert 16.8, 22.8 og 29.8 og 20+
den 30.8.

Deretter ble 15+ loggfØrt 12.9 og endelig 21 ex den 13.9.

Taksvale, Delichon urbica.
minasjon 21-29.5

Hekket.

Fåtallig 7 8-20.5, deretter en kul-

med 60+ den 29.5 som stØrste antall.

Under høsttrekket relativt tallrik i august med største antall 60+
den 15.8.

Opptil 30 ex ble sett flere dager fram til 1 .9 .

5.9 og 4 ex 12.9.

Deretter 2 ex

12 -

Pjellerkt., Eremcphil;, .;loe <tris.
~a

~"~·

Ake

D.enn~

a:~dre

Fvr

årnt på • .1J ble .;.ncn S<'tt

gane 1 ex der. 19 .4.

Sanglerke, Alauda arvensis .
markerte trekktOF?er.

Hekket.

Det daglige

F~Lailig hel~

an t~l l er

li

pa

~t~n

v3ren

1 0- ~5

noen

ex.

::r.d••r høsttre!.ket opptil 6 ex (1 4. 9) i perioden 14 .8-3.10 .
Trcpirlc.r k~,

Anthus trivialis.

~n trek~ t opp

rundt 9-10.5 da h .h . v . 50 + og 100+ ble noter:, samt den 19.5

da

50+ ble Sett.

?1

høsten regelæcssi g i

t:nder

'lå rtr~kkt.t

Ellers kun opptil 15 ex.
va rie rc:~d.

antal!

Su+ den 16.8, 100+ den 12.9, Su+

~en

Hcipiplcr::e,

'lok;.:et.

året.

reg i ; trC"rt 4-1.).5 med

Antl:us or at ensis.

t.o.~.

3. 10.

St~rstc

antal l var

13.9 og 6C+ den 14. 9.
l:tgistrcrt hYer

P5. \'aren opptil 50 e x c agl ig med unntr.k av

~.5 Ja

besøksd~;;

hele

over 1000 ex

... ~ ..· notert.
~·:~d~r : 11~s :t rekket

opptil 150 ex daglig fram t il 12 .9.

l perioden 12-15.9

;,li' h.h.v . 650+, 350+, SSC+ og 350+ logghrt, h\'orav oe fleste på
iirekte trekk.
S~jærp iplc rk e ,

~~ l c rle,

r:~der

Deretter 400 ex rastende den 3. 10,
Anthus spinol•tt a . tRekket.

Hotacilla flava.

På

vår e~

50+ 17. og 20+ 18.10.

Fåtallig hele året.

ble opptil !5 ex sett daglig 10-24.5.

høsttrekket like fåtallig i perioden 15.8-3.10 med 20+ d en 15.8 og

!2 • den 22.8 som største registrerte dagnantall.
Linerle, Hotacilla alba alba . Hekket.
an lit en kulminasjon 17-18.4 (h.h.v.

På våren daglig
~O+

l i te antall, med

og 50+).

Daglig under høst trekket fram t.o.m . 3. tO med en trekktopp medio august

(50+ den 15.8) og medio septemter (300+ den 12.9).

Tornskate, Lanius collurio.
observasjoner foreligger:

Uvanlig fåtallig både vår og hØst.

Enkeltindivider 25-26 .4, 19.5, 29.5 og 28.8

samt 2 ex den 16.5 .

Varsler, Lanius exubitor.

Følgende

1 ex ble ringmerket den 3. 10.

- l3 -

Stær, Sturnus vulgaris.

Flere par hekket

stasjonens fuglekasser.

Observert daglig vår og hØst i varierende antall.

Ingen tydelige trekk-

topper ble registrert og største antall var 200+ den 22.8.
Kaie 1 Corvus monedula.

22 ex rastet den 12. 4.

Kråke, Corvus corone cornix.

Hekket.

Daglig

lite antall, vanligvis

bare 10-30 ex pr. dag.
Ravn, Corvus corax • 1-4 ex observert nesten daglig

perioden 11.4-4.5 og

11.9-18.10.
Gjerdesmett, Troglodytes troglodytes.
hØsten 30.8-17.10 med unntak av 3.10 da

1-2 ex daglig 11.4-28.5 og på
'bel~'

30+ ble notert .

Deretter

ble 5 ex notert den 18.10.
Jernspurv, Prunella

mc~ularis.

Fåtallig under vårtrekket med BO+ den

11 . 4 og 20 ex 12.4 som største dagsantall.
4.5 da 30 ex ble loggført.

Deretter 1.10 ex daglig til

Fram t.o.m. 19.5 kun 1-10 ex/dag.

På høsten registrert i perioden 5.9-17.10 med en trekktopp medio september.
Sivsanger, Acrocephalus schoenobaenus.
Rørsanger, Acrocephalus scirpaceus.

1 ex ble ringmerket 18.5.

Tilsammen 9 ex ble ringmerket

18-24.5 og 1 ex likeså 12.9.
Gulsanger , Hippolais lceterina. På våren ble 8 ex ringmerket 16-28. 5.
Ingen hØstobservasjoner.
Hauksanger , Sylvia nisoria.
merket og sluppet den 3.9.

lK fanget på kvelden den 2.9 ble ringEn annen lK ble fanget og ringmerket 12.9 og

kontrollert den 13.9.
Disse er de første observasjonene av hauksanger siden 1978, da også
2 ungfugler ble ringmerket.
Hagesanger , Sylvia borin.

Først observert den 18.5 (1 ex).

10+ den 19. 5 og 20+ den 20.5 .

Deretter

Videre 1-4 ex t.o.m. 29.5.

På høsten regelmessig i lit e antall 15.8-15.9 med 11 ex (alle ringmerket)
den 12.9 som største dagsantall.
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~lun k,

Sy lvi n atricapilla.

Fåtallig, men regelme ssig

mai .

Enkelt-

individer daglig .:.-1 9.5 med unnt ak av 2 ex den 2! .5.

?a

høsten daglib i større antall 11.9-18.10 med 10 ex den 12 .9

os

15.9, og 8+ den 3.10 som høyeste no t eringer.

: ornsanger , Sylvia CO::I!Ilu:Ji s.

Et ekstremt tidlig ex=plar som ble observert

ci~n 13.4 er trolig tidligste nor s ke r egistre~ing. (jfr. Haftorn 1971).

Ellers daglig 8-24 .5 med hovedtre kket medio m~i .
~·:1d.r

hØsttrekket ble enkeltindi··id cr not•rt

~.J1ler,

Sy l via curr u-. a.

:,~egikk

da~li!;

13-15.9 .

Daglig p,) v ~ r"n i perioden 8-29.5.

medio mai med 10-25 ex dagl i g 10-20.5.

Hovedtrekket

Deret ter 2-6 ex t.o. m.

" "'"' ~9.5.
:.~;·sanger,

Phylluscopus rrochilus.

1 ex 26.4.

Der etter daglig 4.5-3.10.

::1 vår"n ble 25-50 ex registrert 4-8.5 med e n økning til 100 ex 9.5 og
::::crligere til 150 ex 10- 16.5.
,~~=·

De to neste dagene ble kun 5D-60 ex l ogg-

Den 19.5 kulminerte trekket o g 600+ ble notert, hvorav 155 ex

rongmerket.

Den 20.5 var antallet halvert til 300 ex, og sank

::1 50 ex den 21.5 og 10+ den 23.5.

der~:ter

Endelig en lit e n økning til iO ex den

2- .5.
:~J c r

høsttrekket regulær i variere nd e ant all.

"5.8) l o ggført.
:'~ :o

l august ble oppti l 50 ex

Deretter 1- 15 ex daglig til 14.9 da 20+ ble notert.

15 .9 ble over 40 ex observert.

1 ex den 3.10 ble årets siste obser-

-.- .1sjon.

·~ :a"sanger ,

Phylloscopus collybita.

a ? ril og mai.

Regelmessig i normalt antall i

2 ex (25.4) til over 15 ex (12.4) ble loggført i april,

:;:e"s 6-15 ex ble registrert 4-9.5.

2 ex 10.5 og 1 ex 18.5 avsluttet

artens v å rtre kk.

?å høsten 3 ex 3.10 og 1 ex 18.10.
B~ksanger,

~5.5

Phylloscopus sibilatrix .

Enkeltindivider ringmerket 10.5,

o g 19 . 5, mens høs tens eneste fugl ble merket den 15.8.
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Fuglekonge, Regul.1s regulus.

Regel:nes <g under vårtrel.k .t t.o.o.

16. 5, men uten de :1clt stPre dagsant allene.
i f c-rste halvdel av apr'.l

(sto,> rst~o

Hovedtrc.k<.t·t [ore!\H:;.

antall 15+ den 12.4)

O!,

i

mdned ~ 

s ' ifte apri l/cai (lD-15 ex daglig 25.4-5.5).
~å

hØsten regulær i varierende antall 29.8-18.10, med hovedtrekke t

medio Geptember og medio oktober.
14.9.

Deretter over 200

e~

Opptil 15 ex ble sett daglig t .o . m.

den 15.9 .

Neste kulmina sjon den 18.10 da

130+ ble logg fø rt.
Svarthvitflue sna ppe r, Flcedula hypoleuca. Fåtallig, men r egelmessig

rai

m•d 10+ deb 19.: som største dagsantall.
Høsttrekket startet ced over 30 ex den 15.8.
Enkeltindivid ~ r

Dere tter 3-5 ex 16-22.8.

ble no t ert daglig fram t.o.m. 15.9 med unntak av 5 ex

den 12. 9.
GråCu..snapper ,
(1-4 ex/dag).

~uscic .l'O .l

stri ata.

Daglig 16-24 . 5 i lite antall

Under høst:ekket enkeltindivider 29-30.8 og 7 ex resp.

2+ notert 12-13.9.
Buskskvett, Saxicola rubetra.

rvanlig fåtallig under vårtrekkct.

1-2 ex ble observert på fire dager i perioden 9-18.5.

Pl høsten ID+ den 15.8, 1-2 ex 16-21.8, over 30 ex

d~n

22.8 og 5 ex resp.

1 ex 12. og 14.9.
Steinskvett, Oenanthe oe. oenanthe.

Daglig vår og høst.

trekket normalt 10-30 ex/dag og ingen

~arkerte

Under v &r-

trekktopper .

På høsten 2D-4D ex daglig 15.8-6.9, deretter 5 ex 11.9, over 20 ex

12-13.9 og så over 60 ex den 14.9.

Den 15.9 ble 30+ loggfØrt og til-

slutt 2 ex daglig t.o.c. 18.10.
Rødstjert, Phoenicurus phoenicurus.

Første vårobservasjon 4.5.

Deretter daglig 9-28.5 med 30 e x den 19.5 som største dagsantall.
Under høsttrekket ble enkeltindivider observert daglig 14-21.8.
Fram t.o .m. 15.9 ble opptil 15 ex notert ced hovedtrekket med io september.
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Rt1, tru;:>~, Erithacuc r-tJP .. ula ..

ut en noe11 stora

Fåtallig.

J.:1glig hele vårse so,·sen

da~santa~l.

m~dic

i'.! :løH en kulminerte trekke t
30+ 13.9 og 200+ den 15.9.

Videre

;:·ram til 12.9 var

.eptember.

15+ den 5.9 og 20+ 11.9 største dagsantall.

Deretter 70+ 12.9 ,

regclme~sig j_

mi:ldre <sntall fram

til scsongsl uct den 15.10.

Bl;;scrupc ,

Lusc~nia

svccia.

i mai 'Jlc 2 ex sett 10.

15. og 16.5 , ccns

1

enkeltindivider lle loggført 17.5 og 19. 5.

Pd

høst~n

Natt~rgal,

2 ex 1!.9

~g

1 ex 12.9.

Luscinia iuscinia.

1 ex Jl e observert på Speiåersletta

den 13.9.
Dett<J er and r e r?giscrering a-.· 3"tcn pci Akerøya ide l 1 ex b le ringm~rket

6.5

1~77.

R~gdmessig

Gråtrost, Tardus pilariJ.

På hosten

e:>~·.eltin.:Evider

c~este

LX

p;

d~rckte treki< .

15.8 , 29.8 og 2.9, smz:t !h

da~ lig

;;-18.10.

Enkeltindivider 17. o~ 11.4, 6 ex

Rint;tr..>zt, !.urdus t.:>:-quatus .

2 ex 9 .5 var de

1 1.~-: ~.5.

i l i te anr all

S tørste ant..ll var 35 ex den 4.5, hv~r..1v 26

:..s

og

observasjonene.

Svarttrost, Turdu ::>en. la.

Daglig i lite antall 10.4-29.5 ::ed hovec-

cr,·kket n ..:>dt :nåne:sskiftet apri l/r:.ai .

Pd høsten 1-5 ex i aglig 14.8- 1/.10 med 10 ex 18.10 til slutt.
RØdvingetrost, Turdus 1liacus.

Fåt a llig under vår-og høsttrekket .

På våren opptil 20 ex (11.4) i april, og 5 ex 4.5,

m~n~

enkeltindivider

ble sett 5-16.5.
? å høsten regelmessig i lit t større antall 12-9-18.10.

Største antall var

40 ex 3.10 og 30+ den 18.10.

Møltrost, Turdus philomelos.

Daglig på våren i varierende antall:

10-40 ex 11.4-5.5, videre 2-5 ex 8-17.5 og deretter enkeltiodi,·ider
18-28.5.
l'nd~r

høsttrekket daglig 12.9-18.10 med 40 ex den 3.10 som høyeste dags-

ant.oll.
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KjØ ttme is,

~~ajor.

Foruten 1 ex den 17.4 ble 20 ex notert 3. 10

og 17.10 og 30+ den 15.10.
Trekryper, Certhia familiaris . Enkeltindivider 3.9, 6.9, 15.9 og ; 8.10.
Bokfink, Fringilla coelebs.

Under vdrtrekket daglig i var' er cnne

i a pril og med hoved trekket

første halvdelen (største antall 40

den 11. 4)-

l

~ai

~ntall
~x

1-2 ex på 3 dager.

Under høst tr ekket fåt,lli g i au gust .

Hovedtre kket foregikk medi0

septembe r ned 180+ den 12 .9 og 50+ 13.9 og 15.9 som hØ)est c noteringer.
Bjørkefin~,

Fringilla montifringi lla.

Daglig i li t e ant a ll 11.4-5. 5

med 80 ex den 4.5 som største antall.

Enkeltindivide r 9.5, 10.5 og

19. 5 .
På hØsten 20+ 15.8, videre 2-3 ex daglig fram til 12.9 da over 2C ex
ble obse rvert.
ble over

1~0

D;: n 13 .9 bl., kun 1 ex sett og den 1... 9 ingen.

ex no• e rt 15.9 ob 8C

Grønnfink, Cardue li s chloris.

~x

Deri.:!lot

3.10, samt lOT 17.10 og 50+ 18 . 10 .

Hekket.

Dag lig med opptil 20 ex,

:!l3i

1-2 ex p& fi re dager.
På høsten registrert 5.9-18. 10 med en kulminasj on 12- 15.9 , da

~ed

250 ex på cirekte trekk 12.9 og 150 ex rastende 15 .9 som største dagsantall.
Bergirisk, Acanthis flavi rostr is.

Under vårtrekket observert nes ten

daglig 11-20.4 med 2-6 ex/dag med unntak av 20 ex den 11.4.
På høsten 4 ex

1~.8,

10+ 15.8 og 5 ex 17.1 0 .

Tornirisk, Acanthis cannabina.
varierende antal l .

Hekket.

Notert hver beseksdag

Vanligv i s ble 20-40 ex observert hve= dag.

logen store trckkbevegelser ble reg i strert.
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Gråsi5ik, Acanthis flammea.

Foruten 1

tÅ

. 2 .4 ble 40 ex notert den

18 . 10, hvorav 6 ex ringmerket.
Dompa p, Pyrrhula pyrrhula.
1 ex !9.4 og 4.5

sa:~>t

Fåtallig og spor adisk.

Gulspurv, Embc riza citrinella.
loggført.

I mai 2

~x

2 ex 11 - 12.4 ,

2 ·>X den 18. !0 var de ene ste observasj onene.
Daglig hE:le april med opptil 10 ex

9-10. 5.

En este høstobsen•asjon va r enkeltindivider 1\.9 og 15.9.
Hortulan, Emberiza hortulana.

h ann soc ble

dPn 8.5 ble

obs~rvert

i nn ( anget og ringmerket den J.S.
Ar t en har vært årviss siden 1979.
S i vspur , Embe riza schoeniclus.
,·.l r · g hØst i lit .; antall.

Hekkat.

Obs e r.: ~ r ~

hver

b~søksdag

Stø r ste a nt.;l! va r 50+ den 15.9 og SJ ex

3 . l o.

Lappspurv, Calcarius lapponicus.

cscdvanlig fåtallig.

pl direkte trekk bl e sett 9.5 og 12.9,

:i~e sJ

Enkeltindivider

5 ex 13.9.

Dessu t en rastet l ex !2. 9.
Snøspurv, Plcctrophenax nival i s .

Som lappspurv uvanlig

fåt~llig.

3 ex den ! 7.10 og l ex den 18. !O bl e de eneste obse rvasjonene.
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RINQIERKJNGSOVERSIKT 1981
Ingar Iverse:>
1970-80

1981

25

11

1970-!!1

Gjenfunn

Havhest
Ji;rfugl
Sp•;rvehauk

36
17

17

Lerkefalk
T.1rnfalk

3

2

5

2

Dvergfalk
Orri:.tg .
Tj e::.d
Sand lo

2

2

41

42
2

Eeilo
2

2

Vipe

5

5

Polarsnipe

3

3

Sand løpe:-

4

Dvcr gsnipe

38

2

40

eo

3

83

Tundralo

Temmincksnipe
Myrsnipe
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
Rugde
Rødstilk

24

26

2

2

12

12

Gluttsnipe
Skogs nipe

1

Grønnstilk

2

2

56

56

Hettemåke

40

40

Gråmåke

45

45

6

6

Makrellterne

3

3

RØdnebbterne

3

3

St randsnipe
Tyvjo

Piskemåke

2

Svartbak

Tyrkerdue

2
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1970-IJO
GjØ l·

Hornugle

1981

197o-8t

13

13

9

9

1~,

15

Gjenfunn

Jordugle
Perleugle
Natt ravn
Tå rnse iler
Vendchals
Flaggspett

73

80

19

19

Dvergspetc

2

2

San.; lerke

6

6

SandsvalG
Låvesvale

23

22
7

14

21

Trepiplerke

66

8

74

Heipiplerke

458

25

483

Taksvale

Lappiplerke
Skjærpipleri<e
Guler le

7

Linerle

207

Sidensvans
r.j erdesmet t

81

85
18

225

5

9
404

9
399

Jernspurv

663

99

762

Rødstrupe

5 189

277

5466

123

6

129

Rødstj ert

878

75

953

Buskskvett

189

6

195

Steinskvett

282

19

301

23

Nattdgal
Blås trupe
Svartrødstjert

Ringt rost
Svarttrost

40

2

42

1020

31

1051

18

162

Grdtrost

155

H.lltrost

757

35

792

4

484

20

504

4

RØ<Ivingetrost
Duetrost

3

3

Sivsanger

5

Rørsanger

25

9

6
34

Gul sanger

88

8

96
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197G-80

1981

1970-81

5

2

M9ller

346

40

To r nsanger

227

17

244

Hag<'sang!!r

424

45

469

M\lnk

366

27

393

Hauksanger

Gj enfunn

386
2

Fuglekongesanger
Bøksanger

14

4

1S

Gran sanger

395

44

.:.3 9

Løvsanger

7201

145

7346

Fuglekonge

4004

581

4585

198

16

2~4

461

21

482

C.råfluesnapper
Dvergfluesnapper
Svarthvitfluesnapper
Stjertmeis
Svartmeis

Sl

81

27

27

Blåmei s

217

3

220

Kj Øt tmei s

170

19

159

Spe t tmeis
Trekryper

76

3

79

Tornskate

94

2

96

Varsler

19

20

Kråke

29

29

6

Stær

337

14

351

2

Bokfink

308

33

Bjørkefi nk

243

32

275

Grønnfink

118

22

130

117

21

138

27

237

R~hodeva rsler

3.:.1

Stilits
Grønnsisik
Tornirisk

21 0

Berg i risk

82

Gråsisik

486

82
&

492

Grankorsnebb

3

3

Rosenfink

5

5

Dompap

142

3

145

2
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19 7D-80

1970-81

1981

Kjernebiter
Lapp spurv
Gul s purv

38

lkrtul an

2

Sivspurv

62 ..

Sum

30.666

5

43

60

684

3

1.900

30. 690

Gjenfunn
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GJENNFUNN RAPPORTERT I 1981

AV FUGL MERKET VED STASJONEN.

Svarttrost (Turdus mPrul a )
Stat . Vilt .

719.3~6

2k M 05.04.1978

(O.J.Hn n s ce~)

Død 00.09.81 Gagnef, Kop parberg, Sve r i g<
(60.35N- 15.04E).
Rødvi ngetr ost (Turdus ilia cus)
Stat. Vil t . 816.724

1k X 14. 10 1978 (O.J.Hanssen)
Skutt 13.12.79 Va1dovino, Spania.
(43.36N -08.08W) 2156 km. SW.

Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Zoo1.mus. CB 41.806

2k X 15 .04 1980 (M.W.Dahl)
Død 17.01 . 81 Sandhurst, England.
(51.54N - 02.15W)

Zoo1.mu s. CB 40.181

960 km SW.

2k+ X 28.04 1979 (O.J.Hanssen}
Drept av katt. 12.08.80 Saxtorp, Sverige
(58.04N -12.50E)

156 km SE.

Løvsanger (~hy1loscopus trochtlus)
Zool.mus . BB 38.131

2k+ X 19.05 1980 (M.W.Cahl).
Kontr. 13.05.81 Utsira , Rogaland.
(59.18N -

o~.53E)

344 km . W

Hagesanger (Sylvia borir.)
Zoo1.mus. CB 40.555

2k+ X 24.05 1979 (M.Ni1sen).
Kontr. 27.05.81 Helgoland, V-Tyskland.
(54.11N- 17.55E)

570 km SSW.

Grønnfink (Ca rduelis chloris)
Zool.mus. DB 07.542

2k+ F 05.04 1980 (P.R.O. )
Kon tr. 14.10.81 Solvang, Tønsberg.
(59.17N- l0.25E) 39 km. NW.

KONTROLL AV FUGL MERKET UTENFOR STASJ ONEN- I-1981.
Mølle r (Sylvia curruca)
Budapest HGB 826.494

lk X 31.08 1979 Budakeszi, Ungarn.
Kont r. Akerøya 28.07.81 (P.R.V.) og
13.10.81 (I. Iversen).
(4 7.31N- 18. 56E)

1389 km. NNW
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STASJONENS PERSONALE !981.
1i1sa~en

41 personer har t ilbrak t

bindelse med stas jonens arbeide.
for inns.1 tsen.

2~0

f e 1tdager

Stasjons•tyre t

p~

Akerøya i 1981 1 f or-

t~ kk~r h ~ rved

a lle

~je rt11g

Vedkommene person si ne fe l t:lager i par ante•.

Rune Gunter Bosy (13), Rune Botnermyr (6), Morten Brandsnes ( 8) ,
Rei dun Brandsnes (6), Jan M. Burud (3), Jan Torholt Børresen (5),
Johnny Eriksen (3), Reidar lriksen (2), Terje Gr av (2),
Ole Jørgen Hans •en ( 14), Ge lr Hardeng ( 5), Hans Brox Haugen (3),
Tollef He lleren {3 ), Tore Hoell (2) , Ragnar Hov (3), Jan Ingar IverRen (10),
Torunn

Bjørnsta~

Iversen (10), Bjør n Axel Jacobsen {5),

Reidun B. Johansen (6) , Sven

~o

Johansen (2), Geir Mo Johansen (2) ,

Dag Korsnes (5), Helene Lampe ()). Runar Larsen (3), Ståle Lie (3),
Johnny Ol sen (3 ), Ove Olsen (.1), Roar Olsen (9 ), Reinhardt Pedersen (9),
Magne Pettersen (9) , Tone Røed (11), Geir Stenmark (10), Sø lve Tegner Stenrnark (5) ,
Tor Strøm (8), ?er Otto Suthe r (2), Ru n• Torgersen (3), Jørgen Tveter :3),
Morten G.: rhard \'ik e r (23), Per Rl chad Vi ker (15), Bård L. Wågø (2 ),
Kiroti wågø (2 ) .
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ÅRSBERETNING FRA AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON
VIRKSOMHETSÅRET 1982.
Stasjonen har hatt fØlgende styresamcensetning

virksomhetsåret

1982:
Formann:

Ole Jørgen Hanssen

Sekretær:

Morten Brandsnes

Kasserer:

Torunn Bjørnstad Iversen

Styremedlem:

Morten Viker

Vara:nenn:

Geir Stenmark
Ri ::hard Viker

Ringmerkingssjef:

Jan Ingar Iversen

Redaktør av årsrapport 1981:

Rune GUnter Bosy

Mater i al forvalter:

Morten Viker

Zool. Mus eums representant

G. Lid

Det har vært avholdt 4 styremøter, hvorav

på våren og et på høsten.

Det har vært arrangert 3 ekskursjoner til stasjonen iløpet av året.
En vår og en høst fra Fredrikstad Lokallag av l'OF, og en på våren for
Fredrikstad og Omegn Naturvern.

Skoleklasser fra Østfold har også iår

vært innbudt til opphold ved stasjonen, men har
økonomi.

~åttet

avslå p.g.a. dårlig

Flere lokale foreninger har gjennom fo redrag bli tt orientert

om driften ved stasjonen.

Det er i løpet av året publisert 5 artikler

fra stasjonens virksomhet.
Bemanningen ved stasjonen har vist en oppgang

~ra

året før.

Ialt har

54 personer deltatt i stasjonens virksomhet i 1982.

I tillegg har

ytt erligere 8 personer deltatt i sjøfugltellingene.

Stasjonen har iår

mot tatt driftsstØtte på kr. 6.000 fra Østfold Fylkeskommune og et tilskudd på kr. 3.500 fra Direktoratet for vilt
sj øfugltellingene.

og ferskvannsfisk til

Den Økonomiske situasjonen fo r stasjonen må be-

tegnes som tilfredsstillende.
I

virks~etsåret

1982 har stasjonen foruten den vanlige stasjonsdriften,

også drevet registrering av sj øfugl langs hele Østfold-kysten i vintermånedene .

Geir Stenmark har vært ansvarlig for dette arbeidet.

Det tradisjonelle ringmerkings- og observasjonsarbeidet ved stasjonen
tok iår til den 31. mars.
12. juni.

Vårsesongen ble avsluttet med dugnad den

Første tur på høsten var helga fra den 20. august.

sesongen ble avsluttet den 21. november.
det best bemanning ved stasjonen.

HØst-

I månedene mai og oktober var

Sår det gjelder konkrete resultater
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f~a

:l.re ts vi r ks ?n•het, vi! cs <!et ti l års rapporte''·

Stas jonen var r epres enter t pa
C > ~land sområdet ,

kont aktM~te

fo r fugl f'.: t&s,joner

som ble arrangert i Oste den 20. februar av

Øyer n Fuglestasjon.

en ko:nit ii nedsatt av tilsynsutvalget fr r Akerøyr.
fr~=e t

Et arbeid det er lagt inn søknad om

økonOM~sk

stØtte til i }!ilj;vcrn-

og som forhåpentligvi s vil bli igangsatt

:remlagte forslag fra husstyret bl e behanJlet

befaring på AkerØya den 17. juni.

x~ets

Hus styret har

forslag om innvend ig eg utvendig oppussing av atJs_!onsbygningen.

d,?art~ment e t,
D~ t

Nordr~

Stasjonen har ha tt en r epr es ent ant i hus styrct,

ko~ende

Stas jonen var repres entert på dette

sesong fikk en noe problematisk star t , da den gamle

ikke ville fungere e tter vint e rdvalen.

påh~ngs:notoren

Det har derfor blitt investert

i ny motor, og denne har bragt oss sikkert ut til Akerøva så
båten holdt seg flytende.

sPsong .

und ~r t ils}~&utv alg ets

l~::1ge

Ny båt må derfor stå øverst pd priorit Prings-

listen før starten på en ny sesong.

De siste turene i 3r har vi

v~rt

heldig

å få s kyss av Egil Dalberg, og vi er han takkskyldig for dette.
Stasjonen har iløpet av årat tegnet abonnement på flere fagticisskrifter,
s=

er tilbudt på sirkulasjon til de som har beta lt sesongavgift.

Det har iløpet av året blitt nedl agt et betydelig arbeid i

overf~ring

av stasjonens observasjonsmateriale, helt tilbake fra 1961 på kartotekkort.

Et arbeid som nå betegnes som avsluttet.

Fredrikstad , 8. desember 1982

Ole

J~rge::1

Hanssen

foma:m

Morten Brandsnes
sekretær
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AVIFAUNAOVERSIKT FOR AKERØYA 1982
Rune Glinter Bosy
Soålom Gavia
2~.2,

stella~a.

Få observasjoner.

streringene.

Alle var på direkte t<ekk.

Storlom Gavia arctica.
~essig

1 ind motE 13.4, 3 'nd

1 ind mot W 17.5 og 2 ind mot Eden 20 . 5 var de eneste regiIngen hØstobsen•asjoner.

Vanlig under vårtrekket.

2.4- 21.5 i varierende antall.

Ble notert regel-

Hovedtrekk i slutten av april,

største antall 20 ind den 24.4.
Tre hØstobservasjoner:

ind 16.10, 2 ind 17.10 og 1 ind 18.11.

Smålom/storlom Gavia stellata/arctica.

Observert regelmessig i

april og mai, største antall var 7 ind 24.4, alle på direkte trekk.
Eneste høstobservasjon var 1 ind den 21.11 (trolig storloc.).
Toppdykker Podiceps cristatus.

4 ind rastet 8.5. !!vanlig høyt

antall for Akerøya.
Gråstrupedykker Pod iceps griseigena. En observasjon.

1 ind rastet

den 11.5.
t"be ste:nt dykker Podiceps sp.
Havsule Sula bassana.

2 ind rastet SW av Sørodden 30.4.

Bare en observasjon :ore ligger:

3 ad. trakk

forbi øya mot W den 11.4.
Storskarv Phalacrocorax carbo.

Forekomst som vanlig.

i april med 158 ind den 17.4 som største antall.

Hovedtrekket

Fåtallig i mai,

dog med hele 89 ind 21.5.
På hfsten i noe mlndre antall;

størs te antall var 73 ind 9.10.

Toppskarv Phalacrocorax aristotelis.
Gråhegre Ardea cinerea.
i lØpet av året:

Fåtallig.

1 ind trakk mot E 10.4.
Kun

tre observasjoner ble gjort

1 ind trakk mot N 17.4, 1 ind 14.4 og 2 ind 22.8.

-

;..n~ ~p~"la:'IC
, , ~ ere

Cygnus ol or.

oppgi t t - trolig

Hø s ~o bs erv ?. sjon:

K~ r cne bbg ~s

' r
- ·_)

-

P.egynte å he;..ke i Fe r s kvannsda:mam, men ble
P· ~>· "· f c rst yrrG l ~~r

av rro·ne>"('r .

2 in:1 trakk mot •; dLn 9.10.

Ans er brachyrhynchus.

To

' u~ lcr

ble observert 9.10, og

1 ind rastet i Vestre Vaderbukt 10.10.
Grågds Anser anser.

Fåt allig.

Enkeltindiv ider ble not er t 6. 4 ,

tre ganger i mai og den 23. lO.
~b e s t emt

grå

g~s

Anser sp.

Tre observas joner:

gr ågås), 35 ind 10.10 (kortnebb/sædgås) og 19

6 ind 15.4 (trol ip
~nd

16 . 10 .

Alle fugl ene

tr.:Jkk direkte.
Ri nggts Branta bernicla.

Individ er av begge under artene, bern i cla

og t r ot a ble obs ervert daglig 9-23.10.
Gra•: and Tadorna tadorna .

Hekket.

Som

~est

11 ind 9.10.

Daglig mars - t . o.m. 22.8.

Hoved-

trekk ?r i mo april med største antall 33- 34 ind notert flere ganger.
Ent!st e høs tobservasjon var e tt par 21-22.8.
Brunnakke Anas penelope.

Sporadisk i lite antall.

ble 10 ind notert på direkte trekk 4.4.
t.o. ~ .

11.5.

Under vårtrekket

Deretter 1-3 ind seks gane cr

På hØsten 2 ind 3.10 og 16 .1 0, og 1 i nd 24 .10 .

Snadde r and Anas strepera.

1 hunn-fugl trakk forbi sørsiden av Øya mot

NW den 17 . 4.
Tredje obs ervas j on på Akerøya og den først e fra vårtrekket .
Kri kkand Anas crecca.

Nesten daglig

april med 2-20 i nd.

ble 1 i nd no tert 4. 5 og 3 ind 9.5.
Enes te høst observasjon var S i nd den 16.10 .

I mai
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Stokkand Anøs platyrhynchos.

Vanlig.

Observer t hver bemsnningsdag hele året.

Ingen marke rte trekkbevegelser ble registrert.
Stjertan~

Største antall var 16 ind den 3.4.

2 ind ble notert 5 . 4.

Anas acuta.

Skieand Anas clypeata.

l hann som rastet i Fe::-skvannsdar.>:nen 30.4. - 1.5. og

l hunnfarget fugl 16 .10 var årets eneste observasjoner.

Toppand Aythea fuligula.

Vanlig under vårtrekket.

Observert regelmessig 10.4 -

19.5 med 14 ind 10.5 som største an tall.
Eneste høstobservas jon var l ind den 11.9 .
Ærfugl Somateria mollissima.
i varierende antall.

Hekke t.

Arten ble loggført hver dag hele året

Generell fore komst identisk c.ed tidligere år.

noterte antall var 821 ind den 24 .4.

På høsten en markert nedgang

St ~ rste

antall

rastende fugler fra 500+ 3.10 ned til rundt 10 ind i november.
Artens di r ektetrekk under vår- og høst t rekket ble bare tilfeldig undersokt.

Havelle Cl angula hyemalis.

Spo radisk og fåtallig.

Følgende tre observasjoner

foreligger: 6 ind trakk d i rekte 24.4, 3 ind rastet 24.10 og l ind trakk

mot~

den 21.11.

Svartand Melanitta nigra.

Under vårtrekket observert i nindre antall enn vanlig ,

selv om direktetrekk et ikke ble systematisk undersøkt (jfr. å rsrapp. 1980-81) .
Daglig 7.4 - 20.5 med største antall ba re 46 ind 24.4 , 41 ind 23.4 o g 70 ind 17.5.

På høsten derimot tallrikere enn noen gang tidligere.
ble uvanlig høye antall loggført.

Hele oktober og november

Største antall var 262 ind 24.10,

1~0+

den

17.10 og 115 i nd pÅ årets siste bemann ingsdag , den 12.11.
I motsetning t i l vårtrekket -da de aller fleste fuglene trekker direkte forbi
Akerøya - var en overveiende del av høstobservasjonene av rastende flokker.
Sjøorre Melanitta fusca.

Liksom svartand var arten tallrikcre enn va nlig på

høsten, særlig i oktober.
Under vårtrekket notert sporadisk 5.4- 21.5 med 15 ind 17.5 og 10 ind 15.4
som største antall.
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o bs ~rvert

På h;,lsc en
~le

hver bemenningsdag 9. i O - 18. 11.

Kvin;nå Bucephala clangula.
Sc~rsco

rå

høsce>bs~rvasjoner:

~1ert~us

Si la:1d

Hekke t.
2~.

~te rgan s er.

i nd mot W den i7 .4.

5.~ o~

Ci rcus cy.:meus.
gjorde

Honse~au<

:"åtallig.

På

h~st~n

Spurv~hauk

13.~,

1 hunn tr3kk

mot~

21.5,

ble 3 hunnfargede individer observert 9. 10.
Regelmessig i apr il, ikke observert

V~llykket

jakt ble sett co ganger idet

tek en svarttrost den 9.4 og en cnkeltbekkasin den 10.4.
Acci?iter nisus.

nest~!"!

\'anlig

perioden 1.4- 9.5 da 1-2 ind ble

daglig.

På hØsten ble 2 ind obsenert
~usvåk

5 ind den 3. 4,

Enkeltindivider ble notert seks ganger i ?erioden

'trol ig ba re 3 i:1å).

observert

antall.

Fire observasjoner forel igger:

mot N den

Accipiter gentilis.

andre Mane1er.
~~ ~n

~ntal'

2 ind ble observert 23. S.

trekkfo~s~<

han~ ~ikeså ~".5.

bo~førte

Tre observasjoner bl e [;jor t:

Vepsevå;; Pernis apivor- i s.

h~:1n:ug:

Observert daglig i varier ende

lO det største

3 inC

1 ad.

lite antall t.o.m. 3.5.

Største ant.lll på våren var 26 ind den 24 . 4.

Lak s and l1ergus

9- 2~.~

a.~ tall

7 inJ den 9.1 0 og 2 ind 18.11.

serrator.

høsten var ; i1d den

Xyr t:a~<

v~r~n

Doglig pd

St!lrste

og 5+ r a s tet.

an: all var 15 ind den 24.4.

mars-no,·ember.

Pa

dir~kte

bokføre db1 17. 10 da 48 ind trakk

Buteo buteo.

august, 3 ind

oktober og 1 hunn den 20. 11.

Enkeltindivider p å direktetrekk ble observert på f em

dager i april, 0g 1- 2 ind den 10 . lO.
Fjellvåk Buteo lagopus.

Bare sett under høsttrekket.

ble observert 9.10 og 17. 10.

Enkeltindivider

Dessuten ble 10 ind notert den 10. lO og minst

20 ind den 16. 10.
FisKc~rn

Pandion haliaetus.

1 ind trakk mot N den 18.4.
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Tdrnfa lk Falco tir~unculu9. På vår en vanlig i april da 1-2 ind

ble

observert a esten daglig. Under hØsttrekket ble 1 i nd notert 2.10, 9 .10,
10. 10 og 2 ind 16. 10.
Dvergf al k Falco
f~r t

colu~ba ri us. L~ an l i g

tallrik i april . 1-2 ind bl e logg-

ne&ten d åglig i per ioden 67 16.4, dessuten

p~

ind

direkttrekk

d~n

På.nøsten fåtallig . 1 hann den 17.8 og 1 hann på direktetrekk ~o~ SE
den 20.11 v ar eneste observasjoner .
Tje ld Haematopus ostralegus . Håket. Observert daglig mar s- novP.mber
varierende antall. Hoved trekket fore gikk i begynnelsen av apr il med
største antall den 5 . .• (90 ind) og 24.4 (97 i nd).
fgsa i april ble den part ielle albino tjelden som har vært på øya de
~iste

S-6 å rene observert.

Hoved trekket på

hø;t~n

for egikk

august, fåtallig etter det frao t . o.o.

den 20.11 da 2 inc ble notert.
~otert

Sand lo Charad rius hiaticula . Hekket.

dag lig i perioden 19.3 -

11,9. Største antall var 12 ind Jen 10.4, største antall unde r høstt rekket var bare 5 ind den 22.8.
Boltit Charadrius morinellus. 1 ind ble observert 24.5. Første vårobserva s j on på Akertya.
Heilo Pluvialis apricaria. Først obse r•ert den 19 .3 (1 ind), derette r
i kke før 25.4 da 2 inc trakk mot
11-2 3.5 med 1 - 5 ir.c.

~.

I ma i nesten daglig i perioden

Ba r e en r.cstobservasjon i det

i

i nd trakk over øya

mot S den 22.8.
Tundralo Pluvialis SGuatarola.

~esten

dagl i g und er høsttrekket i perioden

21 .8- 20.11 i lite a!>tall (1-6 ind), største antallet var 15 ind den
2. 10.

Vipe Vanel lus vanellus . Hekket. Daglig i lite antall mars - juni.
Artens hovedtrekk foregikk

f~r

stasjonen ble bemannet,

Eneste høstobservasj on v ar av 3 inå den 16. 10.
Tund rasnipe Calidri s ferruginea. 1 ind rastet 21 -22.8.
Fjæreplytt Calidris maritima. Observert r egelmessig i apri l.
1 -7 ind ble loggført

ne~ ten

daglig i pe rioden 1 - 16. 4.
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Colidris .l..;ina . ',årt rt.1..ke t: ""rstc fuf l ob :;, rver~ den 15.5,

d erctc -.c.:. ind den 19.5. Jl.rnfti>:

kulMin ~, jon

2()- 0 1. 5 m.:..; h.h.v. 65 ind

og b2 inc.. Etter dette !:>1 c 37 i..:! s e tt 22.5 og b
min~ :

ind dci1 2 3,5 sa11t

70 ind den ?4 .5.

Høsttr~kkct:

Fåtall i g hel<- h \Csten med nr.nt:~k av pri ·.o ovtober da over

50 :nd ble notert den 3.10.

3rushane Phi lom..1chus pugnax . To hannfugl e r ras t et den 21.5 o& 1 hann

d, ., 22.5 .
En kd c bekkasin Gallinago gall in ago . Hekke t. ObservHt i li te antall
'"·-~r

dag april - oktober . Sen observasj on: l ind !> le s en den 20 .11 .

Rugde Scolop ax rusti c ola. 1 ind obscr\crt den 16.10.
L~ppsp~ve

~-:-.ås~cve
Følg~:lde

Limosa lapp3n 'ca. 1 ind rastet rå :~a :.-3. 10.
~wn.anius ?haaopus. L':.;'!nlig fåtall i.; undt.:' , . .;rt:-ekket .

observasjone r ble gjort: 3-4 ind den 20.~. 16 ind åen 10.5

o& 6 ind 22.5. 25 i nd den 21 .8 ,·ar enes t e

h~st o!>sc r\"asjor..

Storspo'''- ~u."lenius arquata. 1 ind opphol dt seg på øya i perioden

J1.3-

17.~,

deretter en kulminasjon framt . ~.~- 23.~ d a over 140 ind
an~all

ble .:>'lservert på direkttrek i<.. Etter dette : r.in::!rc

t.o.m. den

22. 5. Eneste høstobservasjon var av 1 ind den 12. 9.

Sotsni?e
p~ øya

Tring ~

p rvth rop us . 1 ind trakk mot E

de~

: ~ .8

og 1 ind rastet

den 17. 10.

R.,!dstilk Tr i nga totanus . Hekket. 1 ind ble sett den '9.3 og 2.4.
Deretter ikke observert
res~en

f~r

20.4 da 2 ind ble loggført. Observert

av vlren i lite antall; 1-5 ind daglig med over 10 ind den

11.5 og 11 ind 21.5.

S•:a;.:c høst trekk. Sen ob servasjon: 1 ind den 20. 11. (T. t robust a ?)
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Glutt anipe Tr inga

nebu~ar i a.

F1 ob s er•as joner ble zjort; 2 ind ble

no tert d en 20.6 og 21 . 8 , og 1 ind den 22.8 og 16.10.
Grønnst ilk Tringa g lare ola. l i nd observert den 2 1. 8.
s'r randsnipe Actitis hypol eucos.

Dagli "; i peri oden 11. - 17.5 med 1-2 ind.

Dere tti!r en kulmina• jon til he le 13 i nd den 20. 5. Nedgang til 4 ind den
23.5. Dessuten ble l ind s ett den 12,6 .
Under

h ~st tr e kk zt

ble l ind notert 21.-22 . 8.

Tyvjo Stercorar i us para s iticus. Hekket trolig.
24. 4 da 4 i nd
I pe rioden

t r ~k~

fr~~

Før s t obse r vert d en

for bi Øya, dere t t er ikke set t før 15.5.

t.o.æ. 12.6 ble 2 i nd sett dar,lig .

Tre indiv i der åen 21.8 var enestn

høstobservasjv~ .

Stor jo St ercorariu s 5kua . Tre observasjone r ble gjort.
trakk forb i

Aker~ya

~inst

3 ind

den 4. 4, 1 ind l ikesa den 20 . i l o ; 1 ind rast et

ved øya den 21. Il.
Fra tidl i gere

f~r e l i ~ ~er

Sabirter.:åke Laru s snb ini.

bare en obs ervasj on

a ~ ~r ten:

beitet vLd s tr-

Fra tidlig..:re

o~

f ore~i gger

ind 4.8. 1979 .

Den 19 .11 ble 2 un gfug: ar obs erv ert, den ene

tra kk f orbi Øya mo: E sammen med krykkjer ne ste'anne~

l

s a~ t i c ig

son en

vestsiden av Akerøya.

b are en obserYasjon: 1 Eden 22.9.1979.

Hetter.ike Larus ridibundus . Observert da !lli g fra se son gstart t.o.o.
24.10 med hov edtrekket i

f~>rste

hal vdel av april. StØrst e

regi-

s t rerte antall var 49 ind d en 16.4.
På høsten fåtallig med 7 ind den 23.10 som høyeste notering.
Fiskemåke Larus canus. Hekket. Vanlig i hel e beoanningspc rioden .
Få opptellinger ble foret at t, men n evnes kan i 50+ den 20. 11.
Sildemåke Larus f uscus . Hekket. Vanlig
t.o .m, 16 . 10 men fåtallig på

h~st~n .

hele bemanningsperi oden

(-: r .un~ke ~~ a1·g.::,::~I r, ~e:t t r eki<.l>evcg~ l.s •'t"

Hekket

)bservert c1 ap, l~g he1.e d ~. ct .

ble r er,i slrt!rt,

Svartbk L.nus :narinus. Hckl:c t . Ob3crvert

C!t i ~r e

~· gli i, hel~

mindre

.J..ttal l ~nn gr l:nålc. Ingen t ~· r-kkbeve~~ -' l";er b le no c<:r: .

Krykkje Riss.1 tridactyl3. På •·år en e>bscr vcrt fem ganger
- ~n ~ .4 o~
P~

april med 40 ind

48 ind 11.4 som stØrste an t all,

høsten bare observert i november: 15

ic.d åen 18 .11, 16::1+ den 19.11 o 6

ZC'. 11.

~fakr.: lltcrnc

St~rstc
blei k ~ ,

En

Sterua hirundo, Hekket, Observert dag lig i perioden 9.5 -22.8 .

3ntall var 60+ den 22.5. Systematiske

~akr.:i! / rødnebbterne

Rødnebbtern~

f.o.~.

unders~kels e r

uc:ørt, men nevnes kan JC ind drn 15.5,

av direkttrckket

50+ den 18,5 og 20+ 20,5.

ble observert den 16.10.

Sterna paradisaca. Hekket. 1-5 ind ble observert daglig

10.5 til ut pl somr..eren. Ingen hØstobservasjoner.

Lo,-.,.·i ::ria 3alge. Sikre observasjoner f o religger fra :10vembcr :ocd lo ind
den 18.11 som høyeste notering.
Alke Alca torda . Få sikre observasjoner. På våren trakk l :nå d i rekte
den 11.4 og 1 ind rastet den 16.5 og 19.5.
P~

1-tqosten ble 2 ind notert 18.11 og 6 ind 21.11.

i~ist

Cepphus grylle. Sjelden, Bare en observasjon ble gjort: mi nst 12 ind

~rakk

direkte den 9.10.

Lo:::vi/alke U. a2.lge/A. torda. Fra våren foreligger to observasjonH av
tilsammen 4 ind

(2~.4

og 15 .5).

På høsten tallrike r e i perioden 17 . 10- 21.11 ned 45 ind deo 19.11 og
minst 50 ind både 20.11 og 21.11 som høyeste noteringer.
Skogdue Columba oenans . Fåtallig. 1 ind den 2.4 og

6 .~

var eneste notering.

Ringdue Columba palumbus. Vanlig på våren i april og mai. Da artens hovedtrekk foregikk før stasj onen ble bemannet ble

h~yes te

notering bare 4 ind.

Dessuten ble minst S ind sett den 12. 6.
l'nder h;s ccrekket obs"rvert tre ganger i oktober med 8 iod 16.10 som
notering.

h~y"ste

-35 -

GjØk Cuculus canorus. Observert hver besøksdag

perioden 14 . 5 - 22.8,

vanligvis med 2 -3 ind.
Hornugle As i o otus. Tre vårobservasjoner: 1 incl den 19.3 og 3 ,l, ".Jmt 2 ind
d.m 20. 4. (1 r ingmerket).
Jordugle Asio

fl~cus.

Enkeltindivider ble notert 6.4 , 15.4 og 24. 4 (sist-

nevnte ble ringcerket). Tallrike på høst en i oktober med 7 ind den 9.10
(hvorav en ble skutt av jeger !).
Tårnseiler

Apus~

Ble observert på direkttrekk nesten daglig

>ai.

Høyeste notering \'ar 20+ den 24. 5. Den 12.6 rastet 2-3 ind.
Ingen hØstobservas jone= (stasjonen ikke bemannet før 21.8).
Vendehals Jynx torqui 1 la.

1 ind ble observert så tidlig som 23.4.

Deretter ikke før den 11.5. Fåtallig på våren, maks 4 ind den 16.5.
1 ind den 21.8 var er.est c

~østobservasjon.

Flaggspett Dendroco, us major.! ind ble observert den 17. 10.
Dvergspett Dendrocopus oir.or. Enkeltindivider ble loggført 16. 10, 17.10
og den 24.10.
Trelerke Lullulc. ar!lora.

1 ind rastet den 16.10, seneste observasjc:c på

Akerøya hittil.
Sanglerke Alauda arvensis.

Hekket. På våren observert i varierende antal l,

maks 65+ den 2.4. På hesten fåtalligere, største antall var 40+ den 10. 10.
Sen observasjon: 1 ind den 19 . 11.
Sandsvale Riparia riparia. 2 ind den 23.5 var eneste observasjon.
Låvesva le Hirundo rustica.

Daglig i perioden 11.5- 22.8. Hovedtrekket

i siste halvdel av mai med 30+ den 21.5 som høyeste not ering. Fåtallig
under høsttrekket.
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Taks\·al e Delichon urbica. Daglig und er vårtrekk i perioden 11.5- 12 .6
i vari erende antall. Største antall va r 25+ hvilket ble loggfØrt flere

ganger.
PZ høsten bl e 20+ sett den 22.8 og 3+ og 5+ den 11. og 12 . 9.
Trepiplerke Anthus trivialis. På våren observert i lite antal l 9. -25 .5.
Tallrikere under høsttrekket i august med 80+ den 21.8 som hØyeste antall.
2 ind rastet så sent som 23. 10.
Heipiplerke Anthus pratensis . Hekke t. Observert hver besøksdag hele året.
Høyeste notering på våren var 100+ som ble notert flere ganger i april.
Litt fåtalligere på høsten med 100+ notert bare 9. 10. Opptil 8 ind ble
observert i november.
SkjærpiplerkeAnthus spinoletta.

Hekket. Daglig he le året. Hovedtrekk

på dre:1 ;:-rimo april med opptil 65 ind den 6.4 . På høsten i mindre antall.
1 i nd 0bservert 5.4 visste alle karakterene til den sørlige underarten
Anthus spinole tta spinoletta.
Guleric

~otaci l la

flava. ?å våren daglig i perioden 15. - 22.5 med

høyeste notering 16 .5 med 15 ind og 18.5 med 18 ind.
På høsten ble 1 ind sett den 20.8, 20+ den 21.8 og 25+ den 22.8.
Linerle 'lo;:aci l la alba alba. Hekket. Vanlig under vårrrekket med hovedtrekke' i april. Høyeste noteri ng var bare 70 ind den 25.4.
Fåta~:igcre

under hØsttrekk et fram t.o.m. 9.10.

Gjercesmett Troglodytes troglodytes. Fåtallig både vår og høst.
På våren ble bare 13 ind registrert i perioden 2.4 - 16.5. Noe
vanligere under høsttrekket i oktober med bl . a . 5+ den 2 . 10 og 10.10.
Jernspurv Prunella modularis.

Vanl ig. Hoved trekk i april og oktober

med h.h.v. 250+ den 2.4 og ISO+ den 9. 10 som de største noteringene.
Få observasjoner i mai og september.
Rødstrupe Erithacus rubecula. Vanlig. TrekkforlØp som vanlig, men
fåtalligere enn i de siste årene. Observert nesten hver besøksdag
hele året. Hovedtrekk i apri l og oktober. Aldri over 100 individer
på en dag.
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Nattergal

Luscin•~

luscinia. 1 ind fanget

o~

ringmerket den 17.5 ,

ble obs<'rvert igjen 18 • .S.
TredJ e ob Gerva~jon på Aker~ya.
Blåscrupe Luse i ni a svecica. Uvanlig. To vårobservasj on er og en høs cobservasjon: 2 ind 21.5, 3 ind den 22.5 og 2+ den 22 .8 .
Svart.Ødstjert Phoenicurus ochruros . 1 ung hann rastet på Øya

perioden

3. - 11. 4, og ble f a nget og ringx.erket den 4.4.
I

~ai

ble en ad.

han~

observert 25.5.

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus. Observert d agl ig 8.5- 17 . 10.
Hovedtrekket i mai r.ed min st 30 ind dPn 21.5 som største antall.
Fåtallig

p~

hØsten med flest i august.

Buskskvet t Saxicola rubetra .

~vanlig.

~otert

c lite

antall 10. - 25.J

og 21.8- 11.9 . Største antall pl våren var 15+ den 21.5 og på hØst en
bare 5• den 22. 8.
Steinskvett Oenanthe oenanthe. Hekket. rørste individ dukket opp den 7. 1
Dentttr enkeltindivider fram t.o.m.

17.~.

•

Så opptil 11 ind rest:en av

april. I mai lå ant3llet d3glig rundt 10-20 ind

~~d

opptil 25+ den 21.5.

Fåtallig på høsten med hovedtrekket i august.
Ringcrost Turdus t c rquatus . Regelmessig i april med 1-4 ind.
En gang i mai ide t 1 hunn ble observert den 21 . 5. Fåtallig på hOsten
i oktober; tilsammen bare 4 ind i perioden 9-17.10.

Svarttrost Turdus merula.

Vanlig vår og h;st med hovedtrekket primo

april og i oktober . Største antall i april var

100~

den 3.4 . I mai

st:ort: sett: bare enkeltindivider. 1 ind også sett den 12.6 (hekking ?).
På høsten daglig i noe mindre anta ll fram t.o.m. 18. 11. Største ant:allet: var
bare 20+ den 2.10.
Gråt:rost Turdus pilaris. Stort sett daglig i april og mai med hovedtrekket i april, dog relativt beskjedne antall; hØyeste notering var
85+ den 23.4, i mai kun i lite antall t.o.m. 22.5.
Tallrikere under h;s ttrekket, men bare registrert
H;yeste notering var 250+ både 16.10 og 17.10.

oktober.

- 38 Maltrost Turdus philomelos.
under vårtrekket . På
3.10 som

h~yeste

h~sten

Vanlig vår og

h~st,

men i mindre antall

daglig i oktober ced 200+

den 2.10 og

notering.

Rødvingetrost Turdus iliacus. Som måltrost vanlig både under vår og
hØsttre kket . Fåtalliggere på våren enn på høsten; høyeste notering
var bar G

3~ +

den 24.4.

Under høsttrekket tallrikere med oppti l 150+ notert den 2.10 og 16.10.
Duetrvst Turdus viscivorus. På våren observert fem ganger

april med

1-2 ind hver gang. Dessuten 1 ind 16. 10 og 17.10.
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus. Enkeltindivider ble innfanget og ringMerket 9.5, 16. 5 og 17.5.
Gulsang<r r.i ppolais icterina . Uvanlig fåtallig . 2 ind den 8.5, 2 ind den 21.5
og 3 ind den 21. 8 var eneste registreringer.
S~· lvia

Hauksanger
fanget eg
ble

nisoria. Akerøyas f ørste vårobservas j on: 1 2K+ ble

~ingmer ket

ko n~rollert

den 23.5. Dessuten 1 ind den 2. 10 , denne fuglen

igjen den 10. 10.

Svarthodesanger Sylvia welanocephala. Den 3.10 ble

l

ung hunn innfanget

og

rin~erket.

~y

art for Ake røya. (FunneL er ennå ikke formelt godkjent av

Denne fug l en ble så innfanget og kontrollert den 24 . 10.
~SKF).

Møller Sylvia currtuca. Daglig på våren 14,5- 12.6 :ned vanligvis
2-5 ind

~ed

unntak av 10+ den 21-22. 5. Under høsttrekke: bare

observert i august med maks 5+ den 21.8.
Tornsanger Sylvia communis. Daglig i lite antall 9.-25.5 og 12.6.
Dessuten 4 ind den 21.8 og 3 ind den 22.8.
Hagesanger Sylvia borin. Daglig i varierende antall 17.-25.5 med 15+
d~n

21.5 som høyeste notering. Foruten 4 i nd den 22.8 og 5 ind 11.-12.9

ble enkeltindivider notert tre ganger i oktober, senest 24.10,

- 39 M<J;'lk Sylvia atricapilla . Regelnessig L lite antall 9.-24 • .'> eg
~ 1.8-2~.10.

Aldri ove r 10 ind på c~ dag.

Bøksang cr Phyll cscopus sioilatrix .
Gransang e~

En

observasjo~:

1 ind d:n 21.5.

Phylloscopus collybita. 1 ind den 6.4, deretter ingen før

ncrlc 1 i nd den 16.4. En kuhinasjon til 12-15 ind den 25.4 og

d~retter

i ~indre anta 1 1 t.o.~. 20.5 . Ennå f~ t all i gere på høsten; 2 inci 3.10

og 1 ind den 9.10 og "4 . 10.
Løvsanger Phylloscopus t:ocbi lus.

1 ind 24. 4 og 29 . 4. Deretcer okning

til 150+ både 10.5 og 11.5. Ned til 10+ den 14.5. D.m 15.5 ble 150+
notert igjen, mindre antall etter dette f r am til 21.5 da minst 250 ind
ble sett og 22.5 da 300+ ble bokfcrt.
De retter sank antallet fort.
~ed

På høsten tallrik i august

opptil 100+ på en dag. F&tallig

~nkeltindi , ider

september og bare

Fuglekonge Regulus regulus.

i oktoter t.o .m. 9.10.

Hovedtrekket i løpet av første

u~e

: april;

maks-antallet v.lr ::1inst 300 ind både 2. ~ og 3.1•. Etter den 7. ~ ;,.""" i
u\·anlig lite antall
~nder
so~

hØsttrekket

t. ~ . o .

tall~ik

15.5.
i oktober ::1ed 250+ 3.10 og 500 ind den 10.10

høyeste noteringer.

Gråflu csnapper

~1uscicapa

striata. Fåtallig. 2-5 ind daglig i perioden

20.-24.5. Enes te høstobservasjon var av minst 5 ind den 22.8.
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca.
i perioder. 11.-24.5

eaxim~

På høsten også fåtallig

~ed

Daglig, men

lite antall

15 ind den 21.5.
størst anta ll 10+ 21.8, siste observasjon

den 12.9 med 1 i nd.
B l~eis

Tallrik

Parus caeruleus.

1 ind 12.4 var enes t e vårobservasjon.

i oktober og november med "hele" 10 ind den 10.10.

Kj;ttmeis Parus major. Loggført tre ganger på våren med 4,3 og l ind
2.-4.*. I oktober nesten daglig med opptil 10 ind den 2.10.

- 40 Trekryper Certhia familiaris.

En vårobservasjon idet 1 ind ble ring-

merket den 2.4. Tallrikere i oktober med maks. 10 ind den 3.10.
Tornskate Lanius col lurio. 2 ind 15.5, 1 ind daglig 16.-20.5, så
10+ den 21 . 5 og 5+ 22.5. 1-2 ind daglig 23.-25.5.
1 ind den 21 .8, eneste høstobservasjon.
Varsler Lani us excubitor. Tre observasjoner

oktober idet enkeltindivider

ble notert 2.10, 17.10 og 23. 10 .
Skjære Pica pica.

ind rastet den 24,10.

Kaie Corvus monedula . Tre vårobservasjoner foreligger idet 2 ind rastet
4.4 og 3 ind likeså

2~.4.

Dessuten trakk

l

ind direkte 16.5 . På høsten

trakk 20+ den 16. 10, mens minst 8 ind rastet 17.10,
Krdke Con·us .:oronc cornix, Hekket. Antallet holdt seg

st~bilt

hele

våren uten store forandringer eller trekkbevegelser.
På høsten trakk dericot bl.a. 150 ind den 16.10 og 200 ind 24. 10.
Ravn Corvus corax. 1-3 ind ble loggfØrt nærmest daglig hele våren.
På høsten ble trekkbevegelser notert flere ganger i oktober , bl.a.
med 24 ind mot E 10. lO da 8 ind rastet .
Stær Sturnus vulgaris.

Hekket. Til stede hele året, med relativt store

antall på våren. Eneste trekkbevegelse som kan nevnes mens stasjonen
·car bemannet var 100 ir.d den 2.4,
~indre

antall ble loggført på høsten med max 60 ind 23. 10.

Gr j spurv Passer
ilV

domes~icus.

2 ind r astet 24.10. Trolig første observasjon

ikke-utsatte individer siden stasjonen ble dannet.

3okfink Fringilla coelebs. Tallrik i april, ingen i mai. Et stort trekk
til Akerøya å være fant sted 2.4 da for uten 300 rastende ind trolig
opp mot 5000 ind trakk direkte over Øya. Deretter ingen store direkttrekk-bevegelser utenom minst 250 ind den 6.4. Antallet sank sakte
til l ind 30.4 som var siste vårobservasjon.
Fåtalligere under hØsttrekket med 15+ som hØyeste notering .
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Reg e lmes ~ i g,

Bjørkefink Fringilla montifringilla .
vårtrekket ;ned hovedtrekk primo april.
24.10

~ed

40 +den 16 .10

s~

Grønnfink ~~hloris .

Hekket.

Grønnsisik Carduelis

under

Rundt 10 ind holdt s <.g på tya

2,4 og noen små flokker regelmessig i april.
m~-tall

f ~ta lli ~

hØyeste notering,

hele våren og få trekkbevegelser ble registrert.
t.o.m. 20.11,

men

Fåtallig og s ~ p': høsten t.o.m.

Men 200+ trakk direkte

Fåtallig unde r høst trckk

va r bar e 20 ind .

~ pinus .

D~~ lig

apri l ute:'l de he lt s tor<. antall.

på direktetrekk og under rast

Kun to observasjoner i mai.

Relatin

fåtallig også under høsttrekk .
Tornirisk Carduelis cannabina.
16 .4.

Ingen scora

Hekket .

trekkb~vegelser, ~en

På våren daglig fr a og med
småflokker trakk regelMes sig

i ap ri l.

Berg;risk

Card~c l is

april og oktober.
Gråsisik

Cardueli~

flavirostris.

flaremea.

med fle s tepart en pl hØsten.

Observert sporadisk i april og oktober
Største antall var 50+ den 17. 10 og 24 . 1C,

Grankorsnebb Loxia curvirostra,
Dompap Pyrrhula pvrrhula.
1 hunn 3.5.

Fåtallig og sporadisk pl trekk

Største antall var 150+ den 16.10.

l ind rastet den 16.10

Daglig i lite antall hel e april.

På høs ten i lite an tall i sept ember og oktober.

Dessuten
Ingen

invasj ons- eller trekkbevegelser not ert.
Lappspurv Calcarius lapponicus,

Fltalligere enn vanlig.

Bare fire

regi s treringer i apri l og to i oktober (7 ind 16.10 og 4+ 17.10).
Sn~spurv

Plectrophenux nivialis.

ind den 16. 4, 4 ind 17.4 og 2 ind

den 24. 10 var eneste observasjoner.
Gulspurv Emheriza citrinella. Daglig i april i lite antall og med
st~rste

15.5.

antall den 7.4 da 40+ ble loggført.

mai ble 1 ind no te r t

l oktober regelmessig, men i l ite antall.

18.11 da 3 ind ble bokført.

Sist observert
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l!ortulan Emberiza hortulana, 1 ad . hann ble ringmerket 20.5 og observert 21.5.

Sivspurv Emberiza schoeniclus,

Hekket.

få trekkbevegelser ble registrert.
5 - 15 ind.

Vanlig både vår og høst, men

Antallet holdt seg stort sett rundt

- 43 SL~r.funn

rapporte r t i 1982 av fugl merket ved

Ærfugl (Somatcria

stasi~

mollissi~a.

Stat. Vilt, 011.832

(~.w.

2k+ 25.05.1'0
F\lnn~t c!~d

07.04.82,

D1hll

Ildtjern~t

Nesodden ,

1\h·~· shu

(59.50N-10.38E) 90 lar. N
E~keltbekKasin

(Gallinago gall inago )

Zool.mus. JB 10.444

lk+ X 09.08.'0 (O.J.
Skutt, 04.10.81,

llvall~se,

Hansr.~n)

Jylland, D.:m,.,.:.rk

(56. 231HO. 09:::) 299 lan. S.
Grdtrost (Turdus , ilaris)
Zool.mus. JB 10.040

lk M 17.10.81 (!.Iversen)
Funnet d;ld, 20,03.82, Dachri . den, Erf•:rt, Ost-Tysk
(jf . lo~-10.28~)

866 km. S.

Svarttrost (Turd us merula)
2k+ F 07.04.oo (M.W. Dah l )

Zool. mus. JB 10.205
Funnet dod,

0~.07.82,

(58 . 39~-12. 03~)

Stat.Vilt. 714,658

Høgsa tcr,

80 lan.

~lvsb~r&,

Sv~rige

ES~.

3k+ H 08.04.78 !O.J. Han.sen)
Drept mot vinc:u . 13. 04. 82. Jevnaker , Oppland
(60.14~-10.24[)

137

km:'<!\\'

Måltrost (Turdus philomelo s)
Zool.mus. JB 10.L18

2~+

x

13.0,.80

Skutt, 26.11.81, Outil,

(~:w.

Be~!' .

Dahl)

=itoral, Portugal

(l. O. l 7N-08. 36W) 2499 lan Sl-!.

Zool.Mus. JB 08 .849

lk X 14.10. 79 (C:. St,•nma r k)
Skutt, 21.02.82, Alvito, Baixo Alcntejo, Portugd l
(38.15N-07 . 59W) 2681 lan SW.

Rødstrupe (Erithacus rubecula)
2k+ X 13.04.80 (M.W. Dahl)

Zool.rous. CB 40.067

Funnet død, 02.82, Dinan

Cites -du-~o rd,

Frankrike

(48.27N-02.02W) 1450 km SW
Zool.ous. CB 25.035

lk X 22.10.77 (T. Røed)
Funnet død, 08.81, Kampen, Overijssel, Nederland
(52.34N-05.55E) 785 lan SS'w.

Jernspurv (Prunella modularis)
Zool.mus . CB 52.650

2k+ X 11.04.81 (G. Stenmark)
Funnet dØd, 28.01.82, Anglet,
(43. 29N-01. 32\ol) 1931 SSW

~trenees-Atl.,

Frankr
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Zool.rous. CB 31.355

2k+ X 31.03. 79 (O.J. Hanssen)
Fløyet mot vindu, sluppet 23.04.82, Oppdal, SørTrøndelag (62.36N-09.41E) 403 km S

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Zool.mus. BB 38.588

2k+ X 23.05.80 (M.W. Dahl)
Fanget på et skip, 28.09.82, Middelhavet
(38.00N-01.25E) 2441 kro SSW
Fuglen ble slupp et løs dagen etter ved Gibraltar
(36.06N-05.21W)

Kontrolle r av fugl merket ut enfor stasjonen
Svarttrost (Turdus

1982.

~erula)

London XH 98. 545

2k F 04.04.80, South Cleveland, England
(54.34N-01. 05W) 882 kro. NE
Koner. Akerøya 19.04.80 (G. Hardeng)

Jernspurv (Prunella

~odularis)

Helgoland ) Z 15.024

2k+ X 09.04.81, Schlesoig-Holstein,
Vest-Tyskland , (53.42lo".C9 . 31E) 601 km N.
Koner. Akerøya 04.05.81 (0. Olsen).

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Copenhagen 9. 776.479

lk+ 10.09. 79, Saltholro, Sjælland, Danmark
(55,42N-12.44E) 388 km NNW
Koner. Akerøya 25.05.80 , (M.W. Dahl)

Helgoland E:! 2.3123

2k+ X 16.05.81, Insel, Sch.-Holstein ,
Vest-Tyskland (54.04N-08 . 40E) 570 km NNE
Koner. Akerøya 19.05.81, (S. Æ.)
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RC.t;GMERKI!\GSOVERSIKT 1982
Ingar Iversen

1982
vår hØ s t

s-.m

1970-82

Gj. ft

Ærfugl

35

.,s

;:

Spurvehauk

17

18

5

5

197o-81
Havhest

1

Lerkefalk
Tårnfalk
Dvergfaik

.,
4

Orrfugl
2

Tjeld
42

4'

Heilo

2

2

Tundralo

2

2

Vipe

5

5

}'olarsnipe

3

3

Sand lo

Sand løper
Dvrrgsnipe

4

4

40

40

83

83

26

26

Tem:nincksni Fe
Myrsnipe
Kvart bekkasin
Enkeltbekkasin
Rugde
Rødst ilk

2

2

12

12

Gl uttsnipe
Skogsnipe
Grønn stilk
Strandsnipe

2

2

56

56

Tyvjo
Hetternåke

40

40

Gråm!ke

45

45

6

6

Makrell te roe

3

3

RØdnebbterne

3

3

13

14

9

10

15

15

Fiskemåke

Tyrkerdue
Gjøk
Hornugle

2

Jord ugle
Perleugle
Natt ravn

- 46 1982
høst

SWD

1970-82

6

86

1970-81

vår

Vendehals

80

5

Flaggspet t

19

19

Overgspett

2

2

Sang lerke

6

Gjenfunn

Tårnseiler

Sandsvale
Låvesvale

12

Taksvale

21

24
6

6

Trepiplerke

74

11

Hei pip lerke

483

29

3

27

11

85

32

515

Lappiplerke
Skjærpiplerke

85

85

8

Guler le

6

231

9

9

Gj erdesc et t

404

9

6

15

419

Jernspurv

762

102

32

134

896

Rødstrupe

5466

273

72

345

5811

Linerle
Sidensvans

225

6

Nattergal
Blåstrupe

130

129

8

Svartrøds tj ert
Rød stjert

953

62

Buskskvect

195

11

Steinskvett
Ring trost
Svarttrost
Grå trost

301

9

42

2

1051

62

162

12
20

Måltrost

792

Rødvingetrost

504

13

3

2

Due trost
Siv sanger

6

Rørsanger

34

Gulsanger

96

1022

69
11

206

10

311

3

45

70

1121

13

175

45

65

857

4

36

49

553

4

8

2

18

5

6
3

37

5

101

2

9

4

20

406

3
2

3

Hauk sanger
Svartbodesanger

23

2

o

1

16

MØller

386

Tornsanger

244

9

9

253

Hagesanger

469

36

3

39

508

Munk

393

17

20

37

430

2

- 47 1970-81

1970-Rl

vår høst

sum

3

32

4 71

Gjen!

Fugl:;kongcsanger
19

!løksanger

18

Grans anger

439

29

LØvsanger

734b

803

33

836

8182

4585

196

321

517

5102

214

9

9

223

482

28

31

513

Ft~glekonge

GrMluesnapper

2

D~~rgflt~esnapper

SvarthvitfluesnJpper
Stjertncis

81

Sv.lrtrneis

27

Blå:oeis

220

Kjøttmei s

189

3

81
27
17
2

17

237
196

5

Spett:neis
Tre kryper

79

Torn skate

96

Varsler

20

4
6

5

84

6

102
21

Rødhodevarslcr
29

6

9

360

2

99

-"40

13

20

295

130

15

22

152

Grønnsisik

138

5

8

146

Tornirisk

237

16

16

253

ilergir isk

82

Kråke

29

Stær

351

9

Bokfink

341

94

Bj ørkefink

275

Grønnfink

5

Stilits

Gråsisik

Grankorsnebb
Rosenfink

5

15

16

508
3
5

145

14

Gul spurv

43

4

Hortulan

3

Siv spurv

684

Dompap

2

82

492
3

3

4

18

163

5

48

Kjerne bi ter
Lapp spurv

SUM

30690

4
35
2009

40

724

680 2689

333 79

5

87
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REG~SKAP

FOR AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON 1982.

Egnkapital 1.1.1982

2096,44

Offen tlig støtt e

9500,00

Sesongavgifter/døgnpenge r

1121,75

Mobiltelefon

522,50

Salg av årsrapport

1428,00

Diverse inntekter

823,00

Kontorutstyr/bøker

1832,41

Ringmerkingsutstyr

273,10

Mobiltelefon

1612,25

Båten

5225,00

Diverse utgifter

1535,50

Sjøfugl prosjekter

3771,80
15491,69

Sum inntekter

15491,69

Sum utgifter

14250, 06

Egenkapi tal 31. 12.1982

14250,06

1241 ,63
14250,06

Balanse

15491,69

1241,63

15491,69

15491,69

Torunn Bjørnstad Iversen (s)
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