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informasjon om fug1e1ivet i 0ra-omradet for perioden 1965
1984.
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for perioden 1882 - 1985.
Med dette utgis en oppf¢lging
omfatter perioden 1985 - 88.
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ORNITOLOGISKE OBSERVASJONER FRA ¢RA-OMRADET 1985 - 88
Magne Pettersen
OBSERVASJONSAKTIVITETEN 1985-88

Observasjonsaktiviteten i 0ra-omradet rna betegnes som forholdsvis jevn med ca . 150 registreringer i 1985, 156 i
1986,
kun 87 i 1987 og 140 dager i 1988.
Bes¢kende har for det meste bitt foretatt pa ettermiddagen og
kvelden,
saledes viser tallene for spurvefuglene
klare
mangler idet disse trekker il¢pet av de f¢rste lyse timene
eller for de fleste rovfuglers del, midt pa formiddagen.
Observasjonene har i denne perioden som i de senere ara blitt
gjort fra Pernes eller f¢rst og fremst i 0ra-tangen.
Kun fa
ganger har det latt seg gj¢re a ta et bes¢k ut i selve
omradet . Dette b¢r man ha i
tankene ved gjennomgang av
rapporten .
Hovedobservat¢rer
har
i
denne perioden vffirt Sebastian
Ludvigsen, Stein Engebretsen, Asgeir Larsen og Magne Pedro
Pettersen.
F¢lgende personer har ogsa bidratt :
Bosy,
Tom
Hansen,
Roar
R. G.
Fr¢landshagen,
Roar
Olsen, Geir Mobakken, Jan Fredrik
Iversen,
Erik Skauen,
Tore Hunn,
Erik Sandersen,
Ingar
Andersen,
Egil S . Hansen, Ottar Krohn, Harald Frantzen, Per
Arne Johansen, Age Sten Fredriksen, Tomas Aarvak og Morten
Viker.
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AVIFAUNISK OVERSIKT FOR 0RA-OMRADET 1985-88
SMALOM Gavia stellata
2 ind . ble notert i perioden.
1 ind.
rastet ved Marikova
17.11 . 85 og 1 ind. ble notert ved Nes Rams¢ 22.5. og 27.5.86.
Dette er 4 . og 5. observasjon for omradet.
STORLOM G.arctica
omradet, og eneste
Liksom smalom er en sjelden gjest i
observasjon som foreligger er av et trek kende individ over
Gangsr¢dbukta 22.5.85 .
DVERGDYKKER Tachyba ptus rufi c ollis
Et voksent ind. i
sommerdrakt la
30.4 . 86.

innenfor

kanalen 29 . -

TOPPDYKKER Podiceps cristatus
Mellom 5-10 par hekker arlig i omradet. Arten ser ut til a
trives best i omradet rundt Marikova, Tvisle. St¢rste antall
notert i perioden var 22 ind. ved Marikova 7.5.86 og 14 ind .
samme sted 11.10.87.
Arten ankommer omradet i f¢rste halvdel av april, alt etter
isforholda. Tidligste notering i perioden ble gjort 6 . 4 . 86.
De siste ind. forsvinner fra omradet i
begynnelsen av
oktober, med siste loggf¢rte fug1er 11.10.87 og 88.
STORSKARV Phalacrocorax carbo
Arten blir notert ar1ig i mindre antall i omradet . Enkelte
smaflokker bruker Glomma som veileder under trekket, og disse
blir notert i omradet april og september. Enkelte ind.
furasjerer lengre tid i omradet, s~rlig i vinterhalvaret.
F¢lgende observasjoner foreligger fra perioden 85-88:
85- 1-3 ind. ble notert daglig 25 . 2.-25.3. 1 ind. ble notert
2.8. Arten ble sett spredt mellom 8 . 9.-6.11., med st¢rste
antall 8.9 . da en flokk pa 26 ind.
trakk over omradet.
86- 2 ind. ble loggf¢rt 22.5 . , 3 ind . 30.9., 5 ind. 18 . 10 . og
3 ind. 15.11 .
87- 21 ind. ble notert pa trekk 22.4.
88- 3 ind. ble sett 1.4 . og 2 ind . 11.10.
GRAHEGRE Ardea cinerea
Omradet er et viktig raste- og furasjeringsomrade for arten .
Grahegra blir sett i mindre antall i omradet pa varen, men
under h¢sten kan arten imidlertid noteres i st¢rre antall,
idet ungfugler fra en n~rliggende koloni kommer til omradet
for a fiske.
85- Arten ankom i
begynnelsen av april og b1e notert i
omradet frem til 16.11., med st¢rste anta11 53 ind. 27.10.
86- Notert i perioden 7.3.-7.11. med h¢yeste anta11 75 ind .
30.9. og 93 ind. 18.10.
87- De f¢rste fug1ene ankom 23.3. og arten dro fra omradet
allerede i slutten av okt. St¢rste antall dette aret b1e 60
ind. 17.8.
88- Loggf¢rt i
perioden 6.3.-2.11., rned 38 ungfug1er 23.7.
sorn h¢yeste antal l .
Enke1te ind.
gj¢r hvert ar fors¢k pa overvintring og fra
perioden 85-88 foreligger f¢lgende funn:
1 ind.
27.1.85, 1
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ind . pa trekk 3.2.85, 10 ind. 7.12.86 og 1 ind. 26 . 12.87 .
KNOPPSVANE Cygnus olor
omradets karakterfugl .
De st¢rste antall blir sett ved
isl¢sningen og mot slutten av sommeren da tildels store
mengder holder til i omradet mens mytingen pagar .
I arene
85-88 ble det notert sma mengder svaner i omradet, noe de
tildels strenge vintrene far ta skylda for, idet isen la seg
over hele omradet. De h¢yeste antall i perioden foreligger
fra 85 da rundt 180 ind. ble notert i mai og 250 ind. gjennom
august.
Antall svaner har gradvist gatt nedover siden
slutten av 70-tallet (se sangsvane).
I 86 ble det foretatt
hekketaxering av arten og 10 par ble antatt a hekke.
SANGSVANE C. cygnus
Liksom Knoppsvane ble sangsvane notert i lite antall gjennom
perioden 85-88, med maks . antall 50 ind. 4.1 . 85 .
Pa midten
av 70-tallet var det ikke uvanlig a notere 7-800 svaner
(samlet for begge arter) i omradet, men med hjertekj¢nnaksets
tilbakegang har ogsa de store antall svaner forsvunnet.
De
f¢rste overvintrende sangsvanene ankommer omradet rundt 20.
oktober, og enkelte ind. blir notert til ut i april . Det
seneste ind . som ble loggf¢rt i perioden var 18.4.85.
KORTNEBBGAS Anser brachyrhynchus
3 ind . ble notert rastende ved Hesteholmen 1.10 . 87 og 6 ind.
ble sett samme sted 12.-25.5.85. Dette er 4. og 5. observasjon for omradet. Arten har sin hovedtrekkvei pa vestsiden
av Oslofjorden, og 0raomradet blir saledes lite ber¢rt av
dette trekket.
DVERGGAS A. erythropus
Et voksent ind . av denne etter hvert sjeldne gasa holdt til
ved en li t en dam pa fyllinga 30.6.87. Fuglen virket sky og
bar ingen ring .
Dette er f¢rste observasjon av arten i
omradet, og f¢rste observasjon i 0stfold i nyere tid .
GRAGAS A. anser
Gragasa ankomer omradet ved isl¢sningen, og ble loggf¢ r t
vanlig i
mindre antall i
perioden 85-88.
Den tidligste
noteringen av arten i perioden var 30.3.86 . Arten antas a ha
hekket arlig i omradet de senere ara, idet par er sett over
lengere perioder pa forsommeren . Ett ind . ble sett ved Langskj~r 1 5 .5 . 88.
Fuglen var sv~rt urolig og ville ikke forlate
omradet . Arten er s om kjent meget sky under hekketiden,
og
smaflokker
dukker
plutselig opp i
slutten av juli
begynnelsen av august . Den st¢rste flokken som ble notert i
perioden,
va r
pa 25 ind. 1.5.88. Arten ble ogsa notert med
jevne mellomrom gjennom h¢sten til overgangen september
oktober, med st¢rste ant a l l 12 ind. i 88 .
Ubest.GRA GAS Anser sp
3 ind.
antagelig s~dgas ble notert 1 . 4.86.
En flokk pa 53
ind. ble sett pa trekk mot SE 22.9 . 86 og 27 ind. ble notert
23 . 5.88.
Flokkene
var
med
s t¢rst
sannsynlighet
kortnebbg j ess.
CANADAGAS Br anta cana densis
Par a v d enne arten bl e sett h ver var i perioden 8 5 - 88 ,
uten
a t h ekk inge n bl e pavist.
St¢rste a n ta ll 8 ind . 2 8 .3 . 86 .
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HVITKINNGAS B.leucopsis
En ungfugl av denne arten ble sett i omradet mellom 14 . 10. 13.11.85 . Dette er andre observasjon av arten i omradet.
RINGGAS B. bernicla
En ungfugl av underarten bernicla holdt seg sammen med
hvitkinngasa 14.10. - 29.10.85. Dette er 2. observasjon av
arten i omradet.
GRAVAND Tadorna tadorna
Arten ankommer med isl¢snin~en, og tidligste observasjon er
12.3.86. Gravanda hekker i omradet, og tildels store antall
ind. kan sees gjennom hele mai.
F.eks. 191 ind. 15.5 og 177
ind. 23.5.88. Arten forsvinner nar hekkesesongen er over og
bare et fatall ind. b1ir notert i august - september.
BRUNNAKKE Anas penelope
Brunnakken dukker opp i 0raomradet i april.
F¢rste observasjon i perioden var 30.3.86. De h¢yeste antall opptrer i
overgangen april - mai, med h¢yeste notering 134 ind. 5.5.85.
Det er visse muligheter for at arten har hekket enkelte ar,
noe en observasjon av en hann 7.7.85 kan tyde pa. Pa h¢sten
raster arten under trekket og de f¢rste individene ankommer i
midten av september,
med f¢rste notering 7.9.85. Arten
forsvinner fra 0ra i
1¢pet av oktober maned.
Enkelte
etterslengere kan noteres til ut i
november, med 1 ind.
3.11.85 og en hunn 7.11.88. De h¢yeste antall kan sees medio
oktober, med st¢rste tall:
64 ind . 18 . 10.86 som den h¢yeste
noteringen i perioden.
SNADDERAND A. strepera
4.-9. observasjon for omradet ble gjort i perioden 85-88 . Et
par ble sett mellom 22.-29.4.85, hann 22.4.86, hann 25.4 . 87,
par 3.5.87, par 24 . 5.-29.5.88 og et interessant funn av en
hann 25.6.88.
KRIKKAND A. crecca
Meget vanlig under trekket fra primo april til
primo
nobember.
Sma antall sees ogsa i l¢pet av sommeren, sa arten
antas a hekke med noen fa par. De h¢yeste antall blir observert i
l¢pet av de siste dagene i april med 270 ind. den
25.4.87 som h¢yeste notering.
Arten sees tallrikt hele
h¢sten med 300 ind. bokf¢rt 1.9.85 og 29.10 . 85.
STOKKAND A. platyrhynchos
Meget tallrik hele aret sa fremt ikke vintrene er for kalde.
Arten hekker vanlig i omradet. Under trekket tallrikest i
april,
samt under jaktsesongen pa h¢sten nar endene kommer
til reservatet for a fa fred og ro.
De st¢rste loggf¢rte
antall var 390 ind. 8 . 4 . 85 og 1.4.88 og 450 ind. 30 . 9.86 .
Under milde og isfrie vintre, kan store antall ogsa noteres f . eks . 300 ind. den 5.12 . 85 og 440 ind. 10.12.87.
STJERTAND A. acuta
Stjertanda blir observert forholdsvis vanlig pa varen, mer
sjeldent under h¢sttrekket.
1985:
Notert fatallig, men regelmessig 12.4. - 26.5., med 6
ind.
den 21.4. og 8 ind. 6 . 5 . som de h¢yeste noteringer.
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1986:

Bokf¢rt rege1messig i
tidsrommet 17 . 4. -14 . 5 . med
oppti1 7 ind den 22.4.
1987 : Kun to observasjoner er rapportert: 2 ind. 27.4 . og
1 ind . den 29.4.
1988: Notert i mindre anta11 mellom 19.4. og 4 . 5 . med 4
ind. den 4.5 . som maksimum.
Arten blir registrert sje1dnere pa h¢sten, og i perioden 1985
-88 fore1igger 4 observasjoner av 1-3 ind. i l¢pet av august.
KNEKKAND A. querquedu1a
Et par 12.-13.5.85, 4 ind . den 20.5 . 88, 2 par 29 . 5 . 88 og 1
hann 13.7.88, samt 1 ind . den 1.9.85 var de eneste observasjonene av arten i perioden.
H¢stobservasjoner av arten er
sje1dne i omradet. Dette er 0ra-funn nr. 17-21, og samtlige
observasjoner er gjort i de sma dammene pa 0ratangen.
SKJEAND A. clypeata
Arten b1ir sett regelmessig i mindre antall pa varen:
1985 :
Notert mellom 25 . 4 . -29 . 5 . med max 5 ind. den 6 . 5. og
12.5 .
1986 :
Sett regelmessig i perioden 27.4.-14.5 . med h¢yeste
antall 4 ind. 4 .5 . og 14.5.
1987 :
Notert daglig i
perioden 8 . 5 . og 10.6 . med 2 par
28.-29 . 5 . Arten hekket sannsynligvis i omradet dette
ar.
Observert daglig fra 18.4 . med 4 par den 28.4. og 6
1988 :
hanner og 2 hunner den 29.4 . En hunn med minst 6
pull ble sett i dammene ved fyllinga fra 8.6.
Siste
registrering av arten dette ar ble gjort den 25.8. (2
ind.)
H¢stfunn av arten er relativt sjeldne, og i perioden 1 9 85-88
foreligger kun f¢lgende observasjoner : 1 hunnfarget ind. den
18.8.86, 2 ind. 17 . 8.87 og hunnfarget ind. 3.9.87 .
TAFFELAND Aythya ferina
Kun to observasjoner ble gjort :
24.4 . 85 og 14.5 . 86 .

Enslige

hanner

b1e

sett

TOPPAND A. fu1igula
Arten sees vanlig i omradet under trekket og er mest tallrik
media mai og i september - oktober . De h¢yeste noteringene i
perioden var 80+ ind. 28.4.85, 70 ind. 15.5.85, samt 170 ind .
den 20.10.85 . Det er ogsa gjort spredte observasjoner i
vinterhalvaret f.eks. 6 ind . den 30.1 . 85, 27 ind . 5.12.85, 1
par 12. og 25.1.86 . Registreringer fra sommeren foreligger
ogsa, men hekking er ikke konstatert.
BERGAND A. marila
Noteres i
omradet under trekket pa varen, og enkelte fugler
kan ligge i Marikova-bassenget til langt ut i
mai maned,
f . eks.
5 ind. sa sent som 31.5.87. Arten observeres mer
tallrikt pa h¢sten i
perioden medio september
medio
november og kan da danne tildels store flokker:
58 ind . den
7 . 11.85 og 26 ind. 18.10.86 .
Et interessant funn er 2 hanner
23.7.88. Dette er f¢rste juliobservasjon av arten i omradet .
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mRFUGL Somateria mollissima
Hekker vanlig pa de ytterste holmer og skj~r i 0ra-omradet; i
1986 ble minst 9 forskjellige kull registrert .
Sees i omradet fra isl¢sningen pa varen og er tallrikest i april
maned , med 106 ind . den 16.4 . 85 som h¢yeste notering.
Blir
sjeldent registrert pa h¢sten.
HAVELLE Clangula hyemalis
Unvanlig .
F¢lgende bokf¢rte observasjoner finnes fra perieden 1985-88 : Fra 1985; 1 ind . 29 .10., 7 ind. 3.-13.11., 6
ind. 17 . -20.11., samt 1 ind.
26.11. Dessuten 1 hunn den
18.6.86, 5 ind.
18.10.88,
1 hunn 29.12 . 88 og 15 ind.
27.11 . 88. Dette er funn nr . 11-17. av arten i 0ra-omradet.
SVARTAND Melanitta nigra
7 ind . la i
Gangsr¢dbukta
kanalen 15.-20.11 . 88.

9 . 11 . 85 og 3 hunner la utenfor

SJ¢0RRE M. fusca
Fa observasjoner:
6 ind. rastet i Gangsr¢dbukta 2.-16 . 11 . 85
og 2 hunnfargede individer ble observert 27 . 11.88 . Dette er
16 . -17 . observasjon av arten i omradet.
KVINAND Bucephala clangula
Kan enkelte ar oversomre i omradet, slik som i 1985 da rundt
30 ind. ble registrert . Arten samler seg i store antall pa
0ra ette r isl¢sningen, f . eks . ble minst 1000 ind. bokf¢rt den
12.4.85. Pa h¢sten observeres arten i
noe mindre antall,
maksimum var 350 ind. 16 . -17 . 10.85 .
0ra - omradet rna bet e gnes som en meget viktig furasjeringslokalitet for arten .
LAPPFISKAND Mergus albellus
Sjelden trekk- og o vervintringsgjest i omradet, men opptradte
"invasjonsartet" i 1985: Da ble 1 hunn observert 17.2., samt
3 . , 9. og 24 . 4. og 1 par 26 .- 29 . 4 . Under h¢st trekket bokf¢rt
al1erede fra 8.10. med 1 ind. som oppholdt seg i omradet frem
til 20.10 . Deretter b1e 5 ind. sett 23 . -24.10. og hele 11
ind. den 27.10.
(H¢yeste antall registrert i 0stfold).
Dagen etter ble 4 ind. observert og 1 ind. den 2.11. ble
arets siste observasjon .
I 1986 ble 1 hunn sett den 24.4 . og 2 hunnfargete f ug1er
21.10 .
SILAND M. serrator
Observert i varierende antall hele aret, dog sjeldent i
vinterhalvaret.
St¢rst antall var 29. ind. 23.5.85 og 31
ind. den 24.11.85 . Noen fa par hekker arlig i omradet.
LAKSAND M. merganser
Blir registrert vanlig fra tidlig om h¢sten (25.8.85 & 86)
til et stykke u t i mai maned (25.5.85) med h¢yeste antall 34
ind. den 5. og 13.5 . 85, 36 ind . 27 . 11 . 88 og 37 ind . pa j ulaften 1988 .
SIVHAUK Circus aeruginosus
Blir observert forholdsvis vanlig furasjerende under tr e kket
i
0ra - omradet.
F¢lgende obs ervas joner fore ligger fra peri eden 1 98 5 - 88:
1985:
5 - 6 forskjellige ind. ble registrert :
1 hunn 16. -
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1986:

1987:
1988:

26.4.,
1-2 hanner 12.5.-13.5., 1 hunn 10.7.-6.8.,
samt 1 hunn 18.8.-1.9.
Trolig 11 forskjellige fugler:
1 2K hann 29 . 4.,
1
hunn 4.5 .,
1 ad.
hann 7.5., 3 ind. 15.5., 1 hunn
24.5., 1 2K hann den 18 . 6.,
samt ungfugler 25.8.,
3 . 9. og 15.9.
Tre individer:
1 ad. hann 3.5.; 1 hunn 8.-12 . 5., 1
ind. 29.7. og 1 hunn 1 .-2. 9.
Trolig 16 forskjellige fugler: Ad. hann 21.4., hunn
26.4.-4.5 . ,
2 ind. 8.5., trekkende hunn 11.5., hunn
22.-25.5., 2 ind. 4.8., hunn 8.8., hunn 23.8.,
par
24.-25.8.,
lK 25.8., lK og 2 2K hanner 28.8. og til
slutt en hunn 6.-7.9.

0ra-omradet er en ypperlig hekkelokalitet for arten,
og det
sp¢rs vel om ikke arten pr¢ver seg med hekking i l¢pet av de
nrermeste arene.
MYRHAUK C. cyaneus
Fatallig, men arlig rast- og trekkgjest i omradet.
F¢lgende
observasjoner foreligger fra perioden 1985-88:
1985:
Hann pa direkte trekk 11.4., oljeskadd hunn ble
vasket sluppet 4.4., 2 hunner 22.4., hunn 23. -24.4.,
hunn 8.5 . ,
hann 26.-27.9.,
lK. 10 . 10. og en lK 8.10.12.
En hunn 24.-25.4 . ble eneste observasjon.
1986:
Enslige
hunner 10.5. og 28.5.
1987:
Enkeltind. 25.4. og 22.5.
1988:
Desemberobservasjoner fra 0stfold er en sjeldenhet.
H0NSEHAUK Accipiter gentilis
1-2 ind. ble notert med jevne mellomrom fra oktober
hvert ar .
Dessuten ble et ind. sett 17.8.87.

til

mai

SPURVEHAUK A. nisus
Arten sees regelmessig i lite antall under trekk var og h¢st,
samt jaktende enkeltind.
i
vinterhalvaret.
Spurvehauken
hekker antagelig arlig i grenseomradene.
MUSVAK Buteo buteo
I det omradet som regel blir bes¢kt pa kveldstid,
blir dagtrekkerne notert i lite antall.
Til samrnen ble kun 18 ind.
notert under trekk i perioden 1985-88.
FJELLVAK B. lagopus
Ku n 10 ind. ble notert under trekket i perioden.

Se Musvak.

FISKE0RN Pandion haliaetus
Arten
blir notert daglig fra de f¢rste ind.
a nkommer
(11.4.85) til de siste forlater omradet (22.9.85).
2 - 3 par
bruker omradet som furasjeringsplass.
TARNFALK Falco tinnunculus
Arten ble notert hekk ende i 88 da 4 pullus ble funnet i omradet.
Arten sees regelmessig under t rekket var og h¢st.
DVERGFALK F. columbarius
Til sammen ble 19 ind. notert, hvorav 12. i 1985 .
foreligger det kun 10 observasjoner i omradet .

Fra f¢r
I perioden
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1985-88 b1e arten observert med f¢lgende ekstremumstider for
var 3 . 4.-4.5. og h¢st 14.9 . -26.10.
I tillegg omradets f¢rste
vinterfunn:
1 ind. ble notert pa Pernes 7.12 . 85.
JAKTFALK F.rustico1us
1 ind. holdt til pa fyllinga 12.-13.11 . 85.
Dette
observasjon av arten, og 3. novemberobservasjon.

er

4.

VANDREFALK F. peregrinus
En voksen hann ble loggf¢rt 21.4.88 og en ung hann ble sett
17.8.88. Dette er 5 . -6. observasjon av arten i omradet.
STORFALK F. rustico1us/noperegrinus
Et ind . ble notert 25. og 30.1.86,
antage1igvis
seg her om samme ind.

dreier

det

RAPPH¢NE Perdix perdix
Enkeltind. ble notert 21.4. og 1 . 5.88. Det dreier seg her om
utsatte ind . , idet det neppe er fugler igjen av den vile
bestanden.
FASAN Phasianus colchicus
Arten sees og h¢res rundt om i omrad et gjennom hele aret.
VANNRIKSE Ra1lus aquaticus
Et ind. kunne h¢res pa Hesteholmen i mai maned 1985.
SIVH¢NE Gal1inula chloropus
1-2 par hekker arlig i sma overgrodde dammer pa fyllinga. De
f¢rste ind . ankommer (J:lra-omradet media april, og "blir borte"
i august.
SOTH¢NE Fulica atra
2-4 par hekker arlig i dammene pa fyllinga.
Sma antall blir
notert var og tidlig h¢st, samt enkelte vinterobs. sa fremt
kulda ikke blir for sterk.
30 ind . 29.10.86 er st¢rste
antall i perioden 1985-88.
TRANE Grus grus
Arten blir notert sjeldent pa trekk eller rastende i omradet.
Fra perioden 1985-88 fore1igger f¢lgende observasjoner: 6
ind. 13.4.85, 3 ind . 27.4.86,
1 ind. 4 . 5.86 og 9 ind.
19.5 . 87.
TJELD Haemtopus ostralegus
Arten hekker pa ¢yene i omradet i mindre antall. Tjelden
ankommer i overgangen mars-april (25 . 3.85), og flokker kan
sees beitende pa jordene i mai, med f.eks. 52 ind. 25.5.85 og
65 ind. 10.5.87. Pa h¢sten sees tjelden i
lite antall til
begynnelsen av oktober.
DVERGLO Charadrius dubius
Arten sees vanligvis i omradet fra siste uken i april, men et
ind. ble notert allerede 11.4.85 . Dvergloen forsvinner van1igvis i
l¢pet av august, men enke1te ind. kan holde ut til
begynnelsen av september.
F . eks. et ind. 10.9.85.
Arten
hekker arlig og f¢lgende hekkeantall er registrert i perioden:
1985:
5 par hekket pa fy1linga
1986:
3 par hekket pa fyllinga
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1987:
3 par hekket pa fy11inga
1988:
2 par hekket pa fy11inga.
na omradet pa 0ra-tangen er under utfy11ing ag senere utbygging er det bare et tidssp¢rsma1 f¢r denne fine vadefug1en
farsvinner sam hekkefug1 fra 0ra-amradet.
SANDLO C. hiaticula
Arten hekket pa fy11inga 85 og 86, og enke1te par hekker
ar1ig ute i amradet. Sandloen b1e notert fata11ig i perioden
85-88 med extremumstider 21.3.86-16.10.85.
HEILO Pluvialis apricaria
Noteres i mindre anta1l pa trekk var og h¢st, med st¢rste
anta11 25. ind. 20.5.85.
Ekstremumstider ble 23.4.86 og
22.9.85.
TUNDRALO P. squatarola
6 ind. ble laggf¢rt 16 . 5.85. Dette er 5. varobservasjon for
amradet. 1 ind. 27.7.86 ble eneste h¢stnotering i periaden .
VIPE Vanellus vanellus
Arten er vanlig pa trekket var ag h¢st. Vipa ankommer i
l¢pet av mars, med ekstremumstid 14.3.85, ag forsvinner i
avergangen aktober-november.
Seneste notering i perioden
1985-88 var 14.11.85. Minst 25 par hekket i amradet i
1986.
De st¢rste f1akkene var og h¢st var 75 ind. 14.4.85 og 70
ind . 12.9.87.
POLARSNIPE Calidris canutus
Forholdsvis~ uvan1ig h¢stgjest som ble
anta1l media juli-prima september .
flokk pa 24 ind. 27.8.85.

sett ar1ig i
mindre
St¢rste antall var en

DVERGSNIPE C. minuta
Arten ble sett i mindre antall i perioden, med 3 varobservasjoner av 2 ind. 23.5.85, 1 ind. 22.5.86 og 2 ind. 26.5 . 88.
En tidlig h¢sttrekker ble sett 22.6.86.
Dvergsnipa b1e
natert i mindre anta11 hver h¢st ultimo juli-ultima august .
TEMMINCKSNIPE C. temminckii
Temmincksnipa blir satt i relativt h¢ye antall i dammene pa
fyllinga hvert ar media mai, ag i mindre anta l l juli - agus t .
Eneste septemberfunnet var av 1 ind. 2.9.87 . St¢rste antall
var var 32 ind. 26.5.88, 17 ind . 18.5.85 og 13 ind. 28 . 5.87.
TUNDRASNIPE C. ferruginea
Uvanlig ag fatallig h¢stgjest . En sammerobservasjan foreligger med 1 ind. 13.6.85.
Pa h¢sten foreliger det abservasjoner mellam 19 . 7.-12 . 9.(85) . , med maksimum 9 ind. den 25.8.
86.
MYRSNIPE C. alpina
Sett uvan1ig sjeldent og i sma antall i periaden ,
spesielt
under h¢sttrekket.
St¢rste antall pa varen ble 40 ind.
8.5.88 . Et par hekker antagelig arlig ute i omradet .
Dessuten b1e et ind. av "var" schinzii notert ved da mmene g j ennom
hele juni 1988 uten at hekking kunne pavises.
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FJELLMYRL0PER Limicola falcinellus
2 ind. rastet pa 0ra-tangen 22.-25.8 . 85.
observasjonen av arten i omradet.

Dette

er

den

14.

BRUSHANE Philomachus pugnax
Arten hekket pa 0ra-tangen t.o.m. 1975, men er na antagelig
forsvunnet som hekkefugl fra omradet. Men man kan fortsatt
nyte synet av spillende hanner under vartrekket om man er
heldig.
Enkelte smaflokker kjemper fortsatt ved dammene i
mai maned
da arten ankommer omradet. Et ekstremt tidlig
ind. ble notert allerede 31.3.87 (hann i vinterdrakt).
119
ratende ind. er periodens h¢yeste antall.
H¢sttrekket tar til allerede i overgangen juni-juli og de
siste fuglene gir seg av i l¢pet av september.
I 1985 holdt
et ind. ut til 8.11. H¢yeste antall notert pa h¢sten under
perioden var 80 ind. 12.9 . 85.
KVARTBEKKASIN Lymnocryptes minimus
1 ind . av denne lett oversette arten ble notert pa 0ra-tangen
sa tidl i g som 15.8.-4.9 . 87.
Dette er 14. observasjon av
arten i omradet.
ENKELTBEKKASIN Gallinago gallinago
Arten hekker med enkelte par i omradet . Blir notert vanlig
under trekk var og h¢st med ankomst media/ultimo mars
(17.3.86), og noteres daglig frem til prima nov.
(15.11.88) .
H¢yeste notering var og h¢st ble henholdsvis 45 ind. 28.4.85
og 60 ind. 19.8 . og 1.9.85.
RUGDE Scolopax rusticola
Rugdene ankommer omradet i l¢pet av mars og trekker vekk i
l¢pet av oktober - november.
2-3 par sees arlig spillende
fra Pernes til Nes Rams¢.
SVARTHALESPOVE Limosa limosa
2 observasjoner av denne tidligere mulig hekkefuglen
observert i perioden med enkeltind . 26.6.86 og 12 . 5 . 88 .

er

LAPPSPOVE L. lapponica
Noteres sjeldent og i
lite antall fra ultimo april - medi
mai. St¢rste antall ble 13 ind. 12.5 . 88. Pa h¢sten loggf¢rt
i
lite antall fra 28 . 7. (86) - ultimo september. Arten blir
sett i sv~rt uannselige mengder sammenlignet med Kurefjorden,
Rygge/Rade og Krokstadfjorden, Rade.
SMASPOVE Numenius phaeopus
Arten trekker gjennom omradet fra slutten av april til
slutten av mai i mindre antall. St¢rste antall var 15 ind.
13.5 . 88 . Blir ogsa notert i mindre antall under h¢sttrekket,
med 25 ind . 14.8.88 som h¢yeste notering.
STORSPOVE N. arquata
3-4 par hekker arlig i omradet. Tigligste observasjon ble
31.3.86. Hovedtrekket pagar media april, med dagsantall pa
rundt 2-300 ind.
Dog ble det sett 500 ind. 24.4.88. Under
h¢sttrekket blir arten notert i langt mindre antall mellom
juli - prima september.
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SOTSNIPE Tringa erythropus
De f¢rste ind. dukket opp i begynnelsen av mai (5 . 5 . 85 og
86). Det har vist seg at arten far en kraftig trekktopp i
dagene ll . -13 . 5. hvert ar, og de h¢yeste antall fra perioden
1985-88 ble 17 ind . 8.5.85,
26 ind. 12.5.85 og 44 ind.
12.5 . 88.
H¢sttrekket begynner i f¢rste halvdel av juni, 8
ind. ble notert 13.6.86 og 2 ind. 17.6.88, og pagar til begynnelsen av september. De tidlige trekkene er h¢yst sannsynlig hanner. Arten blir sett i mindre antall pa h¢sten,
med max 14 ind. loggf¢rt 15.7.88. Seneste observasjon var av
et ind. sett pa fyllinga sa sent som 22.9 . 86.
R0DSTILK T. tetanus
Vanlig fra ultimo april (23.4.88) til ultimo august . Sees i
mindre antall hele sommeren, og 1986 ble rundt 25 par antatt
a hekke i omradet. Dagstallene kommer sjeldent over 20 ind.
i
trekktidene, men 80 ind. ble notert 9.5.87 og 50 ind.
23.5.88.
GLUTTSNIPE T . nebularia
Trekker gjennom omradet i mai og medio juli
medio september.
Ekstremumstider i perioden 1985-88 ble 27.4. (85 og
86) - 25.5. (85), og 27.9.85 og 29.9.86 . Arten blir sett i
forholdsvis sma antall var og h¢st, med st¢rste noteringer 31
ind. 8.5.85 og opptil 20 ind. pa h¢sten .
SKOGSNIPE T. ochropus
Arten ble notert fatallig pa varen med ekstremumstider 11.4.
86 - 19.5.87. Noe h¢yere antall ble sett gjennom h¢sten, med
st¢rste antall 30 ind . 23.7.87 og med ekstremumstider 24.6.88
- 7.9 . 85.
GR0NNSTILK T. glareola
Gr¢nnstilken er en vanligere bes¢ker enn skogsnipa og trekker
i
mai maned .
H¢sttrekket pagar fra sist i juni - primo
september, med opptil 20 ind. daglig.
STRANDSNIPE Actitis hypoleucos
Vanlig gjest som ankommer primo mai (3.5.87) og blir notert
vanlig gjennom maneden med st¢rste antall fra perioden som
ble 32 ind.
23.5.88 . Fra h¢sten foreligger observasjoner
mellom 24.6. (88) - 21 . 9. (85), og erda blitt sett vanlig,
men fatallig .
STEINVENDER Arenaria interpres
Steinvenderen er en sjelden gjest sa langt inne i skj~r
garden, og kun 2 funn foreligger fra perioden 1985-88, nemlig
enkeltind. pa 0ra-tangen 6.5.88 og 28.5.85.
SV0MMESNIPE Phalaropus lobatus
5 observasjoner ble gjort av denne lille, smekre vadefuglen i
perioden . Alle observasjoner stammer fra dammene pa 0rafyllinga fra den lille flokken pa 5 ind. som la ute i reservatet:
1 ind. 13.6.87, 1K 7.8.87, 5 ind. 23.-24.5.88, 2 ind.
25.5.88 og en lK 5.8.88 .
Dette er 12.-17. observasjon av
arten i omradet.
DVERGMAKE Larus minutus
Omradets 5. observasjon
11 . 5 . 85 .

var

av

et

voksent

ind .

notert
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HETTEMAKE L. ridibundus
Arten har neppe hekket i omradet de senere arene, men 16 par
pr¢vde seg pa fy1linga 87, men hekkingen ble mislykket pga .
at dammen t¢rket opp i l¢pet av sommeren. Hettemaka er en
meget vanlig art fra den ankommer prima mars til den drar
prima
november.
Ekstremumstider for ara 1985-88 ble
26.2.(88)-17.11.(85). H¢yeste antall som ble notert i
periaden, var 1000 ind. 28.4.88.
Antallet fugl er h¢yest rett
etter isl¢sningen. Pa h¢sten sees arten kun i lite antall.
FISKEMAKE L. canus
Hekker i omradet, og sees vanlig mars - november.
Et lite
antall fugl overvintrer arlig, og de holder da helst til ute
i Glomma.
St¢rste vinterantall ble 25 ind. i januar 1986.
SILDEMAKE L. fuscus
Sildemaka ankommer omradet ultimo mars og kan sees tallrikt
de ytre omradene der 100 par hekket pa M¢kkalassa
fremst i
I
l¢pet av september maned forsvinner arten vekk.
juli 88 .
GRAMAKE L. argentatus
Forekommer sv~rt tallrikt hele aret, men allikevel fremst om
vinteren.
Vanlig hekkefugl i omradet, og de beste dagene i
perioden 1985-88 var 29.1.86 da 3000 ind. ble sett og 10.2.88
da 2000 ind. ble talt opp.
GR0NNLANDSMAKE L. glaucoides
Et 2K ind. ble notert 21.4 . 88 . Dette er 4. observasjon av
arten i omradet og alle ind. er blitt notert pa 0ra-fyllinga
sammen med andre stormaker .
POLARMAKE L. hyperboreus
Til sammen ble 7 ind. notert i perioden 1985-88. Det foreligger na 24 funn av arten pa 0ra, hvorav samtlige er notert
ved 0ra-fyllinga .
Arten ble f¢rste gang notert i 1979, og
interessen blant ornitologer for makefulger far ta hovedskylda for det kjapt ¢kende antall observert fugl . F¢lgende
observasjoner foreligger fra perioden:
2K 11.4.85,
1K
4 . 12 . 85,
ad.
23.3 . 86,
2K 21.4.-2.5.86, 1 ind . 5.4.88 og 2K
10 . 5.88.
Rundt 18 av de hittil observerte fuglene har v~rt 2K ind . og
den voksene fuglen fra 1986 er den f¢rste pa dette alderstrinn som er observert i ornradet.
SVARTBAK L. marinus
Vanlig i st¢rre antall hele aret. Bekker vanlig i
de ytre
deler av omradet.
Spesielt i vinterhalvaret kan anseelige
mengder samle seg pa fyllinga for rnats¢k .
Saledes ble det
her loggf¢rt 500 ind. 29.1.86 og 400 ind. 10.2.88.
KRYKKJE Rissa tridactyla
Etter kraftig s-sv-lige vinder under h¢st og vinter , hender
det at enkelte krykkjer blir blast sa langt inn som til 0raomradet.
I perioden 1985-88 ble en lK fugl sett etter
nettopp slike vinder 14.12.85 .
ROVTERNE
Etter at
er det
1988 ble

Sterna caspia
eneste hekkefunn i Norge ble gjort i ornradet 1969,
frem til 1985 gjort 4 nye observasjoner av arten . I
det 5. funnet etter hekkingen gjort da 1 ad.
ind .
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ble sett utenfor kanalen 27.-28 . 6 . , og antagelig same ind . pa
samme sted 10.7.
MAKRELLTERNE S. hirundo
Arten hekker pa de ytterste holmene, og sees vanlig i omradet
fra primo mai-medio august.
Et tid1ig ind. ble sett utenfor
kanalen 18 . 4.85. Siste observasjon fra perioden er av 3
voksne ind . 26.8.86.
R¢DNEBBTERNE S . paradisaea
Enkelte par hekker pa de ytterste skj~ra i omradet.
Den
tidligste r¢dnebbterna i perioden ble ikke notert f¢r 8.5.88,
men arten ankommer ganske sikker sammen med makrellterna de
f¢rste dager av mai.
Ellers hekker arten i
den ytterste
skjrergarden i fylket .
MAKRELLTERNE/R¢DNEBBTERNE S. hirundo/paradisaea
2 ind. av makrell/r~dnebbterne ble notert 3.9 . 86 .
DVERGTERNE S. albifrons
Et voksent ind. av denne relativt sjeldne arten ble observert
utenfor Pernestangen 12.5.88. Dette er 2. observasjon av
arten.
LOMVI Uria aalge
Sjelden gjest i
omradet.
Uvanlig mange observasjoner ble
gjort i 1985: 25.2 . , 23.-25.8., 20 . 10 . og 17.11., alle av
enkeltindivider. Dessuten foreligger det en observasjon av 2
ind. 5.12. Utenom 1985 ble arten notert en gang, nemlig da 2
ind.
ble loggf¢rt 10.7.88. Dette er 1. sommerobservasjon i
omradet. Dette representerte funn nummer 5-11 i omradet.
LOMVI/ALKE U. aalge/ Alca torda
Et ind. ble notert 3.11.85.
ALKEKONGE Alle alle
Et ind. rastet nord for Hesteholmen 28 . 10.85.
Dette er 1.
observasjon av denne arten for omradet . Det er ekstremt
sjeldent at denne arten beveger seg innenfor den ytre del av
skjrergarden.
BYDUE Columba liva
Blir notert hele aret i rnindre antal1.
SKOGDUE C. oenas
Vanlig i mindre antall under trekket var og h¢st. Enkelte
sommerobservasjoner foreligger ogsa, men ingen hekkefunn ble
gjort i perioden .
Ekstremurnstid pa varen ble 3 ind .
19 . 3.86 .
Arten trekker over ornradet i april og den st¢rste
flokken ble notert 12.4 . 85 og var pa 75 ind .
Skogdua
trekker vekk i l¢pet av september - oktober og noteres vanlig
i omradet gjennom disse manedene.
St¢rste antall b l e 50 ind.
22.9.85 . Denne dagen ble det ogsa notert 240 ubestemte due r ,
sorn med st¢rst sannsynlighet tilh¢rte denne arten .
RINGDUE C. pa1umbus
Hekker i grensetraktene, samt pa de st¢rste ¢yene.
Ringdua
blir notert pa trekk i st¢rre antall gjennom april og september - oktober. St¢rste anta11 var og h¢st i perioden b1e
310 ind.
2.4.88 og 1555 ind. 28.9 . 85. Ekstremumstidene ble
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29.3.(87) og 3.11.(85).
TYRKERDUE Streptope1ia decaocto
Man har merket en klar nedgang i
antall fugl siden begynnelsen av 80-tallet da opptil 75 ind. kunne sees rundt om pa
bedriftsomradet ved 0ra.
I peiroden 1985 88 ble kun et
fatall ind. notert her.
Enkeltind. sees ogsa med jevne
mellomrom pa trekk over omradet var og h¢st.
GJ0K Cucu1us canorus
H¢res vanlig i omradet fra rundt 17.5. Et ind.
ropte allerede 11.5.85.
H¢stobservasjoner er sjeldne, og bare et fatall observasjoner foreligger fra juli - august.
KATTUGLE Strix aluco
Fatallig. H¢res ropende hvert ar fra februar. Opptil 3 par
hekker arlig rundt om i grensetraktene om tilgangen pa f¢de
er god.
~B

SPURVEUGLE G1aucidium passerinum
1 ind. holdt til ved Speiderhytta pa Pernes fra 24.11.85 og
ut aret.
Fuglen ble sett da den slo bade gra- og gr¢nnsisik,
svartmeis, blameis og granmeis. Dette er 5. observasjon for
omradet, men arten blir som overalt ellers ganske sikkert
oversett .
HORNUGLE Asio otus
F¢lgende observasjoner foreligger fra perioden 1985 - 88:
Enkeltindivider loggf¢rt 12.4.85, 6.-7.8.85,
2.3.87
og
24.6.87.
Arten er vanskelig a fa ¢ye pa sa fremt ikke fuglen
blir skremt opp - sa hornugla er med st¢rst sannsynlighet
vanligere enn observasjonene ti1sier.
JORDUGLE A. f1ammeus
Fra perioden foreligger 7 - 8 observasjoner av enkeltind. i
april, samt en notering fra november. Samtlige observasjoner
ble gjort pa 0ra-tangen,
bortsett fra ett ind. pa L¢v¢ i
april.
TARNSEILER Apus apus
Meget van1ig pa trekk fra rundt 20.5.
Blir sett gjennom
sommeren i tildels store antal1.
Tarnseileren setter kursen
s¢rover i august - prima september .
Pa varen kan man se
store antall tarnseilere komme s¢rfra, som £.eks. 1000 ind.
24.5.86.
Noe mindre tallri k under h¢sttrekket, men 400 ind.
ble loggf¢rt 2.9.87. Ekstremumstid pa h¢sten i perioden ble
75 ind. 12.9.87. Store flokker pa jakt etter insekter under
sommeren er heller ikke uvanlig, med 300 ind. 19.7.86 som
eks.
VENDEHALS Jynx torqui11a
No~BBes sjeldent fra mai - prima september,
med ekstremumstider 1.5. (87) - 22.9.(85). Arten hekker antagelig arlig i
utsatte kasser i omradet.
GR0NNSPETT Picus viridis
Sett og h¢rt vanlig, men fatallig hvert
hekker ar1ig innenfor omradet.

ar.

Noen

fa

par
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SVARTSPETT Dryocopus martius
Svartspetten ble sett i omradet med jevne mellomrom uten a
kunne betegnes som vanlig gjest .
FLAGGSPETT Dendrocopus major
Flaggspetten
Ble notert vanlig i lite antall hele aret.
hekker sannsynligvis arlig, men dette ble ikke konstatert i
perioden.
DVERGSPETT D. minor
Kun en observasjon av en hunn foreligger fra
88, nemlig den 21.4.88.

perioden

1985-

TRELERKE Lullula arborea
Hekket antagelig arlig ved Pernes med l-2 par, idet noen
hvert
ar.
ind. ble notert her igjennom hekkesesongen
Ekstremumstid for varen i perioden ble 28 . 3 . 86.
SANGLERKE Alauda arvensis
Vanlig hekkefugl i omradet. Arten ankommer 0ra-omradet fra
ultimo mars - medio april, og den kan noteres meget vanlig
som f.eks. 300 ind. 1.4.86.
De tidligste sanglerkene
ankommer i begynnelsen av mars, med enkelte ind. noteres
tidligere, som f . eks. 1 ind. 7.2 . 88 . Et ind. ble ogsa notert
1.-2.1 . 85, men fuglen forsvant senere . Pa h¢sten blir arten
notert fatalligere fra ultimo september til de siste drar
primo november.
Ekstremumstid h¢st for peioden ble 11.11.85.
FJELLERKE Eremophila alpestris
F¢lgende observasjoner foreligger fra perioden 1985 - 88 :
1985:
1 ind. 22 . 4., 5 . 5., 2 ind . 15.10. og 1 ind.
8.11.
1986:
2 ind . 3.-4.1., hann 23.1.-27.3. og 3 ind. 18.10.
Dette er 4.-10 . observasjon for omradet, og samtlige av
periodens fugler ble notert pa 0ra-tangen.
SANDSVALE Riparia riparia
Fatallig under trekket mai
6.5.(88).

og august, med f¢rste notering

LAVESVALE Hirundo rustica
Sees van li g under trekket mai og august. Fatall ig pa varen,
men kan noteres i store antall under h¢sttrekket med f.eks .
500 ind. 17.8.86. Ekstremumstider var og h¢st i
perioden
1985-88 bl e 3.5.87 og 18.10.87.
TAKSVALE Delichon urbica
I
1985 dannet arten en liten koloni pa FOA-bygningen , og
denne kolonien har variert mel lom 25-40 par. Sees sammen med
de andre svaleartene fu rasjerende i omradet . F¢rste notering
p a varen var 4 .5.8 6.
Trekker gjennom omradet i
augus t
og
st¢rste antall ble notert med 300 ind. 17.8.86.
TREPIPLERKE Antus trivialis
Vanlig fra mai - august.
Ekstremumsti der fra perioden ble
26.4.88 og 12.9 . 87 . Arten hekker med enke lte par i omradet .
HEIPIPLERKE A. pratensis
Liksom sanglerka h ender det a t enkelte ind. duk ker opp under
vinterhalvaret,
som f.e k s . 2 ind. 1.-2 .1.8 5. Arten hekker
vanlig i omradet, og den er vanlig i trekkt idene mars/april -
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oktober. St¢rste antall h¢st under
ind . 21.9.87 .

perioden

ble

bare

100

LAPPIPLERKE A. cervinus
Enkeltind. ble notert pa 0ratangen 17.5.85 og 2 .- 4 .9.87 .
Dette er 2.-3. observasjon av arten i omradet.
SKJ~RPIPLERKE A. spino1etta
Vanlig i mindre antall i
de ytterste omradene fra mars.
Siste notering i perioden ble 1 ind. 7 . 11 . 87. Arten hekker
fatallig ytterst i omradet.

GULERLE Motaci1la flava
vanlig fugl i omradet mellom mai-august . 5 par ble funnet
hekkende pa Hestholmen 1986, og 10-15 par antas a hekke arlig
i omradet . Et tidlig ind. ble notert al1erede 16.4 . 85.
St¢rste antall var og h¢st i perioden 1985-88 ble 100 ind.
23.5.85 og 170 ind. 22 .8.85. Et ind. av den engelsek underarten f1avissima ble notert pa 0ra-tangen 3.5.88.
LINERLE M. alba
Meget vanlig hekkefug1, og sees vanlig under trekket april og
august/september.
SIDENSVANS Bombycilla garrulus
Arten b1e notert enkelte vintre da f1okker kommer s¢rover pa
leting etter f¢de.
Fra perioden 1985-88 foreligger f¢lgende
observasjoner:
1985:
Sett ved flere anledninger fra 3.11. og ut aret med
max 25 ind. 3.1 1 . og 29 ind . 17.11.
1988:
2 ind. ble notert 14 . 2 . og 12 ind. 4.11 .
GJERDESMETT Troglodytes troglodytes
Arten blir sjeldent observert i omradet, men antas a hekke
med enkelte par.
R0DSTRUPE Erithacus rubecula
Noteres meget vanlig i omradet mellom mars - oktober .
Fa observasjoner foreligger fra november, og 1 ind. ble notert pa
0ra-tangen 29.12.88.
JERNSPURV Prunella modularis
Arten blir notert fatallig i
skogsomradene mellom
oktober. Arten antas a hekke med enkelte par.

april

BLASTRUPE Luscinia svecica
Eneste varobservasjon av arten i perioden 1985-88 ble gjort
da 1 ind. ble sett pa 0ra-tangen 12.5.85.
Fra h¢sten
foreligger det et ti-talls observasjoner fra perioden 17.8. 18.9. (88 ).
5 ind . rastet 2.9.87, ellers er det observert
1-2 ind. Samtlige observasjoner stammer f ra 0ra-tangen.
R0DSTJERT Phoenicurus phoenicurus
Arten hekker med fa par i utsatte holker i omradet, og sees i
mindre antall under trekket var og h¢st.
SVARTR0DSTJERT P . ochruros
1. observasjon f or omradet b1e gjort da et hunnfarget ind.
ble notert pa 0ra- t angen 8.- 11 .7 .8 8.

20

BUSKSKVETT Saxicola rubetra
Arten ble notert i mindre antall under trekket mai og august,
(87) .
Mulig
med ekstremumstider 6.5 . (85 og 86) og 12 . 9 .
hekkefugl.
STEINSKVETT Oenanthe oenanthe
Arten hekket arlig med et ti-talls par og ble notert fatallig
under trekket fra ultimo april og medio september.
RINGTROST Turdus toruatus
Sjelden gjest under trekket med
16.4.85 .
SVARTTROST T . merula
Noteres i mindre antall
omradet.

hele

eneste

aret.

observasjon

2

ind .

Vanlig hekkefugl i

GRATROST T. pilaris
Noteres meget vanlig, og i tildels h¢ye antall under h¢st trekket, med f . eks . 750 ind . 11 . 10.88. Vanlig hekkefug1 i
omradet.
MALTROST T . philomelus
Hekker med enkelte par i omradet . Vanlig gjest pa trekket
april og september/oktober . Ekstremumstider fra perioden ble
31.3.88 - 11 . 10 . 88 .
R0DVINGETROST T. iliacus
Van1iig trekkgjest i
mars og oktober med max 150 ind .
11.10 . 87. Arten ble ikke konstatert hekkende i perioden, men
mistanke foreligger.
DUETROST T . viscivorus
Sjelden gjest under trekket og i perioden 1985-88 b1e det
gjort 3 observasjoner av arten : 1 ind . ble notert 22 . 9.85, 4
ind.
11.10 . 87 og 1 ind. 1 . 4 . 88 . Fra f¢r foreligger det kun
en observasjon av arten .
GRESSHOPPESANGER Locustella naevia
1 ind. satt og sang ved kanalen 27 . -28 . 6.88 .
tid1igere notert i omradet.

Arten er ikke

SIVSANGER Acrocephalus schoenobaenus
Enke1tind. b1e notert en rekke ganger i august 86, samt 29.6.
88 . Arten antas a v2re noe van1igere enn observasjonene ti1sier.
MYRSANGER A. palustris
Arten hekker arlig ved dammene pa ~ra-tangen i arene 1985-88.
Tid1igste notering av arten b1e gjort 27 . 5.85.
R0RSANGER A. scirpaceus
Meget van1ig mellom mai-august, med ekstremumstider 28 . 4 . 88
og 23.9.85. Det er vanske1ig a si hvor mange par som hekker
i omradet, men minst 50 hekker nok arlig.
GULSANGER Hippolais icterina
Sees fatallig i omradet fra s1utten av mai. Arten ble i kke
konstatert hekkende i omradet , men minst 5 par ble antatt a
hekke arli g i perioden.
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M0LLER Sylvia curruca
Fatallig. Ble notert i mindre antall mellom mai og august.
TORNSANGER S. communis
Hekker fatallig hvert ar.
Blir notert i mindre antall i
perioden mai-august.
Seneste observasjon som ble gjort i
perioden 1985-88 var et ind. 24.9.85.
HAGESANGER S. borin
Fatallig hekkefugl
medio mai-august.

som

ble

notert

i mindre antall mellom

MUNK S. atricapilla
Arten ble notert arlig i mindre antall mellom mai-september.
Arten hekket fatallig.
B0KSANGER Phylloscopus sibilatrix
1-2 par hekket arlig innerst i Gangsr¢dbukta.
syngende ind. i perioden ble notert 11.5.88.

Tidligste

GRANSANGER P. collybita
Fatallig trekkgjest fra april-september. F¢rste vinterfunn
for fylket ble gjort da et ind. ble sett pa ~ra-tangen 1 . 2 . 1.85. Interessant er ogsa et syngende ind. fra Pernes juni
86.
L0VSANGER P. trochilus
Hekkefugl, som h¢res
september .

og sees vanlig i omradet mellom mai -

FUGLEKONGE Regulus regulus
Meget vanlig art i omradet fra h¢st til var . Fa sommerobservasjoner foreligger, men arten antas a hekke .
GRAFLUESNAPPER Muscicapa striata
Fatallig mellom mai-august.
Enkelte par hekker i omradet .
SVART-HVITFLUESNAPPER Ficedula hypoleuca
Hekker i utsatte holker i omradet. Noteres vanlig i
mindre
antall under trekket. Tigliste notering i perioden 1985-88
ble 4.5.86.
STJERTMEIS Aegithalos caudatus
Enkelte smaflokker av denne utrolige fine fuglen ble notert
rundt om i omradet mellom september - mars.
Ingen sommerobservasjoner foreligger.
L0VMEIS Parus palustris
Fa funn foreligger av arten fra vinterhalvaret.
GRANMEIS P . montanus
Pavist hekkende i perioden.
vanligst om vinteren.

Notert hvert ar i mindre antall,

TOPPMEIS P. cristatus
Notert i mindre antall hvert ar, mest tallrik under vinteren
sammen med andre meisearter . Pavist som hekkefug1 i perioden
1985-88.
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SVARTMEIS P. ater
Notert vanlig i meiseflokkene gjennom
hekking pavist i perioden 1985-88.

vinteren.

Ingen

BLAMEIS P. caeruleus
Vanlig hekkefugl. Noteres i mindre antall fra mars-november.
Flokker pa opptil 100 ind. ble notert furasjerende i
takr¢rskogene om vinteren.
KJ0TTMEIS P. major
vanlig hekkefugl som noteres hele aret i varierende antall.
SPETTMEIS Sitta europaea
Arten er notert hekkende i
grenseomradene
mindre antall i omradet hele aret.

og ble sett i

TREKRYPER Certhia europea
Blir sett i sma antall hele aret, spesielt om vinteren.
fa par hekker arlig .

Noen

TORNSKATE Lanius collurio
5-10 par hekket arlig i omradet i perioden 1985-88. Arten
ble notert vanlig pa trekk i mindre antall,
spesielt pa
h¢sten. Siste observasjon ble gjort 12.9. (87).
VARSLER L. excubitor
Observasjoner av enkeltind.
foreligger fra h¢sten.
1 ind.
har overvintret hvert ar, untatt vinteren 87-88 .
Fra vartrekket foreligger en observasjon av 1 ind. den 2.5 . 88.
N0TTESKRIKE Garrulus glandarius
Vanlig september - april.
Enkelte sommerobservasjoner foreligger, men det er usikkert om arten har hekket i perioden.
SKJ~RE Pica pica
Hekkefugl. Notert vanlig hvert ar.

KAIE Corvus monedula
Arten hekker i utkanten av omradet, og sees hele aret pa $ratangen, hvor f1okker pa over 200 ind. ikke er uvanlige.
KORNKRAKE C. frugilegus
Arten ble sett et fatall ganger pa $ra-tangen, rastende eller
under trekket.
F¢lgende observasjoner
foreligger
fra
perioden 1985-88:
Eneste vinterobservasjon ble gjort av 1
ind. den 7 . 2 . 88. Ble notert i mindre antall under vartrekket
13.3. (85) - 5.5 .
(86) .
Pa h¢sten ble kornkraka sett
sjeldnere .
St¢rste antall notert var og h¢st ble 6 ind.
13.3.85 og 4 ind. 20.11.88.
KRAKE c. corone
Meget vanlig hekkefugl.
Blir sett i st¢rre antall hele aret,
med f.eks. 1500 ind. 4.2.86.
RAVN C. corax
Arten blir sett patruljerende over omradet gjennom hele aret .
St¢rste antall fra perioden ble 9 ind. 3.7.86.
ST~R Sturnus vulgaris
Vanlig og tallrik mellom mars-prima november.

Med

h¢yeste
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antall pa varen BOO ind . 12 . 4.85 . Pa sensommeren kan store
flokker av arten trekke ut i omradet for a overnatte . F.eks.
2200 ind . 1 2 . 8 . 86 . Arten overvintrer enkelte ar som vinteren
85, og 2 ind . ble notert 5.1 . 86 . Disse fuglene forsvant
senere .
GRASPURV Passer domesticus
Arten sees i omradet hele aret og den hekker ved
i grenseomradene.

bebyggelsen

PILFINK P . montanus
Arten hekker i
grensetraktene, og noteres i omradet hele
aret . Pilfinken kan opptre tallrik pa 0ra-tangen gjennom
sensommeren som f.eks . 100 ind . 3.8 . 88 .
BOKFINK Fringilla coelebs
vanlig mellom mars-oktober.

Hekker vanlig i omradet .

BJ¢RKEFINK F. montifringilla
Arten blir notert vanlig i mindre antall pa trekket i april
og oktober.
GR¢NNFINK Carduelis chloris
Vanlig hekkefugl . Noteres hele aret, med st¢rste antall
perioden 200 ind . 7 . 11 . 86 .

fra

STILLITS C. carduelis
Ble ikke sett uvanlig pa ~ra-tangen under vinterhalvara i
perioden 1985-88. Ekstremumstidene ble 24.9.
(85)
22.4.
(87),
med de st¢rste flokkene pa 20 ind. 27 . 1.85 og 14 ind.
16.10.85.
GR¢NNSISIK C. spinus
Blir notert vanlig september - mai.
Enkelte sommerobservasjoner foreligger ogsa uten at hekking er blitt pavist.
TORNIRISK C. cannabina
Vanlig mellom 29 . 3 . (87) - 3 . 11 . (85) . Arten ble notert vanlig
og hekket spredt med enkelte par i omradet . H¢yeste antall i
perioden ble 60 ind . 22.9 . 85.
BERGIRISK C. flavirostris
Arten ble notert i varierende antall i vinterhalvarene fra
15.10.(88) - 6 . 5.(88) . De st¢rste flokkene var pa 200 ind .
5.4.85 og 12 . 4 . 87, samt 400 ind. 13.-14.4.85.
GRASISIK C. flamrnea
vanlig i tilde ls store antall pa ~ra-tangen. Ekstremumstider
for perioden 1985-88 ble 7.1 . . 88
8.5.85.
De st¢rste
flokkene var pa 400 ind . og holdt seg pa fyllinga 20.-25.2 . 88
og 200 ind. b1e notert samme sted 20.11 . 85.
GRANKORSNEBB Loxia curvirostra
Arten bl e sett og h¢rt i mindre antall i
omradet i v interhalvarene.
Et par viste tegn pa hekking ved Pernes i april
1988.
FURUKORSNEBB L. pytyops ittacus
De f¢rste sikre furukorsnebbene for omradet ble observert
Pernes 29.12.85. Ant allet var 6 ind.

pa
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GRAN/FURUKORSNEBB Loxia sp .
Korsnebber ble sett og h¢rt vanlig spesielt under h¢sten
1985. St¢rste antall ble 27 ind. pa trekk over Nes Rams¢
28.9.85.
ROSENFINK Carpodacus erythrinus
En voksen sang i
Havna 27.5.85 og en 2K hann sang pa 0ratangen 4.6 . 86. Dette er de to f¢rste funna av arten i
omradet.
DOMPAP Pyrrhula pyrrhula
Arten ble notert vanlig hver vinter .
Ingen sommerobservasjoner foreligger av denne arten som lever et meget tilbaketrukket liv i hekketiden .
LAPPSPURV Calcarius lapponicus
Arten viste seg som vanlig under vartrekket som i perioden
pagikk mellom 31.3 . (88) - 3 . 5.(85). Arten blir pavist i
noe
mindre antall pa h¢sten hvor trekket pagikk mellom 3.9.(86 og
87) - 27.10.(85) . St¢rste antall notert var og h¢st i periaden 1985-88 ble 25 ind. 3.5.85 og 11 ind. 27.10 . 85.
SN¢SPURV Plectrophenax nivialis
To vinterobservasjoner foreligger fra perioden 1985-88 med 1
ind .
17 . 2 . 85 og 2 ind. 7.2.88.
Pa varen ble arten notert
mellom 15.3 . (86) 18.4 . (88) ,
med max 100 ind.
29.3.87 .
Arten ble notert mer fatallig under h¢sten.
GULSPURV Emberiza citrinella
Vanl i g hekkefugl som ble notert i mindre antall gjennom he1e
perioden.
SIVSPURV E. schoeniclus
B1e notert vanlig pa trekket under april-september/oktober.
Arten hekker vanlig .
F¢lgende vinterfunn ble gjort i periaden 1985-88 : 1 ind. 2.1., og 2 ind. 3.2 . 85, 2 ind. 12.1.86,
1 ind . 7.2 . og 1 ind. 20.12.88 .
ANDRE ARTER:
En bla undulat ble notert pa 0ra-tangen 1 . 9.87.
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TILLEGG TIL TIDLIGERE RAPPORTER
Magne Pettersen
net er i kke til a unnga at gamle rapporter rna suppleres og
rettes opp . Dette gjelder ogsa ~stfold-Natur nr .
25 hvor
f¢lgende observasjoner har kommet til :
smDGAS Anser fabalis
1 ind. ble notert 11.5.75 .
TUNDRAGAS A. albifrons
De to individene som ho1dt til i omradet pa ettervinteren
1974 ble ogsa sett 28.2 .
KNEKKAND Anas querquedula
Et par ble sett 11 . 5.75 .
BERGAND Aythya marila
25 ind. b l e loggf¢rt 11.10 . 75 og 20 ind. 12.5 . 84 .
MYRHAUK Circus cyaneus
1 ind . ble notert 27.9 . 75.
HVITBRYSTLO Charadrius alexandrinus
1 ind. ble observert 25 . 5 . 75.
TUNDRALO Pluvialis squatarola
varfunn : 1 ind . notert 28 . 5.74 og 3 ind . 15.5 . 75 .
TUNDRASNIPE Calidris ferruginea
varobservasjon : 1 ind . 25.5.75 .
MYRSNIPE C. alpina schinzii
Hekking : Reir m/ 4 egg ble funnet pa Hes t holmen 2 . 6.79.
FJELLMYRL¢ PER Limicola falcinellus
varfunn : 1 ind. 25 . 5 . 75 . Dette er f¢rste varfunn av arten
omradet.
BRUSHANE Philomacus pugnax
1 ind.
ble notert a1lerede 10 . 3.79 .
observasjonen gjort i ~stfold.

i

Dette er den tidligste

KVARTBEKKAS I N Lymnocryptes minimus
1 ind. observert 11 . 10 . 75.
SVARTHALESPOVE Limosa limosa
1 ind . notert 7 . 4 . 74. Derved foreligger det 10 registrer inger fra varen 65-76, hvorav denne er den tidliste observasjonen .
R¢DST I LK Tringa tetanus
50 ind . b1e sett 28 . 5.74.
TEREKSNIPE Xenus cineuus
Fuglen som ble observert i 1975 ble observert allerede fra
11.5.
_;_:::~~~--:-=-==
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SILDEMAKE Larus fuscus
100 reir pa L¢v¢ 2 . 6 . 79 .
ROVTERNE Sterna caspia
1 ind. ble ogsa sett 2 . 6 .7 9.
R¢DNEBBTERNE Sterna paradisaea
Hekking:
5 reir pa L¢v¢ 2.6.79.
VARSLER Lanius excubitor
1 ind. notert 28.2.74.
LAPPSPURV Calcarius lapponicus
1 hunnfug1 ble sett 24.3 .7 4.
Dette er tidligste
i omradet.

observasjon
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SYSTEMATISK OVERSIKT FOR 0RA-OMRADET

Magne Pettersen
ART
1.
2.
3.
4.
5.

SMALOM, Gavia stellata
STORLOM, Gavia arctica
ISLOM/GULNEBBLOM, Gavia irnrner/adarnsii
DVERGDYKKER, Tachybaptus ruficollis
TOPPDYKKER, Podiceps cristatus

6.
7.
8.
9.
10 .

GRASTRUPEDYKKER, Podiceps grisegena
HORNDYKKER, Podiceps auritus
HAVSULE, Sula bassana
STORSKARV, Phalacrocorax carbo
R(,/)DRUM, Botaurus stellaris

v

s

H

Vi

E
E

E
E

E

E

B

E
E

c

B

H

E
E
E

c

c c

E

E

11.
12.
13.
14.
15.

SILKEHEGRE, Egretta garzetta
GRAHEGRE, Ardea cinerea
STORK, Ciconia ciconia
SKJESTORK, Platalea leucorodia
KNOPPSVANE, Cygnus olor

E
B
E

A

A

D

A

A

E
A

A

16.
17.
18.
19.
20.

DVERGSVANE, Cygnus colurnbianus
SANGSVANE, Cygnus cygnus
SlEDGAS, Anser fabalis
KORTNEBBGAS, Anser brachyrhynchus
TUNDRAGAS, Anser albifrons

E
A
E
E
E

A

A

21.
22.
23.
24.
25.

DVERGGAS, Anser erythropus
GRAGAS , Anser Anser
STRIP EGAS, Anser indicus
SNQ)GAS, Anser caerulescens
KANADAGAS, Branta canadensis

c

26.
27.
28.
29.
30.

HVITKINNGAS, Brant a leucopsi s
RINGGAS, Branta bernic1a
RUSTAND, Tadorna f erruginea
GRAVAND, Tadorna tadorna
BRUNNAKKE, Anas penelope

E
E
E
A
A

31.
32.
33.
34.
35.

SNADDERAND, An as strepera
KRIKKAND, Anas crecca
STOKKAND , Anas p1atyrhynchos
STJERTAND, An as acuta
KNEKKAND, Anas querquedula

A
A

36.
37.
38.
39.
40.

SKJEAND, An as clypeata
R(,/)DHODEAND, Netta rufina
TAFFELAND, Aythya fer ina
TOPPAND, Aythya fuligula
BERGAND, Aythya rnarila

41.
42.
43 .
44.
45.

lERFUGL, Sornateria rnollissirna
HAVELLE, Clangula hyernalis
SVARTAND, Melanitta nigra
SJQ)ORRE, Melanitta fusca
KVINAND, Buchephala clangu l a
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E

E
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E

B
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c c
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c

c
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c
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c
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c
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D
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A

H

E
B

c

c

E
A
E
E

H
H
H
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H

E

c

D

c c
D

D
E

H
(H)

c

D
E

D
A

A

H
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D
B
A

46.
47.
48.
49.
50 .

LAPPFISKAND , Mergus albellus
SILAND, Mergus serrator
LAKSAND , Mergus merganser
VEPSEVAK, Pernis apivorus
GLENTE, Milvus milvus

51.
52 .
53 .
54 .
55.

HAV0RN , Haliaeetus albicilla
SIVHAUK, Circus aeruginosus
MYRHAUK, Circus cyaneus
H0NSEHAUK, Accipiter gentilis
SPURVEHAUK, Accipiter nisus

56 .
57.
58.
59.
60 .

MUSVAK, Buteo buteo
FJELLVAK, Buteo lagopus
KONGE0RN, Aquila chrysaetos
FISKE0RN, Pandion haliaetus
TARNFALK, Falco tinnuncu l us

c
c

E

E
B

B

61.
62 .
63.
64.
65 .

DVERGFALK, Falco columbarius
LERKEFALK, Falco sub buteo
JAKTFALK, Falco rusticolus
VANDREFALK, Falco peregrinus
ORRFUGL, Tetrao tetrix

c

66 .
67.
68.
69.
70 .

STORFUGL, Tetrao urogallus
RAPPH0NE, Perdix perdix
FASAN, Phasianus col chi us
VANNRIKSE, Rallus aquaticus
MYRRIKSE, Porzana porzana

71.
72.
73 .
74.
75 .

SIVH0NE, Gallinula chloropus
SOTH0NE, Fulica atra
TRANE, Grus grus
TJELD, Haematopus ostralegus
AVOSETT, Recurvirostra avosetta

76 .
77.
78 .
79.
80 .

DVERGLO, Charadrius dub ius
SANDLO, Charadrius hiaticula
HVITBRYSTLO, Charadrius alexandrinus
BOLTIT, Charadrius morinellus
HElLO, Pluvialis apricaria

81.
82 .
83 .
84.
85 .

TUNDRALO, Pluvial is squatarola
VIPE, Vanellus vanellus
POLARSNIPE, Calidris canutus
SANDL0PER, Calidris alba
DVERGSNIPE, Calidris minuta

86 .
87.
88.
89.
90.

TEMMINCKSNIPE, Calidris temminckii
TUNDRASNIPE, Calidris ferruginea
FJlEREPLYTT, Calidris maritima
MYRSNIPE, Calidris alp ina
FJELLMYRL0PER, Limicola falcinellus

91.
92.
93 .
94.
95.

BRUSHANE, Philomachus pugnax
KVARTBEKKASIN, Lymnocryptes minimus
ENKELTBEKKASIN, Gallinago gallinago
DOBBELTBEKKASIN, Gallinago media
RUGDE , Scolopax rusticola
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96 .
97.
98.
99 .
100.

SVARTHALESPOVE, Limosa limosa
LAPPSPOVE, Limos a lapponica
SMASPOVE, Numenius phaeopus
STORSPOVE, Numenius arquata
SOTSNIPE, Tringa erythropus

101.
102.
103.
104.
105.

RQ)DSTILK, Tringa totanus
GLUTTSNIPE, Tringa nebularia
SKOGSNIPE, Tringa ochropus
GRQ)NNSTILK, Tringa glareola
TEREKSNIPE, Xenus cinereus

A
B

106.
107.
108 .
109.
110.

STRANDSNIPE, Actitis hypoleucos
STEINVENDER, Arenaria interpres
SVQ)MMESNIPE, Phalaropus lobatus
TYVJO, Stercorarius parasiticus
STORJO, Stercorarius skua

B
D
E
E

111.
112 .
113.
114 .
115.

DVERGMAKE, Larus minutus
HETTEMAKE, Larus ridibundus
FISKEMAKE, Larus can us
SILDEMAKE, Larus fuse us
GRAMAKE , Larus argentatus

E
A
A

116.
117.
118.
119 .
120.

GRQ)NNLANDSMAKE, Larus g1aucoides
POLARMAKE, Larus hyperboreus
SVARTBAK, Larus marinus
KRYKKJE, Rissa tridactyla
ROVTERNE, Sterna caspia

121.
122 .
123.
124.
125.

SPLITTERNE, Sterna sandvicensis
MAKRELLTERNE , Sterna hirundo
RQ)DNEBBTERNE, Sterna paradisaea
DVERGTERNE, Sterna albifrons
SVARTTERNE, Ch1idonias niger

126.
LOMVI Uria aalge
127. ALKE, Alca torda
1 2 8.
LUNDE, Fratercula arctica
129. ALKEKONGE, Alle alle
BYDUE, Columba livia domesticus
130 . SKOGDUE, Columba oenas

D

c
c

A

c
c

B
E

RINGDUE, Columba palumbus
TYRKERDUE, Streptopelia decaocto
TURTELDUE, Streptopelia turtur
GJQ)K, Cuculus canorus
SNQ)UGLE, Nyctea scandiaca

136.
137.
138.
139.
140.

HAUKUGLE, Surnia u1ula
SPURVEUGLE, Glaucidi um passerinum
KATTUGLE, Strix aluco
HORNUGLE, Asio otus
JORDUGLE, Asio flammeus

141.
142.
143.
144.
145.

PERLEUGLE, Aegolius funereus
TARNSEILER, Apus a pus
VENDEHALS, Jynx torquilla
GRQ)NNSPETT, Ficus viridis
SVARTSPETT, Dryocopus martius
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146 .
147 .
148 .
149.
150.

FLAGGSPETT, Dendrocopus major
DVERGSPETT, Dendrocopus minor
TRETASPETT, Picoides tridactylus
TRELERKE, Lullu1a arborea
SANGLERKE, Alauda arvensis

C
D
E
B
A

151.
152.
153.
154.
155.

FJELLERKE, Eremophila alpestris
SANDSVALE, Riparia riparia
LAVESVALE, Hirundo rustica
TAKSVALE, Delichon urbica
TREPIPLERKE, Anthus trivialis

E
C
A
A
B

156. HEIPIPLERKE, Anthus pratensis
157. LAPPIPLERKE, Anthus cervinus
158. SKJ~RPIPLERKE, Anthus spinoletta
159. GULERLE, Motacilla flava
ENGELSK gulerle, M.f. flavissima
E
160. VINTERERLE, Motacilla cinerea
161.
162.
163 .
164.
165.

LINERLE, Motacilla alba
SIDENSVANS, Bombycilla garrulus
GJERDESMETT, Troglodytes troglodytes
JERNSPURV, Prunella modularis
R0DSTRUPE, Erithacus rubecula

166.
167 .
168.
169.
170.

NATTERGAL, Luscinia luscinia
BLASTRUPE, Luscinia svecica
SVARTR~DSTJERT, Phoenicurus ochruros
R0DSTJERT, Phoenicurus phoenicurus
BUSKSKVETT, Saxicola rubetra

171.
172 .
173 .
174.
175.

STEINSKVETT, Oenanthe oenanthe
RINGTROST , Turdus torquatus
SVARTTROST, Turdus merula
GRATROST, Turdus pilaris
MALTROST, Turdus philomelos

176 .
177 .
178.
179.
180.

R0DVINGETROST, Turdus iliacus
DUETROST, Turdus viscivorus
GRESSHOPPESANGER, Locustella naevia
SIVSANGER, Acrocephalus schoenobaenus
MYRSANGER, Acrocephalus palustris

181.
182.
183.
184.
185.

R0RSANGER, Acrocephalus scirpaceus
TROSTESANGER, Acrocephalus arundina
GULSANGER, Hippolais icterina
HAUKSANGER, Sylvia nisoria
M0LLER, Sylvia curruca

186.
187.
188 .
189 .
190 .

TORNSANGER, Sylvia communis
HAGESANGER, Sylvia borin
MUNK, Sylvia atricapi1la
B0KSANGER, Phylloscopus sibi1atrix
GRANSANGER, Phylloscopus collybita

191.
192 .
193.

Phylloscopus trochilus
FUGLEKONGE, Regulus regulus
GRAFLUESNAPPER, Muscicapa striata
L~VSANGER,
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194 .
SVARTHVIT FLUESNAPPER, Ficedu1a
hypoleuca
195 . STJERTMEIS, Aegithalos caudatus

B

D

196 .
197.
198.
199 .
200 .

L0VMEIS, Parus palustris
GRANMEIS, Parus rnontanus
TOPPMEIS, Parus cristatus
SVARTMEIS, Parus ater
BLAMEIS, Parus caeruleus

201 .
202 .
203 .
204 .
205 .

KJ0TTMEIS, Parus major
SPETTMEIS, Sitta europe a
TREKRYPER, Certhia europe a
PUNGMEIS, Rerniz pendu1inus
TORNSKATE, Lanius co11urio

206 .
207 .
208 .
209.
210 .

VARSLER, Lanius excubitor
N0TTESKRIKE, Garru1us glandarius
SKJJERE, Pica pica
N0TTEKRAKE, Nucifraga caryocatactes
KAIA , Corvus rnonedula

211 . KORNKRAKE, Corvus frugi1egus
KRAKE, Corvus c . cornix
212.
SVARTKRAKE, Corvus c . corone
RAVN, Corvus cor ax
213.
214 . STlER, Sturnus vulgaris
GRASPURV, Passer dornesticus
215.
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221.
222.
223 .
224.
225.

GR0NNSISIK, Carduelis spinus
TORNIRISK, Caruelis cannabina
BERGIRISK, Cardue1is flavirostris
GRASISIK, Cardue1is flarnrnea
POLARSISIK, Carduelis hornernanni

B

c

B
A
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c
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H
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PILFINK, Passer rnontanus
BOKFINK, Fringil1a coe1ebs
BJ0RKEFINK, Fringi1la rnontifringi11a
GR0NNFINK, Cardue1is chloris
STILLITS, Carduelis carduelis

LAPPSPURV, Ca1carius 1apponicus
SN<l>SPURV, P1ectrophenax nivialis
GULSPURV, Ernberiza citrinella
SIVSPURV, Ernberiza schoeniculus

D

c
c

B
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218 .
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231.
232.
233.
234 .
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226. GRANKORSNEBB, Loxia curvirostra
227 . . FURUKORSNEBB, Loxia pytyopsittacus
ROSENFINK , Carpodaceus erythropus
228.
KONGLEBIT, Pinico1a enucleator
229.
230 .
DOMPAP, Pyrrhu1a pyrrhula
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SYMBOLER OG FORKORTELSER :

A:
B:
store
C:

D:
E:
V:

s:

H:
Vi:
H:
h:
( ):

Meget vanlig, observeres ofte i store antall .
Vanlig, observeres sa godt som daglig, men ikke i like
antall.
Uvanlig, men sees arlig .
Sjelden, observeres ikke arlig.
Meget sjelden, kun 5 eller frerre funn forel igge r.
var (1.3. - 31.5. ).
Sommer (1.6. - 31.8. ).
H¢st (1.9. - 30 .1 1. ).
Vinter (1.12. - 28 . 2. ).
Hekking pavist.
Hekking mistenkes.
Indikerer status fra tidligere og ikke de siste 20 ar .

Artsoversikten og den systematiske gjennomgangen er ajour pr.
1.1. 90 .
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KVANTITATIVE FUGLETAKSERINGER

PA

HESTHOLMEN, 0RA

NATURRESERVAT 1985

Ottar Krohn
Milj¢vernavdelingen, fylkesmannen i 0stfold gjennomf¢rte i
1984 kvantitative fugletakseringer pa engene pa Hestholmen i
0ra naturreservat. Hensikten var a fremskaffe sikrere data
over fuglefaunaens samensetning med tanke pa fremtidig
skj¢tsel av engene . Resultatene er presentert av Krohn og
Viker (1986) . Arbeidet ble videref¢rt i 1985. Resultatene
fra 1985 presenteres her.
Vedr¢rende metodikk og beskrivelse av unders¢kelsesomradet
(pr¢vefeltet) vises til Krohn og Viker (1986) som ogsa har
presentert et vegetasjonskart over Hestholmen .
I 1985 b1e tota1t utf¢rt 10 takseringer i perioden 23.5.
9 . 6.
Av disse er 8 utf¢rt om morgenen og 2 som kveldstakster . Det er ikke gjennomf¢rt natt-takster. Takseringsarbeidet er utf¢rt av Morten Viker (8 takseringer) og Ottar
Krohn (2 takseringer) .
Resultater

Resu1tatene fremgar av tabel1 1.
I tabellen er oppgitt
anta11 par i
pr¢vefeltet og utregnet pr. km2. For en del
arter har det vrert vanskelig a fastsla det eksakte antall
par.
For disse er oppgitt en maks. og en min. verdi.
I
tillegg til artene i
tabell 1 ble gravand,
linerle og
dverglo registrert med revirhevdende adferd, men uten a vise
tilstrekkelig stabilitet . Dertil ble en sivhauk hunn og en
brushane notert under registreringene .
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Tabe11 1.

Resu1tater fra fug1etakseringene 1985
Anta11 territorier
Pr

Art

I

pr¢vefe1t

-

k.m2

Sivspurv

18

22

99

R¢rsanger

15 - 20

86

Sanglerke

11 - 13

59

Gu1erle

10

-

12

54

9 - 10

47

Vipe

7

35

Enkeltbekkasin

5

25

R¢dstilk

Heipip1erke

3

-

5

20

Storspove

4

20

Steinskvett

3

15

Tornsanger

3

15

Tornirisk

3

15

Tje1d

2

10

L¢vsanger

1

-

2

7

Vannrikse

1

5

Myrsnipe

1

5

Gj¢k*

1

5

Linerle

-

1

3

97 - 115

525

0

*Hestholmen inngar i et gj¢krevir.
Totalt inngar 18 arter med en tetthet pa 106 par. Dette
ti lsvarer 525 par/km 2 •
Spurvefuglene er representert med 11
arter, vadefuglene med 6 og riksefuglene med 1. Av disse er
r¢dsti1k,
vipe,
enkeltbekkasin,
myrsnipe,
storspove,
gulerle,
sanglerke og delvis ogsa heipiplerke knyttet til
engmilj¢er. Av disse er r¢dstilk, enkeltbekkasin, myrsn ipe
og gulerle knyttet til fuktenger.
Storspova er knyttet til
de mer t¢rrere engsamfunn og rabbelandskapet i utkanten av
de fuktige engene .
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Tabe11 2.

Resu1tater fra fug1etakseringene 1984 og 1985
Anta11 territorier P~ km~

-

1984

1985

R¢rsanger

89

86

87,5

Sivspurv

64

99

81,5

Sang1erke

64

59

61,5

Heipiplerke

59

20

39,5

R¢dstilk

30

47

38,5

Guler1e

17

54

35,5

Enke1tbekkasin

27

25

26

Vipe

15

35

25

Steinskvett

20

15

17,5

Storspove

15

20

17,5

Tornirisk

17

15

16

7

10

8,5

15

7,5

Art

Tje1d
Tornsanger

X

Vannrikse

5

5

5

Myrsnipe

5

5

5

Gj¢k

5

5

5

Myrrikse

10

5

M¢1ler

10

5

Stokkand

7

L¢vsanger
Skjeand

3,5
7

5

Linerle

2,5

3
473

3,5

525

1,5
499

Krohn og Viker (1986) har satt opp en oversikt over et
utvalg arter fra Hestholmens enger for perioden 1980 - 83.
Dette er ikke basert pa unders¢kelser, men anslag pa bagrunn
av korte bes¢k .
I tabell 3 er resu1tatene fra takstene i
1984 og 85 ti1f¢yd.
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Tabell 3 .

Anslag over hekkende vadefugl pa Hestholmen 1980
- 83 og resultater fra kvantitative takseringer
1984 og 1985
An tall par

Art

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Vipe

3

3

1

4

3

7

R¢dstilk

4

2

2-3

4

6

9 - 10

Storspove

2

2

1

2

3

4

5-6

5

1-2

1

Enkeltbekkasin

1-2

Myrsnipe

1

Brushane

?

Svarthalespove

1 (?)

1

Ut fra tabellen er inntrykket en ¢kende hekkebestand av
vadefugl i perioden 1980-85.
Siden anslagene for perioden
1980 - 83 bygger pa ett eller et fatallig tilfeldige bes¢k,
er det sannsynlig at disse er klart underestimert .
Det er
likevel klar bestands¢kning ogsa fra 1984 til 1985.
Myrsnipa holder posisjonen med 1-2 par. Brushanen var fortsatt frav~rende og svarthalespova har ikke v~rt til stede
med hekkeadferd siden 1983.
Det er ellers grunn til a legge
merke t i l a t det sannsynligvis var 4 par storspove pa Rest holmen i 1985 .
En annen interes sant a r t er gulerle. Gulerla er en karak terart for fuktenger . Den har Vffirt i
s t erk tilbakegang i
fylke t
fordi aktuel l e enger er blitt omdisponert ved oppdyrk i ng, smabathavn-etableringer og gjengroing etter opph¢rt
beite .
Hekkeforekomsten pa Hestholmen er den mest tallrike
og stabile i fylket i dag.
Diskusjon
I
tabell 2 er presentert resultatene fra 1984 og 1985 . Der
til er angitt gjennomsnitt sverdien for de to arene .
Den
totale tettheten var 473 par / km 2 i 1984 og 525 par/ km2 i
1985 .
Dette betyr en ¢kning i antall par pa ca . 10% .
I
85
var antall arter 19 og aret etter 18 . Arter som var ti l
stede i
84, men ikke 85, er myrrikse, m¢ller , stokkand og
skjeand. Tilsvarende var tornsanger, l¢vsanger og linerle
til stede i 85, men ikke i 84 . Av endinger ellers gikk gulerle, r¢dstilk og vipe klart frem i
85, mens heipiplerke
klart tilbake.
Resultatene for r¢rsanger og sivspurv er
antagelig de mest upresise.
Disse artene er stort sett
konsentrert om de store takr¢rskogene nord og vest pa
holmen , delvis utenfor pr¢vefeltet . Det er vanskelig a fa
god overs ikt over tettheten av disse artene i omrade t.
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Det er ellers sannsynlig at nattaktive arter er sterkt
understimulert begge ar . I 1984 ble gjennomf¢rt en natttaksering, mens ingen i 1985 . Natt-taksten i 84 avsl¢rte
bl.a . to spillende myrrikser.
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GUTTEN SOM NORGE GLEMTE

Johan Koren (1879- 1919) var en zoologi-interessert samler og
ekspedisjonsfarer fra Fredrikstad. Da foreldrene d0de tidlig,
vokste han opp hos sin onkel, sokneprest i 0stre Fredrikstad,
Petter Koren. Johan hadde de fuglerike vatmarksomradene utover 0ratangen og Gansr0dbukta som mere naboer, hvilket han
flittig benyttet seg av . I boka «Gutten som Norge glemte» fra
1938 om Johan Koren, beretter Hakon Evjendt om Johans guttedager pa Hvaler og i Fredrikstad. Det fortelles bl.a. om hvordan han som 14-aring fanget en sn0ugle i 0ra-omradet - med
bare henden~! Koren samlet egg og skj0t fugler i skjrergarden,
han tegnet og preparerte dyr.
Professor Collett lrerte a Sette pris paden unge og dyktige preparanten, og en tid arbeidet han som tegner ved Zoologisk museum i Kristiania. Koren bidro med observasjoner fra Fredrikstad-traktene til Collett, som bes0rget at detaljene om naturen
smatt om senn ble satt inn i en st0rre sammenheng. Sakte men
sikkert 121kte kunnskapen om natunm i Smaalenene. - Etter flere
polarekspedisjoner d121de Koren i Sibir. En gate pa 0stsiden i
Fredrikstad er oppkalt etter h(J.m .

BOKEN OM JOHAN KOREN, S . 2 4- 30

Hakon Evjenth
11

Johan kom sa i huset hos sin onkel Petter Koren.
nesten 14 ar og begynte i annen middel .

Da var han

Hos onkelen var det atte barn . Det var aldri noe brak med
Johan i alminnelighet . Han var pa sett og vis en stillfarende gutt .
Stor var han ikke, men ganske kraftig og
bredskuldret . Det sto respekt av nevene hans, de fa gangene
han var n¢dt til a bruke dem.
Men gjaldt det fugl tok han intet hensyn . Nu hadde han l~rt
seg a legge fugl i skinn og til a stoppe ut og kunne begynne
a samle for alvor.
En s¢ndag etter gudstjenesten gikk han og noen andre gutter
utover pa $ra. De gikk og slang , som gutter pleier, nar de
ikke har noe a gj¢re og dessuten har sine beste klffir pa og
rna ta hensyn . Johan hadde dessuten helt nye kl~r . Det var
f¢rste gangen han hadde dem pa . Og det var til og med de
f¢rste kl~rne han hadde med lange bukser.
Det var solskinn. Guttene gikk langsomt og i flokk.
Johan
var blant de bakerste . Plutselig ser de andre at han skyter
frem som en pil .
I fullt l¢p la han utover $ra sa s¢len
skvatt og rett mot en stor stein, hvor det satt en stor,
hvit fugl og myste i solskinnet. Johan sprang rett pa og
f¢r guttene vi sste ordet av det hadde han fuglen klemt
inntil brystet.
Johan klemte t il a l t h an orket, men fuglen satte f¢ t ter og
nebb i mot og rev spj ~re efter spj~re i den nye tr¢yen . Det
var bare sa vidt Johan klarte a holde den fra a hugge i
ansiktet. Han matte b¢ye seg dyktig bakover for at fuglen
ikke skulle na ham med det korte, krumme nebbet . $ynene sto
store og fosforgule i hodet pa den . Men hendigvis sa den
ikke .
Det var en sneugle , som var helt blindet av sol skinnet.
Sa far uglen den ene vingen l¢s, den far dasket Johan om
¢rene med den, og i forfjamselsen l¢snet Johan litt pa taket
for a fa fast grep over vingen igjen . Uglen benyttet seg av
det, fikk den andre vingen fri og i lav og langsom flukt t o k
den kursen rett utover $ra.
Nu er det langgrunt utover og Johan betenkte seg ikke.
Han
la i
vei etter , uten a tenke pa annet enn a fa tak i den
digre sneuglen . Han visste jo at uglen var b lindet og neppe
kunne se hvor den fl¢y . Dessuten kunne han lett regne ut at
den ikke ville sette opp noen fart og heller ikke stige til
v~rs .
Tvert imot var det sannsynlig at den ville komme ti l
a sla seg ned pa vatnet , og da skulle den v~re hans gris .
Men uglen fl¢y sa lavt og sa langsomt at Johan nadde den
igjen og kunne kaste seg over den bakfra. Og nu var han
heldig . Med begge hendene fikk han tak om strupen dens og
klemte t il sa bratt at uglen helt mistet pusten . Johan
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presset strupen helt sammen .
Uglen ble slappere
og
slappere, og til sist hang den slapp og livl¢s mellom nevene
hans .
F¢rst nu vasset Johan innover til kameratene, som sto
pa t¢rr grunn og sa pa kampen.
"Deter en sneugle", ropte han .
"Den heter nyctea scandiaca
pa latin. Den er aldri tatt her nede ved sj¢en f¢r.
A, sa
heldig jeg har v<Ert . "
Men guttene var ikke sa begeistret.
De kjente av egen
bitter erfaring til f¢lgene av a komme hjem med nye klCEr
helt ¢delagt . Det var ikke lystelig utsikter for Johan, det
de kunne skj¢nne, sann som han sa ut.
Tr¢yen var revet fra ¢verste knapphull og helt ned.
Den
hadde ganske enkelt fatt en ny apning. Kraven var l¢s pa
den ene siden . Brystlommen var fl<Eret.
Og buksene og
tr¢yen var overspr¢ytet med sj¢vann og leire . Jo, det sa
nydelig ut . En klo hadde rispet gjennom skjorten ogsa og
helt inn pa skinnet .
Blod hadde trengt frem og griset
skorte og undert¢y og kl<Er enda mer til .
Verre hadde ingen av dem kommet hjem noen gang.
var det best a holde seg pa avstand.

Jojo.

Her

Johan sa litt forbauset pa kameratene. Han hadde ventet
mere beundring enn han fikk og skj¢nte ikke at beundringen
la gjemt bak frykten f or hva de visste som ville overga ham
nar han kom hjem.
Men Johan tenkte ikke pa kl<Erne.
Han hadde tatt en sneugle
med nevene og han visste ikke at det var gjort f¢r noen
gang.
Ja han visste med sikkerhet at det aldri var tatt
noen sneugle pa 0ra ved Fredrikstad. Sa han gikk hjem til
prestegarden med uglen i neven og glad og forn¢yd,
uten a
huske pa nyklCErne mere .
Johan gikk rett inn i stuen.
Der var det kirkekaffe og en
del mennesker samlet . Prosten sto nettopp og stoppet langpipen sin borte ved pipebordet og snakket med en eldre herre
i gra bonjour. Han fikk ¢ie pa Johan med det samme han kom
inn.
"Men i al l verden, gutt.
Hva er det?" "Det er en sneugle.
En nyctea scandiaca. Det er f¢rste gangen den er patruffet
her nede, i alle fall om sommeren. Og jeg har tatt den med
bare nevene .
Se, onkel Petter." Johan l¢ftet sneuglen h¢yt
til vers for at prosten riktig skulle kunne fa beundre
fangsten.
Men borte blant damene
Johan. Kl<Erne, Johan."

reiste

prostinnen

seg.

"Johan,

F¢rst nu tenkte Johan pa klCErne. Han sa nedover seg og ble
var at den nye, pene dressen var helt ¢delagt. Det var
iallfall ikke s¢ndagsdress mere og kunne aldri bli det .
Tarene sto ham i ¢ynene.
"Tante. Jeg er sa lei for det.
Jeg glemte helt at jeg h adde
kl<Er pa meg ," sa han .
"Nye kl<Er," la han til.
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Prostinnen slo hendene sammen.
"Men Johan da .
Kan
virkelig ikke l~re deg til a v~re litt mere forsiktig .
tenker jo ikke pa noe annet nar du ser en fugl."

du
Du

"Na na, mor . Gutter er gutter og gj¢r gutters verk, vet du,"
sa prosten.
"Ga opp pa v~relset ditt og fa pa deg andre
kl~r.
Hva skal du gj¢re med uglen?".
"Jeg hadde tenkt a stoppe den ut. Og sa - og sa
"Na?"
Sa hadde jeg tenkt at dU SkUlle fa den og ha den pa
kontoret. Uglen er jo en vis fugl, vet du."
II

II

"Na,
klokskapen til denne uglen din kan ikke ha v~rt sa
stor, nar den lot seg fange av en gutt i din alder . Men ga
na Johan.
Du har visst ikke bare glemt kl~rne dine, men
s¢ndagen ogsa . Og det over en stakkars ugle.
Jaja, gutt .
Opp med deg . " Johan gikk med en gang.
Oppe pa kvisten hadde han fatt lov til a ta en liten loftsbod i bruk som verksted. Dit gikk han med uglen og han gikk
straks i gang med a fla den.
Da det ble ropt opp til ham at
det var middag, var han enda ikke ferdig.
Og han hadde
glemt a bytte ogsa . Han f¢k ned pa v~relset sitt,
fikk av
seg kl~rne i
en fart,
fikk vasket den verste skitten og
blodet av nevne, tok pa seg hverdagskl~rne og styrtet ned
til middagsbordet. Han nadde sa vidt tidsnok til a delta i
bordb¢nnen. Men det var ogsa bare sa vidt.
En annen gang hendte det at prosten fikk
skrekkelse pa grunn av Johan .

en

alvorlig

for-

Prosten satt pa sitt kontor en ettermiddag. Det banket pa
d¢ren og inn kommer en meget vred og oppbrakt byens borger,
som uten videre innledning buser ut med at det er blitt
skutt pa ham fra prestegardens vinduer.
"Det kan ikke v~re mulig," sa prosten alvorlig, men det
begynte alikevel a demre en liten mistanke i ham. Det var
kanskje Johan og fuglene igjen.
Og ganske riktig.
Johan ble tilkalt og tilsto straks at han
hadde sett noen rare fugler fra loftsvinduet. De var helt
brune over det hele og hadde en liten topp pa hodet .
Han
hadde ikke sett disse fuglene f¢r.
De satt og gasset seg
med frosne rogneb~r. Han hadde ikke visst hvorledes han
skulle fa tak i
dem.
Han hadde ikke hatt noen fuglelim
ferdig akkurat nu. Det var jo vinter, sa da var det sjelden
bruk for fuglelim.
Sa hadde han ladet salongriflen sin med
hagl og hadde skutt to skudd.
Han hadde fatt tre av
fuglene, og nu trodde han at han hadde fatt bestemt dem.
"Hva var det da, Johan?" spurte prosten interessert .
"Det
var sidensvans," svarte han.
"Jeg tror det nesten sikkert."
"D et er kanskje riktig. Men tenkte du ikke pa at du skj<t>t
pa gaten?"
"Gjorde jeg det da?"
"D enne he rre klager i all
fall over at du har s kutt etter ham . "
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"Jeg tenkte ikke pA det . Jeg tenkte bare pA fuglene.
Men
det var den tredje rognen fra hj¢rnet, sa det er nok riktig
at jeg har skutt mot gaten.
Jeg er forferdelig lei for det,
onkel Petter."
"Jeg vet ikke om De vil n¢ye Dem med en unnskyldning, hr.
Kruse . De h¢rer jo at det er guttens samlerinteresse som har
l¢pt av med ham."
"Det forstAr jeg nok, prost. Men det er allikevel for galt
at vi skal risikere A bli skutt ned pa apen gate fra
selveste prestegArdsvinduene.
Jeg fAr gA med pa a la det
passere denne gangen, men det rnA ikke gjenta seg ."
Johan vendte seg mot hr. Kruse .
"Omforlatelse.
Jeg skal
love Dem A huske pa ikke A skyte mot gaten oftere," sa han .
"Jaja,
jaja. La nu det vrere godt. Farvel, prost. Farvel . "
Og dermed forsvant hr . Kruse betydelig formildet ut gjennom
kontord¢ren.
Prosten ble sittende og se pa sin brors¢nn .
"Det slapp vi
godt i fra, Johan. Men hvis du fors¢ker sAnn kanonade en
gang til, sA er det ikke sikkert det gAr sA bra, verken for
deg eller meg . Du fAr fors¢ke A styre disse fuglelystene
dine lite grann, gutt."
"Ja, onkel Petter. Det skal jeg."
"Hvordan gar det pA skolen?"
"Ikke sA verst."
"Du har gode
evner, Johan . Du burde ha beste karakter i
din klasse.
Leser du flittig?"
"Jeg kunne kanskje lese litt mere, onkel
Petter." "La meg sa seat du gj¢r det, og ikke bare driver
pA med A skremme aktverdige borgere pa Fredrikstads gater.
Det l¢nner seg best i det lange l¢p, og husk at hva du i
ungdommen fornemmer, du ei i alderdommen glemmer."
"Javel onkel.
Nu har jeg uglen ferdig til deg, sa nu far
jeg bedre tid til A lese."
"Det var godt, det."
"Vil du ha
den straks?"
"Ja takk."
Johan sprang opp pa lof tet og kom litt etter ned med sneuglen. Den var pent utstoppet,
hadde fatt helt naturtro
glass¢yne og satt pA en kloss, som var skaret ut som en sten
og malt stengra.
I nebbet hadde den en utstoppet lemen .
"Den har du virkelig vrert heldig med, Johan," sa prosten, da
Johan satte den fra seg pa kontorbordet.
"Ja, ikke sant,
onkel?" sa Johan stolt.
"Vil du virkelig ha den staende her
inne?"
"Ja,
det vil jeg.
Den skal sta der oppe pA bok skapet. Det er virkelilg godt gjort. Dette rna din tante fA
se straks."
Prosten gikk ut for a hente prostinnen, men
Johan ventet ikke pA henne. Han gikk opp pa vrerelset sitt
og satte seg med leksene. Sannelig skulle onkel Pe tter fA
rere av ham.
Han ville ta en god middelskoleeksamen.
Hnn
skulde iallfall gj¢re sitt til at den ble sa god som mulig. "
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