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Pettersen 1989 (huset pa Aker¢ya)

Forord
Foreliggende rapport fra Akerwya Ornitologiske Stasion er den mest
omfattende i stasjonens historie.- Stasjonen ble etablert i 1961,
etter initiativ av Einar Brun (1936 -76) og Gunnar Lid ( 1938-83),
jf artikkelen "Akerwya - en ny, norsk ornitologisk stasjon 11 i
Sterna 1964 (6:169-184).- Denne varen er det saledes 30 ar siden
stasjonen ble etablert.
Milj¢vernavdelingen hos fylkesmannen i 0strold har bidratt wkonomisk
til trykking av rapporten.
Fredrikstad 19.5.1991
Magne Pettersen,
Leder av Akerwya Ornitologiske Stasjon

Geir Hardeng 1
Red. foreliggende
rapportjrapp.serien

A. Nilsen og O.K. Hansen

11
I vest for Asmaleen og sydvest for Spj;ereen tigger den Iitle 0,
Akereen, der paa den mot hayel vendende side er omgit av en
skjrergaard, bestaaende av lave skjrer, hvorover sjeen i storm
ruller og avgir et storarlet skue, naar man staar trygt oppe paa
land. Paa indsiden av Akereen er en liten havn som avgav god
besl<yllelse for den sl<j~rgaardsflaate som i <l!ldre tider hadde sit
lithoid der.

Paa en lilen holme ved denne havn blev 1 1684 opferl en
skanse, der senere utvides ti l ordin~r f.rstning med egen garnison
og egne kommandanter.
aarhundrede. 11

Den nedlas i begyndelsen av forrige

Arsrapport 1986
Magne Pettersen
Stasjonen var bemannet fra 22.3.
og

hel ligdager , samt

stasjonen

bemannet

spredte

og frnm t i l 13.6.

dager

5.-6.8. og

midt

i

helger

uken . PA h0sten var

i

kontinuer1i,9

i

perioden

10.8. -

17.11.
Total t

17 5

arter

ble

observert, hvorav

storfugl, gulbrynsanger

og dvergspurv var nye for"0en~Ti1sammen ble t010ind.ringmerket
av 73 arter.
PERSONALE
Tils a mmen har 46
1

personer

1986 .Stasjonsstyret

er

deltatt

i

v1rksomheten

samtlige

personer

takk

pA

Aker0ya

skyldig

for

innsat sen .
Tomas

Aarvak

Eriksen
Eilertsen
Grarud

(4),Rune

Runar
Ran k e

( 6),

(2),Erik

Tendal

Steinar

( 2), Torgeir

(3),Trond

(7),Rune

Larsen

Myhr

(2),T or

(6),Tommy
Torgersen

Fl0seth

Spolen

Schmedhng

(3),Per

(6),Torbj0rn
Hardeng

(6),Ingo

( 3) , Jorun

St0len

(2),Roar

(2),Gei r

('i),Magne

( 2), Terje

( 4), Robert

Brenna

Hansen

Jacobsen

Pedersen

Sandersen

Skovdal

J0rgen

(3),H1lde

Bj 0rgan

(8),Brita

(2),Lennart

(2),0le

(4),Christer

J0dest01

Larsen

J . E .Olsen

( 3) ,Arne

Botnermyr

Eriksen

Haga

Houtman

Kjell

Bendixen

(3),Rune

(l),Atle

(7),Robert
(4),

( 7), Dan

Bood

(6),Tor

Johansen

Larsen

(3),

Nilsen

( 3),

Pettersen
( 3), Erik
S0rlie

Richart

Viker

driften

ved

( 2) , Jo
Skauen
(5),01e

(lO),Rune

W1ggen (3).
F01gende

har

statt

for

den

daglige

stasjonen

i

1986:
Rune G."Okei " Bosy (12),Stein"B"Engebretsen (86),Tom"The_animal"
Hansen

(32),Asgeir " Mobil"Larsen

(96),Roar"Zappa"01sen
"Tarzenes
G ."A"Viker

senn~Strem

(38).

(44),Sebastian"Sebb"Ludvigsen

(17),Magne"Pedro"Pettersen
(39),Mort en

"Killer "T oran

(132) , Tor
(47),Morten

1986

AVIFAUNAOVERSIKT
Magne Pettersen

SmAlom G.ste1lata: Sett vanlig pA vAren fra 19 . 4,med trekktopp
f0rste halvdel av mai.T i lsammen ble 49ind. notert,og de beste
dagene var 1.5. med 13ind. og 18.5. med 11ind.
Fra h0sten foreligger det en observasjon av 1ind. 16.9.
Storlom G.arctica: Sett vanlig pA vAren fra 25.4,med tilsammen
121ind.St0rste antall ble notert
hovedtrekk

pAgAr

forbi

0ya

i

18.5. da 21J.nd.trakk.Artens

mai., men

endel

fug1

kan

ogsA

lommer

ble

set l

sees til langt ut i juni,som f.eks.11ind.12.6.
3ind.2.9.ble h0stens eneste notering.
SmA lom/Storlom

G. stellata I a ret ica : Ubes temte

vanlig pA vArtrekk fra 20.4.,med h0yste antal 33ind. 17.5.
Tilsammen ble det.notert 141ind.
PA h0sten b1e enkeltind. sett pA trekk 20.9. og 6.10.
Gulnebblom

G.adamsii:Enkeltind.sett

pA

trekk

1.5 .

og

25.9.

Dette er 2. og 3. observasjon av art en pA Aker0ya.
Islom/Gulnebblom

G.immer/adams ii; 1ind.trakk

forbl.

S0rodden

17.5 .

.Toppdykker P.cr i statu s:2ind. rastet 3 .5.Et t ind . trakk V 9.5.
Fra h0sten foreligger det en observasjon av ett ind. pA trekk
7. 9.

GrAstrtipedykker P .grisegeria:2ind.rastet ved s0r 2.5.
Horndykker P.auritus:1ind.rastet ved s0r 25.4.
Havhe s t

F.glasialis: Tre

vArobservas joner

foreligger:4ind.

1.S .• ~J.nd.l9.5. og 6ind.9.6.
PA

h0ste n

notert

12

v ster k vind.Spesielt 2 dage r
og

73~ind.21.9.Tidlig~re

er

sammen ble d e t s ett 1)96J.nd.

ganger mellom

2.9.-ll.ll . i

s-

utmerket seg,ncmli g 357ind.2 .9.
de t

notert

mest

111ind.Til -

Havsule S.bassana : Denne praktfulle fuglen viste seg pa varen
med 6ind.l7.5. og 2ind . 20.5.
Pa h0sten ble arten sett spredt 2.9.-31.10 . ,med 20ind.l.l0.
som h0yste dagsantalLTilsammen ble 74ind. notert p'i!! h0sten.
Storskarv P. carbo: Set t

daglig pa varen med hovedtrekk

fra

midten av april til slutten av mai.Tilsammen ble det notert
750ind. pa trekk .
Pa h0sten sett fra 17.8.,med tilsammen 306ind.pa ' trekk,st0rste
antall var 68ind . 31.8.
Toppskarv

~.ar istotel is:1ind.

kom trekkende sammen med stor-

skarv,og landet utenfor S0rodden 18 . 5 .
Grahegre A . cinerea: 3 trekkende enkelting.
26.4.-3.5.
Pa h0sten fatallig i

ble notert mellom

perioden 10.8 . - 4.10.,bortsett fra 25.8.

da 18ind.trakk.
Knoppsvane C.olor: Noen observasjoner av trekkende ind.forbi
0ya i

overgangen april-mai foreligger.Arten hekket i Dammen,

og fikk fram

4unger.Arets h0yste antall

med 7ind.

22.8:

Sangsvane C. cygnus : 6ad. trakk mot
sett siden 79.

vest

21.10 .Arten er

ikke

S~dgAs

A.fabalis:1 inq. rastet pA vest 18.5.

GrAgAs A .anser: Oppti1 Bind.
8.5 .

ble sett pA vAren mellom 31.3.-

Ubest.gAs Anser sp.:3ind.6.4.,2ind.7.5.,7ind.17.5.,1ind.18.5.,
13ind.8.9. og 50+ 22.9.A1le ble notert pA trekk.
KanadagAs B.canadensis: 1ind . av arten,som
pA 0ya,trakk forbi S0rodden 17 .5.
RinggAs

B.bernicla: 3ind.trakk forbi Odden

0stl ige

rasen

bern ic la

den vestlige rasen

~

Gravand T.tadorna:Opptil

rastet

A. penelope : 6

0ya

sjelden

gjest

1.5. ,1ind.av den

9.-13.6.

og 1ind.av

holdt t i l pA s0r 23.9.
~7ind.ble

PA h0sten sett i lite an tall
et voksent ind.mot 0st 4.10.
Brunnakke

pA

er

sett daglig pA vAren.

fram til 13.9. Dessut en trakk

observas j oner

fra

vAren, med h0yste

antall 10ind.3.5.
PA h0sten ble kun et ind.notert,nemmelig den 12.8.
Krikkand A. crecca: Spredte observasjoner foreligger fra vAren
mellom 25.4.-7.6.,med st0rste notering 18ind.3.5.
Sett

daglig

i

aug.med max.15ind.12 .8 .Spredte observas joner

foreligger fram til 27 . 9.
Stokkand A.platyrhynchos:PA vAren sett daglig i mindre a nta l l.
Et

par hekket.

I aug. ble 4ind.sett 18.8.,derette r daglig fra 6.9.,med h0y es t e
antall i slutten av okt.Opptil 27ind.
Stjertand A. acuta: Observasjoner:

1

trekkende

hann

2. 5.

og

l rastende par 3. 5.
Skjeand A.c l ypeata:S vArobservasjoner:Par 2.5. ,2par3.5.,hann
8 . 5. , alle

rastende. Trekkende

hann 16 .5. , og et

8.6 .
Taffeland

A.fe rin~ ; En

hann rastet pA 0st 8.5.

rast ende par

8

Toppand A.fuligula:Arten ble sett daglig i
mai,med
17 .5.

st0rste

antall

overgangen april-

21ind.3.5.Dessuten

ble

2ind.notert

Bergand ILmarila :Et par rastet pc'l 0st 12.4 . ,og en hann ble
sett 19.4 .
~rfugl S.mollissima~Dagsantallet

pc'l vc'lren lc'l pA rundt 500ind.
Ingen direkte toppnotering ble gjort,og d e h0yste noteringene

pr.mAned

ble

som

f0lger:590+

28.3.,607ind.5.4.,670ind.3.5 .

og 413ad.samt minst 12 kull ble loggf0rt 7.6.
Pc'l h0sten ble de h0yeste noteringene gjort i slutten av aug.,
med rundt 250ind.Antall fugl rundt 0ya sank ettersom h0sten
skred fram,og i nov.var antallet nede i 25ind.
Havelle C. hyemalis: 46ind. ble notert pc'l trekk mel lorn 27.4.20.5.,med

st0rste

antall

16ind.2.5.En

hunn

holdt

til

pc'l

s0r sc'l sent som 7.6.
Eneste h0stobservasjon er

1ind.9.10.

Svartand M.nigra: Hovedtrekket

gikk forbi 0ya i

begynnelsen

av mai,med st0rste antall 480+ 1. 5 .Tilsammen ble det notert
1A49ind .pc'l trekk forbi 0ya mellom 5.4.-10.6.
Pc'l

h0sten

ble

arten

sett

med tilsammen 32 trekkende ind. i

perioden 10.8 .-3 1.10.
Sj0orre M.fusca:40ind.ble sett pA trekk mellom 1. -30.5.,
samtidig som

arten rastet i minre antall rundt 0ya.H0yste

notering pA vAren ble 25ind .l8 .5.
Pc'l

h0sten

sett

fra

31.8. ,med

tilsammen

20

trekkende

ind.

St0rste antall ble en flokk pA 14 hanner 7 . 10 .
Kvinand

B.clangula: Sett

vanlig

rundt

0ya

fram

til midten

av mai .S t0rste antall ble notert 30.4.med 70ind.
Fra

h0sten

forel i gger

observasjoner

av

enkeltind.30.8. og

3.ll .,samt av 3ind.20.12.
Siland M.serrator:Smc'l antall rastet rundt 0ya hele vc'lren.
Trekkende

ind.ble

notert

antall ble 17ind.23.3.

i

overgangen

mars-april,og h0yste

P~

hl'lsten

sett

overra:skende lite, med kun tre

observasjoner

i overgangen sept.-okt.
Lak sand M.merganser: Syv observasjoner er notert:1ind.29.3.,
lind . 5. 4., 4 ind. 25.4., alle
2.5.

11.6 .2 ~nd.pi!l

og

trekke nde. 2 ind. ble

trekk

23.9. og

tre

notert
rastende

pi!!

rast

hanner

31.10.

Hav0rn H.albicilla: lungfugl rastet s0r pi!! 0ya 27.12.
Sivhauk

C.aeruginosus:

~hunn

trakk

~hann

27.4. og

jaktet

over myra 8.5.
H0nsehauk A.gentil is:

~hunn

trakk vest

20.10. og en

lK hunn

trakk 26.10.
Spurvehauk A. nisus: F i!ltall~g

pa

varen. H0yste

an tall ble kun

3ind. 3. 5.
Pa h0sten ble tilsammen 46ind.notert

hvorav 27 ind.pa trekk.

Beste dag ble 31.8.med lOind.
Musevak
aret,kun
10.5. og

B. buteo: Uvanlig
fire

lite

musvak

ble

observasjoner:Enkeltind.pa

3~nd.31.8.

sett
trekk

i

l0pet

av

24.3.,28.3.,

9

10

FjellvAk B.lagopus:5 observasjoner pA vAren i perioden 6.4.21.5.

PA

h0sten trekkende

enkeltind.12.og

24.8.,samt

et rastende

ind ved Dammen 24.9.
Ubest. vAk Pernis/buteo sp.:1ind ble notert 6.4.
PA h0sten viste 27 ubestemte vAk seg i perioden 29.8.-23.9.
Av de 13 ubestemte

som trakk 31.8., var sannsynligvis fleste-

parten vepsevAk.
TArnfa1k

F. tinnunculus : Tre

observasjoner

foreligger

fra

vAren 1 med 2ind.3.5. og enkeltind.19 . 5. og 6.6.
Loggf0rt 17 dager pA h0sten fram til 16.9.,med 1-2ind.,bortsett fra 30.8. da 4ind.rastet.
Dvergfalk F.columbaris!Uvanlig mange observasjoner.
1-2ind.notert 10 ganger pA vAren i perioden 30.3.-10.5.
PA h0sten ble 1-2ind . notert
Lerkefalk

F. subbuteo: Et

2~dager

ind .

av

mellom 11.8.-25.10.
de nne

art en

ble

sett

pi!\

trekk mot nord0st 30.8.
Ubest. falk Falco sp:En liten falk holdt til pi!\ 0ya 5.10.
Orrfugl T.tetrix:2 hunner rastet pA 0ya 6.4.
Storfugl T.urogallus:En r0y ble skremt opp pi!\ kvelden 2.11.
og desverre funnet d0d morgenen etter . Dette er f0rste sikre
pA"0en~

funn av

arten

Sivh0ne

G.cloropus: 1ind.ble

h0rt

pA

Myra

20.10.Dette

er

f0rste observasjon av arten siden-77.
~

G.grus: 2ind . trakk

0st

31.8.Arten blir sett sjeldent

over 0ya .
Tjeld
opp

87

H. ostralegus: PA
rastende

f0rste

ind., og

pA rundt 50ind.til slutten

bes0ksdag

23.3., ble det

tallet pi!\ raslende
a~

talt

fugl holdt seg

april da det igjen steg til 80.

En flokk pA 30ind. ble sett pA trekk sA sent som 1.6.

II

An tall
par ble anslAtt til 16. En del vis albino tjeld ble
ogsA i Ar sett pA 0ya. Fuglen er nA notert Arlig siden~7.
Pa h0sten ble arten sett fAtallig fram til 18.10., samt at
et ind.rastet 8.11.
Dverglo C.dubius:Arten sees sjeldent pA Aker0ya og ungfuglen
som

holdt

til

pA

s0r

11.-13.8.,er

sAledes

2.observasjon

pA 80-tallet.
Sandlo C. hiticula: Minst 5 par.
Art en ble notert fAtallig
vAr og h0st mellom 23.3.-14.9.,med h0yste antall 20ind.l6.8.
En etterslenger ble notert 7.10.
Heilo P.apricaria! Trekkende fugler ble
10.5. , med h0yste antall 17ind.den 2.5.
Tundralo

i.squatarola: VArobservasjoner

notert

er

mellom

sjeldne,men

1.-

et

ind. rastet 15.5.
PA h0sten sett i lite antall me11om 16.8.-19.10.
Vipe V. vanellus: 2 par.

Arten ble sett hver bes0ksdag fram

til 21.10.,med st0rste antall 29ind.29.3.
Polarsnipe C.canutus:Fire augustob~ervasjoner foreligger:H0rt
11.,2ind.12.,2ind.16. og 2ind.23.,alle rastende.
Sandl0per

C.alba: VArobservasjoner

fra

Aker0ya

1ind.rastet 17.5.Arten ble sett tre ganger pA
2ind.6.9. og Jind.l3.9.
Dvergsnipe

C.minuta: F0lgende

h0stobservasjoner

Jind.l6.8.,~ind.l7.8~1ind.22.8;

Te~mincsnipe

Fj<Ereplytt

er

fA,men

h0sten:~ind.17.8~

foreligger:

og 2ind.l3.9.

C.temminckii:Arten ble h0rt pA kvelden 11.8.

c.maritima: Mellom

20-JOind.holdt

til

rundt

0ya

i mars.Deretter sett spredt i mindre antall fram til 3.5.
PA h0sten 1ind. allerede 21.9.,og
Myrsnipe

C.alpina: PA

aprilobs ervasj oner

vAren

~ind.8.11.

sett

fram

foreligger.St0rste

til

antall

4.6.,men
pA

ingen

vAren

ble

_

12

notert 27.3. da l41nd.ble loggf 0rt.
PA h0sten sett i skuffende
st0rste notering 31ind.23.8.

lave

an tall fram til 9.10. ,med

Brushane P.pugn ax:Kun notert i aug.,med st0rste antall lOind.
den lO.F lesteparten a v brushanene hadde nok allerede passert
Aker0ya da h0stsesongen startet 10.8.
Kvartbekkasin L .min1mus:i1nd.ble skremt opp nord for Dammen
5 . 10 . og

~ind.

ble sett pa myra 20.10.

Enkeltbekkas in G. gallina go: Ar ten

ble

ikke notert

f0r 11.4.

og deretter fa tallig utover pa var en.Minst et par.
PA h0sten sett fram til 16.11.,med sl0rste antall 17ind.ll.8.
Dobbeltbekkasin G.media:1ind.
ble

ringmerke t

12.,og

bestemt

holdt til pa 0ya 10. - 12.8.Den
til ad.hunn.Dette

er

f0rste

funn siden· -75:

Rugde S.rusticola!2ind.ble sett 23.3.,deretter 4 observasjoner
av enke l tind. frem til 19.4.
Pa h0sten ble enkeltind.notert regelmessig f ra 14.10.
Smllspove

N.phaeopus:Pt~

varen

sett

i

perioden

2.-31.5.,med

hovedtrekk i midten av mllneden,og st0rste antall 63ind.l8.5.
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H0stsesongen

begynte

h0yeste ant all

ble

for

bare

sent

til

A fA

med hovedtrekket, sA

20ind. 5.-6 .8 .Siste smAspove

ble

sett

19.8.
Storspove N.arguata: Arten ble ikke notert f0r 19.4.Trekktoppen
komi

slutten av april,med st0rste antall 120+ 26 . 4.FAtallig

i maimed max .35ind.4.5.S iste vArobservasjon ble gjort 3.6.
PA h0sten sett dag1ig i lite antall fram til 30.9.
Sotsnipe

T.erythropus: VArobservasjoner

er

sjeldne,men

2ind .notert pA trekk 3.5.
PA h0sten ble enkeltind.registrert daglig mellom 10.-26.8.
R0dstilk T. tot anus: Sett .daglig pA

vAren

i

mindre ant all fra

27.4.To par hekket.
St0rste

antall

ob~

pA

h0sten

ble

11ind.l6 . og

17.8.Siste

h0st-

· ble gjort av 1ind.8.9.
~ind.sett

Gluttsnipe T. nebularia:PA vAren ble

4.5.og 6ind.20.5.

Arten ble notert mer vanlig pA h0sten fram til 16.9.,med h0yste
a~tall

lOind.i aug.

Skogsnipe

T.ochropus: Enkeltind.ble

notert

pA vAren

26.4.

og

2.5.
PA h0sten ble enkeltind. notert i perioden 10.-17.8.
Gr0nnstilk T.glareola:Enkeltind. ble sett 8.og 18.5.
PA h0sten ble 1-2ind.notert mellom 12: -1 6.8.
Strandsnipe

A. hypo leu cos: Art en

ble

loggf0rt

i

mindre

antall

4.-29.5.
Rundt

'10 ind.

antallet

i

holdt

til

overgangen

pA 0ya i
til

mid ten av aug. De ret ter sank

sept. ,f0r det

igjen

kom en

liten

topp 6.9.,med 10ind.Siste observasjon ble gjort 21.9.
Steinvender A. interpres: PA

vAren sett med opptil 6ind.m,e llom

10.-30.5.Arten hekke t antageligvis ikke.
PA h0sten sett i mindre antall i perioden 16.-26.8.
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Tyvjo S.parasiticus:Spredte observasjoner foreligger
i

perioden 8.5.-12.6.,med hovedtrekk

i

p~

v~ren

midten av mai.St0rs te

antall ble loggf0rt 17.5.,da 5ind.ble sett.
Fra h0sten foreligger kun en observasjon av enkeltind. 1.9.
StorJo S. skua: Arten

ble

notert

i

sterk

s- til V-l1ge. vinder

med:1ind.26.8. , 2ind.2.9.,~ind.6.9 .,1 ind.2.10 , alle

Dessuten

rastet

~ind . pA

S0rodden

31.10~Fra

trekkende.

f0r

foreligger

fire observasjoner av arten.
ubest.jo Stercorarius sp.: En ubest . liten jo trakk forbi S0rodden 26.10 .
HettemAke
april

L.ridibundus: Sett

pA

trekk

fra Odden

i

til midten av mai,med st0rste antall 57ind.

slutten av
27.4 .Ingen par

i dammen.
I

aug.

sett med max.

25ind. ,deretter i

minkende antall fram

til 26.10.
FiskemAke L.canus: Se tt
Rundt 10 par.
Sildem~ke

daglig

i

varierende

antall pa

vAre n.

PA h0sten sett fAtallig.

L. fuscus: Sett

i

varierende

ant all

vAr, med h0yeste

antall 50+ 2.5.
P~

h0sten notert daglig fram t.o.m . 20.9.,med max.50+ 4.9 .

GrAmAke L.argentatus: Daglig vAr og h0st med h0yste noteringer
400+ i sept.-okt. og 500+ 8.11.Rundt 35par ble anslAtt a hekke.
PolarmAke . L. hyperboreus: En 2K trakk direkte nord langs vestsiden av 0ya 22.10.Dette er 5.observasjon av arten pA Aker0ya.
PolarmAke/Gr0nnlandsmAke

L.hyperboreus/glaucoides

~1nd .b1e

notert 25.10 .
Svartbak L.marinus: Notert

daglig vAr, med h0yste antall 62ind.

7.6.Underkant av 10par.

Pa

h0sten notert en rekke ganger med over 100ind . F.eks .100+

6.9.,150+

~10.,200+

8.11 .

IS

Krykkje

R.tridactyla: Spredte

observasjaner

fareligger

fra

vAren,med h0yeste ant a ll 37" trekkende ind.19.5.
PA h0sten sett ncermest daglig fra 2.9 .De h0yeste antall
nater t
med
67ind.21.9 . , 80ind.2 .10. , 100+ 4.10., 100+ 25.10.

ag

80+ 8.10.
Splitterne

S.sandvicensis: 1vaksen

av 0ya 10.6.,ag 1ind.haldt til i

fugl

fisket

pA

s0rsiden

Husbukta 17.8.

Makrellterne S.hirunda;Sett daglig i varierende antall i periaden 2.5.-22.8.
R0dnebbterne S.paradisaea:Sikre abservasjoner foreligger mellam
27.4.-31.5.
Makrell·/R0dnebbterne

f0rste

tern a

ble notert 26.4., deret ter daglig. Hovedtrekket pAgikk i

S. hirunda/paradisaea : Den

mid ten

av mai,med tappen 17.5.,da minst 475ind. trakk inn fjarden.Siste
gang sett 21.9.
Lamvi u.aalge:Eneste vArabservasjon var av 1ind.23.3.
Pa h0sten ble sikre lamvier sett i lite antall fra 21.9.
Alke

A.tarda:Natert

bare

to

ganger

med enkeltind.25.10.

og

29.10.
Lomvi/Alke

u.aalge/A.torda: Spredte

observasjoner

forelig~er

pA vAr en fram til 1 1 .6.
Daglig pA h0sten 1 med st0rste antall 155ind. pA trekk 21.9.
Teist

C.gry l le: 5

observasjoner

foreligger

fra

vAren med

1-

2ind.i perioden 30.3.-8.6.
PA

h~sten

ble enkeltind.notert 1.9. og 25.10.

Alkekonge A.alle:Arten ble sett daglig fra 25.10.H0yestedagsantall ble 44ind.30.10. og 39ind.ll.11.
Bydue C.liva domesticus:3ind. rastet 5.6.
Skogdue

C. oenas: Arten

ble

med h0yste antall 7ind.2.5.

kun

sett

tre

ganger

pA

vAren,og

16

Rin g due
anta l l.

C.palumbus: Selt

H0stobservas joner
ringmerket.

vanlig ptl varen

foreligger

fram

til

fra

29 .3. ,men

i

lite

20.10. ,da en ungfugl ble

Tyrkerdue S.decaocto:2ind.trakk 3.5.,og 1ind.rastet 4.5.
Pa h0sten ble et ind.notert pa trekk 5.10.
Turteldue S.turtur:1ind.hold t

til pa Myra 19.-20.5.,og 1ind.ble

sett en rekke steder rundt pa 0ya 10.6.
Gj0k C.canorus:Opptil 3ind. holdt til pa 0ya fra 15.5.
Pa h0sten ble 1-2ind. notert fram til 31.8 .
Hornugle A.ot us : Enkeltind . ble notert 22 . 9.,10.10 . og 27 . 10.
Jordugle A. flammea: Notert

7

ganger pa varen mel lorn

5. 4 . -18. 5.

Fra h0sten kun loggf0rt med 1ind.l7.9.
Perleugle· A. . funereus:Enkeltind.ble notert 3 ganger i
aret:20.4.,12.10, og 2.1l.Samtlige ble ringmerket:

l0pet

av

17

Nattravn C. europaeus: En hann f l0y i

nettet pa kvelden 7. 5.

og ble

sluppet dagen etter:

Tarnse 1ler A. apus : Set t

pa

trekk pa

varen fra 16. 5. , med h0yeste

loggf0rte anta11 42ind.19.5.Et par hekket pa hustaket .
Pa h0sten sett pa trekk fram til 31.8.,med st0rste antall 224ind.
10 . 8.
Vendehals
vasjoner

J. torquilla: Fatallig

mellom

26.4. - 30.5.,og

var
3

og h0st , med bare
observasjoner

6 obser-

me l lom

26.8.-

3.9.Alle enkelt1nd.
Flaggspett D.major:En ungfugl holdt til pa speidersletta 24.8.
Dvergspet t D.minor:En hunn ble ringmerket 20.10.
Trelerke L.arborea:Et ind.trakk 0st 1.11.
Sanglerke A.arvensis:Pa den f0rste bes0ksdagen 23.3.,ble 40ind.
notert.Der etter sett vanlig pa trekk ut mars,med st0rste antal1
200+ 30.3.GJennom april og mai v1ste a r ten liten trekkaktivit~t.
Tre par hekket.
1

Sett i

lite antall pa h0sten med max.19ind.4.10.Siste observasjon

ble gjort 2 .11.
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Sandsvale

sett 17. og 19.5.,samt 31.8.

R.riparia~Enkeltind.ble

LAvesvale H.rustica: Loggf0rt n~rmest daglig pA vArtrekket
fra 2.5.Hovedtrekket pAgikk medio mai,med st0rste antall 33ind.
18.5.
Taksvale O.urbica~ Arten
dog uten A hekke.

ble

Trepiplerke A. trivialis : PA

sett

daglig

vAren notert

trekket medio mai,da 100ind . ble notert

mellom

fra

24.5.-31.8.

1. 5., med

hoved-

daglig~

PA
h0sten ble de st0rste ant all notert i overgangen aug.sept.,med 150+ 24.8.Den siste trepiplerka ble loggf0rt 8.10.
Heipiplerke A .pratensis: Ut

mars

lA

antall

heipiplerker

pA rundt 30. De f0rste dagene av april var antallet fortsatt
lavt,men i slutten av mAneden begynte arten A melde sin ankomst
for alvor,med 150+ 27.4.Trekket fort!latte i maimed daglige
antall over 200ind.H0yeste notering ble
400ind.ble loggf0rt.Rundt 20par hekket .

gjort

3.5.,da minst

PA h0sten var antallet lavt fram til 30 . 8.,da 300ind.trakk.Fra .
6.9.og fram til 4.10.ble det . daglig talt opp over 100ind.,og
med

minst

750

rastende

ind.1J.9.Utover

i

okt.og nov.

holdt

antall fugl seg lavt og det ble ikke notert over 25ind.P.g.a.
det

h0ye

antall

rastende

h0yt for arten i denne

fugl

i

m~neden,med

Lappiplerke A.cervinus: Fire

sept,, ble

ogsA

r.m.-antallet

184ind.

h0stobservasjoner

'lind . 29.8. ,4ind. 30.8. ,'lind. 31.8., alle

ble

rastende, samt

gjort
et

med

trekk-

ende ind.l3 .9.
Skj~rpiplerke

A.spinoletta:Daglig

v~r

og h0st,med h0yeste antall

30ind.24.3. og 20+ 6.9.Antagelig hekket tre par

p~

0ya.

Gulerle M.flava:F0rste ind, ble ikke notert f0r 11.5.,deretter
spredte observasjoner utover
19.5.

v~ren

med st0rste antall 45ind.

It

PA h0sten ble arten notert pA trekk i mindre antall fra slutten
av aug .-13. 9.
Linerle
v~ren

M.alba: Notert

foregikk

i

daglig

fra

midten av april

5.4. - 7.10.Hovedtrekket

p~

til begynnelsen av mai,med

19

st0rste antall 150+ 3.5.Rundt 8 par.
H0sttrekket pAgikk i overgangen aug . -sept.,med st0rste antall
280ind 31.8.
Gjerdesmett

T.troglodytes: Notert

i

skuffende

lite

antall

pA

vAren,i tiden 5.4.-10.5.
PA h0sten sett fAtallig fra 30.8.
Jernspurv

P.modularis: OgsA

jernspurven

ble

loggf0rt

i

lite

antall fram til 31.5. ,med kun 18ind.l.5.som h0yeste antall.
PA h0sten ble arten sett i mindre antall i perioden 7.9. -5. 10 .
R0dstrupe E.rubecula:PA vAren
anta11 50ind . 27.4.
St0rste

dagsantall

pA

sett

h0sten,ble

fram til

kun

19.5.,med h0yeste

30ind.i perioden

24.8.-

16 .11.
BlAstrupe

L . svecica: 1-2ind.ble

notert

8

ganger

mel1om

13.-

31.8 .
.svartr0dstjert
R0dstjert

P .ochruros:~ ind.b1e

P .phoenicurus: Notert

ringmerket 26.10.

pA

vAren

mellom

1. 5.-8 . 6. ,med

h0yeste antall 15ind.20.5.
PA h0sten sett fram til 30.9.,med maks.40+ 29.8.
Buskskvett

s.rubetra: Sett

i

lit e

a nta ll pA

8.-19.5.
Notert pA h0sten fram til 22.9.,med maks.

vAren, i

perioden

antal1 40+ 29.8 .

Steinskvett O.oenanthe! Loggf0rt daglig mellom 24.4.-11.10.,med
maks .30+

27.4.og 20ind.

i

overgangen aug.-sept.5par.

Et ind.

av underarten o.o.1eucorroa ble fanget og ringmerket 5 .10.
Ringtrost

T.torquatus: 5

18.5.,med 3ind . 4.5.som

observasjoner

h0~te

av

arten

i

tiden

1.-

antall.

PA h0sten notert mellom 6.-27.10,med 5 observasjoner av enke1tindivider.
Svarttrost T.meru1a:sett i varierende anta11 pA vAren,med hovedtrekket i mars.E t

~

antageligvis.

PA h0sten sett dag1ig fra 9.9.i mindre anta11.
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Gr~trost

T.pilaris: Notert

daglig

mars, med

i

56ind.25.3.som

h0Y5te antall.Deretter ble spredte observasjoner
til 10 .5 .1ind.ble ogs~ loggf0rt 5.-10.5.

gjort

fram

Set t spredt gjennom hele h0sten i varierende antall.
Mllltrost T .philomelos: PA
t i l 10 .5 .
PA

vllren

h0st en sett daglig fram ti l

ble

art en

f~tallig

sett

fram

16 .11. ,med st0rste ansaml inger

av rastende fugl i slutten av sept.F.eks.50+ 23.9.
p~

R0dvingetrost T. iliacus: Loggf!Zirt

v~ren

i mindre a nt all fram

til 17.5.
PA h0sten notert i mindre antall fra 23.9.
Duetrost T . viscivorus

~

3

for~ligger

observasjoner

fra mars 1 med

enkelt individer 23.og 25. samt 4ind.30. 3.
1ind.ble notert 13.10.
til~

Sivsanger A.schoenobaenus:1ind.holdt

Starren 11.8.

R0rsanger A.sci rpa ceus~3 v llrobservasjoner,med 1.ind.l9.5.,2ind.
1.6.og1ind.8.6.
PA h0sten ble 4 e nkeltind.notert mellom 18.-24.8.
Gulsanger H. icetrina:T ils ammen 14 ind. ble notert
20.5 . -10.6.

p~

vllren mellom

PA h0sten ble enkeltind. r.m. 12 .og 13.8,samt 1ind. sett 21 . 8 .
Hauksanger S . nisoria:1ad. b1e fang e t og ringmerket 31.5.
P~

h0st e n

holdt 1ind.seg

pA

0ya

mellom 28.8.-11.9.,og 1ind.

4.-5.10 1 begge ble ringmerket .

M0ller

S . curruca: Notert

perioden

i

antail 30+ 8 .-9 .5 og 15ind.14.8.Minst
Tornsanger

S .commun is: Sett

med

1.5.-16.10.,med

st0rste

1~.

opptil

5ind.i

perioden

3.5.-

4.9. 1~.

Hagesanger S.bor i n:Notert

f~tallig

slenger b1e ringmerket 14.10.

mel1om 19.5. - 26 .9.En etter-
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S.atr:t. cap:~.lla:

Munk

Daglig

vtlr

og

h0st

m:~.ndre

i

antall mellom

3.5.-2.11.
Gulbrynsanger
Dette

er

de

P.inornatus: Enkelt1nd.ble ringmerket
to

f0rste

funn

av

denne

6.og 14.10.

lenge ventede arten ptl

"0ert' :

B0ksanger P.sibilatrix:1 hann ble h0rt syngende 18.5.og 1ind.ble
ringmerket 30 .5 .
Ptl h0sten ble

~ind.ringmerket

23.8 .

.Gransanger P collybita:sett mellom 26.4.-10.6. i
Ptl h0sten sett f0rste gang 4.9 . og deretter i
til

begynnelsen

av

nov.I

mindre anta11.

lite antall fram

tiden 10.-13.10.holdt 'lind.av under-

arten P.c.tristis seg ptl 0ya,og fuglen ble ogstl ringmerket.
L0vsanger

P. trochilus: Vanlig i

varierende ant all

pA vAren fra

27.4.,og med r undt 200ind.dagligimedio m·a i.
PA h0sten sett fram til 14.10.,med maks.antall 150+ 30.8.
Fuglekonge

R.regulus: Notert

pA

vAren

fr am

til

10 .5.

i

meiJe t

lave anta1l.F.eks . ble vtlrens h0yste dagstall kun Bind.
PA h0sten sett
i

f0rst e

300ind.

mer van l ig

halvdel

av

okt.H0yeste

fra 24.8.,
antall

ble

med hovedtrekk
notert

8.10.

med

Gr~fluesnapper

M.striata:sett daglig

v~r

og h0st mellom 19.5.-

16 .9.,og med st0rste noteringer 20ind.l9. 5. og 6ind.l8.8.
1

Svart-hvit

flue snapper

F. hypoleuca : Daglig

v~r

og

ind .13. 9:

h0st

mellom

9.5.-13.8.,med maks antall 15+ 10 . 5. og 30ind.3.9.
St jertmeis A . caudatus: En

flokk

p~

7ind.

fl0y i

nettet 11. 10.

Dette er f0rste observasjon av a.rten siden -76.
Svartmeis
av arten

P .ater:~ind.rastet
p~

80-tallet.

p~

0ya 8 .1 0 . Dette er 2.observas jon
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Bl~meis P.caeruleus~Sett

p~

f~tallig p~

v~ren.

h0sten notert fra 19.9. , med 40ind . B.lO.som

Kj0ttmeis P.major:l-2ind . hadde tilhold
26.4.
p~ h0sten sett daglig fra 13.9.,med

p~

h0~t e

h0~te

notering.

0ya i mars,samt 1ind.
antall 40ind.8.10.

Trekryper C.familaris:Arten ble sett daglig mellom 31.8.-27.10 . ,
med st0rste antall 10ind.8.10.0verraskende var det at 50ind.b1e
ringmerket i l0pet av h0sten.
Tornskate L.col1urio ! F~tallig p~ v~ren i perioden 16.5.-1.6.
P~ h0steri daglig fram til 30.8.,med maks.6ind.18.8.
Varsler

L.exub ~tor :

1.ind.24 . 9 .

P .pica: 2ind.

kom ut

og

3 fors!Oellige

ind.mel1om 5.-

22.10.
Skjcere

p~

0ya 8.10. ,og hadde tilho1d her
p~'0 en"siden-82 .

ut h0sten.Arten e r nA sett Ar1ig
~

C .monedula: F0lgende observasjoner av trekkende fugl fore-

l~gger:11ind.17.10.,2ind.26.10.,2ind.1.11.

Kr~ke

C. corone :Set t

notert

og

3 par.
PA h0sten
ble

antall

daglig. PA

kr~ker

mellom

ble

konstant

10-40ind.sett

f0lgende

loggf0rt

16

v~ren

og 7ind.2.11.

ble

ingen

trekkaktivitet

pA

rundt

10

daglig,og

og

markert

20ind.
trekk

dager:2 82ind.4.10 .,175ind.17.10.

og

250+ den 26.10.
Ravn C.corax!1-4ind. ble sett daglig pA vAren.
OgsA fAtallig

p~

h0 ste n,bortsett f ra

4.10.,d~

en flokk

p~

14ind.

rastet pA 0ya.
v~r e n,

med st0rste antall

186ind.27.4. 3-4 ~·
p~ h0sten holdt en flokk pA 250 fug1 seg i

nrerheten av tang-

Steer

S.vulgaris: Registrert daglig pA

beltene vest pA 0ya fram til 30.8.Deretter ble ikke arten notert
f0r

17 .1 0 . , da

2.2 00 ind. trakk. Set t

ble 6ind.notert 20.12.

sA

daglig ut

h0ste n. Dessuten

Pilfink P.montanus:1ind. ho ldt til
er kun sett fA ganger pA Aker0ya.

utenfor huset

5.4.Arten

Bokfink F.coe lebs:oaglig. pA vAren frarn til 4.5.,me d st0rste
dagsantall 50ind. i slutten av mars .Des suten ble et par notert
pA 0ya 5.-8.6 .
PA h0sten

set~

1 mindre antall mellom 8.9. - 2.11.

Bj0rkef ink F.montifringilla:Sett pA vAren fram til 4. 5 .
Daglig pA h0sten,rned hovedtrekket i midten av oktober.
Gr 0nnfi n k

C. c h loris: Set t

hver

bes0ksdag, med

h0yste

ant all

50ind.3 0. 3 . og 60+ 1.11.
Stillits C.carduelis:2ind.rastet utenfor huset 23 .10.
Gr0nnsis ik C. sp1nus: Sett

og h0rt

i

lite

an tall pA

trekk

i

tiden 5.4.-19.5.
P A hesten no tert mellom 8 .9 . - 2.l l .,med 70ind.8.10.

.Tornirisk

C.cannabina:Sett daglig rnellom 5 . 4.-27.9.,med maks.
~

antall 100+ 27.4. og 25ind.l1. 8. 2-3.12..ef.

Bergir1sk

C.f l avirostris: Notert

fAtall1g

pA

v Aren

mellom

27.4.-10.5.
PA h0sten setl spredt. mellom 12 .9 .-26.10.,med st0rste antall
24ind.26. 10.
GrAsisik C . flammea:sett fAtallig pA vAren mellom 30.3.-27.4.
PA

h0sten

ble

2ind.

registrert

11.9. Deretter

sett

daglig

fra 5.10. , med st0rste antal l 60ind.2.11.
Polarsisik C.hornemann1: 1ind .ble no tert 2 .ll.og 1ind.3. 1l, begge
ble ringmerket.
Ubest.korsnebb Loxia sp.: 12 observasjoner foreligger i perieden 29.8.-1.11.H0yeste antal l b le 9i nd. 14 .10.

25

Dompap

P.pyrrhula :

Enkelt~nd.ble

notert

3

ganger

pa

varen, i

perioden 30.3. - 6 .4.
Sett og

h~rt

Kjerneb~t er

30.4.

daglig pa

h~sten

C.coccothraustes: 1
~ya

Heldt ogsa til pa

Lappspur v
25~nd.2 7.4 .

C.lapponicus: Arets
og 5ind.8.5.

Pa

set t

haisten

fra 8.10.,med maks.l5ind.l.ll.

og

h0rt

i

hunn

ble

fanget

og

ringmerket

dagen etter.
varobservas joner

ble:~ind.26 . 4.,

v arierende, mindre an tall, i

perioden

29.8.-9.1 0.Et sent ind. ble notert pa trekk 13.11.
Sn0spurv

P .nivalis : Arten

ble

set~

6 ganger pa vAren fram til

27.4.me d opptil 36ind.5 .4.
Pa

h~sten

ho1dt en flokk pa

Gulspurv E. ci tr ine1la: Pa

ca.30~nd.til

varen

set t

i

pa 0ya fra 20.10.
mindre antal1 fram t i1

4.5.Dessuten ble en hunn med rugeflekk fanget 31 .5.
Pa h0sten ·sett fra 24.9. med st0rste antall 70ind.12.10.
Hortulan E.hortulana:1 hann rastet pa

~ya

19.5.

Dvergspurv E.pusilla:1 ungfugl ble fanget
De tte er f~rste funn av a rten pa"0en~

og ringmerket 8.10.
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Sivspurv E.schoeniclus: Sett daglig,men i

lite antall pA vAren.

l-2par.
PA

h0sten

sA

A bli

ble

1.ind.notert

daglig

loggf0rt

notert med 40+ 25.9 .

Sivspurv.

Tommy R. St0len .

19 . 8.1 deretter

fram

til

ikke

f0r

13.ll.St0rste

10.9. ,for
antall

ble
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Rin gmerkingsoversi kt 1986

1986

Havhest
llrfugl
Spurvehauk
TArnfalk
Ove r gfalk
Lerkefalk
Orr f ugl
Tjeld
Sandlo
Heilo
Tundralo
Vipe
Polarsnipe
Sandl0per
0 ver gsn.i.P e
Te mmincl< s nipe
Tundrasnipe
Myrsnipe
Kvar t bekkasin
Enkeltbekkasin
Oobbeltbekkasin
Rugde
R0dstilk
Gluttsnlpe
Skogsnipe

1
38
2

21
5
2
1

3

5

7

49
2
2
13
3
4
40

92
1
28
1
2

4
12
1

2

~r 0 nnstilk

Strandsn1pe
Tyvjo
He ttemAke
FiskemAke
GrAmAke
Svartbak
Makrellterne
R0dnebbterne
Ringdue
Tyrkerdue

1 970-86

57
1
40
6
46
4

6

3
3

2

Gj0k

14

Hcn·n.ugle

10

S/\1>/0I.o

28

1986

Jordugle
Perleugle
Nattravn
TArnseiler
Vendehals
Flaggspett
Dvergspett
Sanglerke
Sand s vale
LAvesval e
Taksvale
Trepiplerke
Heipiplerke
Skj<Erpiplerke
Gulerl e
Linerle
Sidensvans
Gjerdesmett
Jernsp urv
Redstrupe
Natter gal
BlAstrupe
Svartredstjert
Redstjert
Buskskvett
Stei nskvet t
Ringtrost
Svarttrost
GrAtrost
MAl trost
Redv ingetrost
Ouetrost
Sivsanger
Re r sanger
Gulsanger
Hauksanger

3

1 970-86
3
18

2
2

89
20
3
7
24

21
2 52

21
988
8 15
87

37

7
297

27

455

9
18

861

441

7520

7

138

146

1143

25

229

23

345

13

4

57

144

1330

17

21 3

102

99 1

50

633
4
6

6

43

12

119

3

10
513
280

r~ e ller

92

Torn sanger
Hagesanger

24
66

560

Munk

90

523

29

Fuglekongesanger
Gulbrynsanger
80ksanger
Gransanger
L0vsanger
Fuglekong·e
GrA fluesnapper
Dvergfluesnapper
Svart-hvit flue snapper
Stjertmeis
Svartmeis
BlAme is
Kj0ttmeis
Spettmeis
Trekryper
Tornskate
Vars l er
R0dhodevarsler
KrAke
St<er
Pilfink
Bokfink
Bj0rkefink
Gr0nnfink
Stilli ts
Gr0nnsisik
Tornirisk
Bergirisk
GrAsisik
polarsisik
Grankorsnebb
Rosen fink
Oompap
Kjernebiter
Lappspurv
Culspurv
Hortulan
Overgspurv
Sivspurv
Sum

2

73
74

2
21
576
9112
5504
264
3
652
88
28
298
. 266

50
10
3

1 33
109
23

3
18

37
443
1
505
415
253

2
71
914
524
31
~

101
7

1

33
83
96
21
11
1
92

2

22
1

2
10

102
4,0 10

169
280
91
589
2
3
6
170
2
3
59
3

909
Tor

11111<

ltu o~r
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A.rsrapport 1987
Tor Str!llm

INNLEDNING
1987 var det 26. virksomhetsaret ved Aker0ya Ornitologiske Stasjon .
Stasjonen hadde en god dekning
med 113 bemanningsd0gn fordelt pa
55 d0gn under varsesongen, og 58 bemanningsd0gn under h0sten.
Sesongstart var 3. april, og avslutningen var 8. november. Den manedvise dekningen var som f0lger: April 21 dager,mai 27,
juni 7,
august 9 1
september 21, ·
oktober 2 3
og november 5.
Totalt har 26 personer deltatt i arbeidet ved stasjonen.
Det ble observert 160 arter pa Aker0ya i 1987. Tartarpiplerke og
havsvale ble notert for f0rste gang ~ Aker0yas historie. Det er dermed observert 239 forskjellige arter ved stas j onen. Ringmerkingsv~re

resultatet for stasjonen b1e i 1987 2J80 fugler, som rna sies a
et

brukbart resultat sett i forhold til den kalde sommeren.

varen ble det merket

~940

fugler.

Under

L0vsanger og r0dstrupe utgjorde

63% av merkersultatet for varen, og totalt utgjorde de samme to artene
56% av ringmerkingsresultatet for virksomhetsaret 1987.
Av virksomheter ved stasjonen er det kun ringmerkings- og observa sjonsvirksomhet
som er blitt utf0rt . AOS skulle ha gjennomf0rt ett
kursopplegg for"Storedalsanlegget" i august. Dette matte desverre
skrinlegges,da den andre brukergruppa pa Aker0ya-huset ikke var villige
til a vise noen form for smidighet.

Dette er f0rste gang

sl~kt

har

oppstatt, og vi haper ogsa at det er siste gangen.
Ringmerkingsbua har
som gikk.
lengta

fatt en skikkelig modernisering i aret

Ett solcellepanel er blitt montert og har gitt oss etter-

belysn~ng

i huset.

Stasjonen har sj01 gatt til anskaffe lse

av et bensinaggeregat i 1987.
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Personoversikt 19 87
8' R.G. Bosy 6' R. Bottnermyr 3' P.C. Eriksen
Frantzen 2' R. Frantzen 2' Y. Hansen 2' G. Ha rdeng
Hprdeng 2, J .H. Ihleb<Ek 2, J.E. Isaksen 3, c. Jacobsen

G.

Arntzen

2'

H.

2' P .
16, J\.R.
6.

T.

Johansen 2' I . Johansen 2' M. Larsen 2' s. Lehmbrele
Nyqvist 2' R . Olsen 5' F. Simonsen 2' T. Spolen 7'

T . St0len 7' M. Viker 4' s. 0ydvin 1.
F0lgende har statt for den d~glige driften:
T.

Aarvak

Hansen

20,

17,
J\.

S.

Engebretsen

Larsen

:n,

S.

68,

R.

Fr0landshaven

Ludvigsen 30,

M.

26,

T.

Pettersen 4 5,

E. Skauen 50, T. Str0m 32, M. Toran 22.
Stasjonen er samtlige personer takk skyldig .

Lappspove i sitt f¢rste leveAr (kalenderAr), fotografert pa Aker0ya
198~.
Foto: T. Aarvak
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..
Avifaunisk oversikt

UBESTEMTE LOMMER (Gavia sp.)
Det ble observert 49 ubestemte lommer 1987.

Under vartrekket ble

det observert 46 individer . De h0yes te dagsnoteringene var 8 ind.
2. mai, 10 ind. 23. rna~ og 18 ind. 24. mai.
17 . oktober og 1 ind . 26 . oktober.

Under h0sten 2 ind.

SMALOM (Gavia stellata)
6le kun obsevert under vArtrekket,med 15 ind. fra 18. april til
24. mai.
STORLOM

(Gav~a

ar c ti ca)

Bl e L l ikhet med smAlom kun observert under varen,trekkende i tida
12. april til 30. rna~ . H0yeste dagsnot e rinq var
ble i alt observer t 43 individer.

~

ind. 2 . mai.

Det

GULNE BBLOM (Gavia adamsii)
Stasjonens 4. og 5.

observasjoner~r

ras tet ved 0ya ve d to anledninger:

1

j

na et faktu m,da

nd . 2 4 .

rna~

en kelt~ndivider

og 1 ind. 5. juni.

TOPPDYKK ER (Podiceps cris tatus)
Obs e rv e rt ved to tilfeller. i siste halvdel a v
indiv~der

apr ~ l:

Enke lt-

observert 19. og 24. april.

GRAST RUPEDYKKER (P. grisegena)
Tre observasjoner foreligger:

1 ind. 19.

apr~l.

1 ind. 8. mai og

1 ind. 14. oktober.
HAVHEST (Fulmarus glacia1is)
Det var en mege t darlig sesong for havhest.

Art en ble ikke logg-

f0rt med mer enn 25 ind .' 5 ind. 2. mai, 1 ind . 11. september , 18 ind.
1 3. september og 1 ind. 17 . oktober.

Fugl en fra 1 1 . se ptember b1e

fun net i dArlig forfatning, og b le derfor t .Jt t me d til stasjonshuset.
Ne ste dag var fuglen kommc t seg betraktelig ' " J den ble ringmerket'
og senere sluppet.

33

HAVSVALE (Hydrobates pelagicus)
Ny art for stasjonen, og dermed en av Arets store begivenheter.
Nettfangst med hjelp av lydopptak gjennomf0rt natt til 30. august.
1 individ fanget og ringmerket, og 1 individ observert over fangstnettet.

Dette var

ikke stasjonens eget prosjekt, men Erik

Aspegren
gjennomf0rte dette.
flekk,se s10B +1 25.

Den ringmerkede fuglen hadde ruge-

Tommy R. St01en.
HAVSULE (Sula bassana)
Kun en vArobservasjon 2. mai,da 4 ind. trakk forbi 0ya.

Under

h0sten 5 ind.(2ad.,l 3K og 2 2K) 12. september, 1 juv 19. september,
2 ind. 10 . oktober, 3 ind. 17. oktober og 1 ad. 28. oktober.
STORSKARV (Phalacrocorax carbo)
Stort sett daglig trekkende og rastende ved 0ya under hele bemanningsperioden.

St0rst konsentrasjon i tideD 13.-19. april,da

913 ind. trakk forbi 0ya.

I mai sank trekket merkbart, men 123 ind.

ble observert trekkende 3. mai.
omtre~t

Under h0stsesongen rastet 1-35 fug1

daglig under he1e perioden.

St0rst antall trekkende fug1

under h0sten var 25 ind. 12. september.
GRAHEGRE (Ardea cinerea)
Arets f0rste grAhegre ble observert 11. april.
1 ind. 12. april og 1 ind. 24. april.

Deretter trakk

Under h0stsesongen ble f0lg-

ende observasjoner rotert: 1 ind. rasta 26. august, 1 ind. trakk N
12. september, 1 ind. trakk 13. september, 1 ind. rasta 3. oktober,
4 ind. trakk 10. oktober og 2 ind. rasta 1. november.

KNOPPSVANE (Cygnus olor)
Observert nesten daglig under vAren med 1-6 ind. 1 bortsett fra
2. mai,da det ble observert 12 individer.

Knoppsvane hekket i 1987

med 2 par. Under h0sten rasta 2-5 ind. i tida 26. august til 2. november. Den 26. august ble det observert 4ju~ og 2 ad·, og den 26.
oktober

b~e

det observert 2 ad.og 3 juv.som trakk over 0ya .

SANGSVANE (C. cygnus)
5 individer ble observert trekkende forbi 0ya 7. november.

Dette

er andre observasjon siden 1979.
GRAGAS (Anser anser)
FA observasjoner gjort, men i april ble f0lgende notert; 1 ind. 3.,
9 ind. 12., 2 ind. 18. og 19. og 3 ind. 25. april.
KORTNEBBGAS (A. brachyrhynchus)
Sjelden gjest ved stasjonen.

5 ind . hadde tilhold pA 0ya 11. og

12. oktober.
UBESTEMTE GRA GJESS (A. sp.)
3 observasjoner av ubestemte grA gjess ble gjort:

1 ind. 3. · mai,

5 ind. 29. mai og 3 ind. 11. oktober.
KANADAGAS (Branta canadensis)
2 individer observert 11. april.
HVITKINNGAS (B. leucopsis)
Sjelden gjest ved stasjonen.

3 individer rasta pA 0ya 1. november.

RINGGAS (B. bernicla)
1 individ av rasen B. b. bernicla rasta pA 0ya 10. - 12. oktober.
GRAVAND (Tadorna tadorna)
Observert sA og si daglig under vArsesongen.
halvdel av april med 10-17 ind. nesten daglig.
sjoner.

Hovedtrekk f0rste
Ingen h0stobserva-

BRUNNAKKE (Anas ' penelope)
F0lgende observasjoner foreligger:

6 ind. 19. april, 1 ind. 25.

april, 3 ind. 26. august, 2 ind. 11 . oktober og 2 ind. 14. oktober.
KRIKKAND (A. crecca)
Observert under vAren i tida 7. april til 18 . mai 1 med 24. april
som maksimumsdag da 160 ind. ble observert.
STOKKAND (A. platyrhynchos)
Observert fAtallig hele vAren.

Under h0sten ble arten observert

med 1-31 ind. fra 22. august til 2. november.

Maksimumstall under

h0sten var 28 ind. 28. oktober, 31 i nd . 31. oktober og 29 ind.
2. november.
STJERTAND (A. acuta)
En observasjon ble loggf0rt 19. april,da 3 ind. rasta pA 0ya.
SKJEAND (A. clypeata)
2 individer rasta 24. mai.
TOPPAND (Aythya fuligula)
FAtallig.

Observert fra 3.-28. mai, max 2 ind., og fra h0sten

en observasjon av 3 ind. 5 september.
BERGAND (A. marila)
4 ind. 19. april, 2 ind.24. april og 1 hann trakk 25. mai.
~RFUGL

(Somateria mollissima)

Hekket.

Omtrent samme antall som tidligere Ar og arten ble logg-

f0rt hver bemanni ngsdag.

H0yeste vAr-noteringer var 18. april

med 599 ind., 2. maimed 750 individer og 4 . maimed 600 individer.
H0stsesongen var preget av lave antall, med maksnoteringer 25. og
26. august med 100+ 1 og 17. oktober med 75+(50+ trakk).
nevnes at artens hekking, samt vAr- og h0sttrekk

Det b0r videre

bare ble tilfeldig

unders0kt.
HAVELLE (Clangula hyemalis)
Fire observasjoner ble gjort, og alle under vAren.

4 individer

25. april, 2 ind. 3. mai, 2 ind. 9. mai og 1 individ 24. mai.
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SVARTAND (Melanitta nigra)
Obs!av v<irtrekkende svartand var meget bra.
av

Dette utgjorde hele 95

%

svartendene · som ble observert ved 0ya 1987. · Gode dagsnoteringer

var 113 ind. 19. april, 401 ind. og 184 ind. hh~ 2. og 3. mal.

VAr-

trekket strakk seg fra 15. april til 28. mai.
H0sttrekket var dArlig.

Kun 51 individer ble observert i tida

12. september til 2. november.
2. november.

H0yeste dagsnotering var 15 individer

Disse rastet ved 0ya.

SJ00RRE (M. fusca)
. FAtallig.

Observert i tida 19. april til 9. mai, med 2. mai som

beste dag da 10 ind. ble observert.

1 ind. observert 11. oktober.

KVINAND (Bucephala clangula)
Vanlig under hele vAren fra 3. april til 24. april.

Hovedtrekket

var hele f0rste halvdel av april 1 da det gjennomgAende ble notert
20-30

~ndivider

daglig.

Etter dette sank antallet

til bare

noen fA individer fram til 24. mai.
Kun to h0stobservasjoner ble gjort, hhv. 3 ind. 27. september og
5 individer 31. oktober.
SILAND (Mergus serrator)
Vanlig.

Observert daglig 1 april til begynne lsen av november.

St0rste antall pA vAren var 3. maida 22 ind. ble observert.

H0yeste

h0stnotering var 11 ind. som trakk 17. september.
LAKSAND (M. merganser) '
3 individer 12. april, 5 ind. 18. apri l og 1 individ 19. april .
VEPSEVAK (Pernis apivorus)
Ikke pA langt

n~r

sA godt Ar som det foregAende.

sjoner av trekkende fugl.

Kun to observa-

1 ind. 16. mai og 1 ind. 24. mai.

HAV0RN (Haliaetus albicilla)
1 ungfugl, 2k ?, ble sett trekkende over Aker0ya 30. oktober.
SIVHAUK (Circus aeruginosus)

En

sivhauk observert 24. mai.

MYRHAUK (C. cyaneus)
En hunnfugl observert 2. mai.
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SPURVEHAUK (Accipiter nisus)
Vanlig i

perio~en

til 1. november.

4. april til 24. mai, samtiperiode n 22. august

Totalt ble det observert 35 spurvehauker 1987, og

flest individer ble loggfert 12.
tilhold pA 0ya.
UBESTEMTE VAK

En hann ble

(Bute~

septe~ber

r~ngmerket

da 4 spurvehauker hadde

14. april.

sp.)

5 ind. 4 . april, 2 ind. 18. april og 1 ind. 24. mai.
MUSVAK (Buteo buteo)
FAtallig under vAre n og manglet helt under hesttrekket.

Fe1gende

observasjoner foreligger: 1 ind. 4 . og 5. april, 2 ind . 6. april og
3 ind. 12. april.
FJELLVAK (B. lagopus)
Samme tendens som musvAk .

1 ind. 12. april og 1 indivld 4. mai .

FISKE0RN (Pandion haliaetus)
Et

individ trakk over 0ya 13 . april.

UBESTEMT FALK (Falco sp.)
F0lgende observasjoner gjelder "smA-falker": 2 ind. 30. april,
1 ind. trakk 3. september . og 2 ind. 5. sep tember.
1 ind.(F. pereqrinus/rusticolus) observert 7 . november.
TARNFALK (F. tinnunculus)
Under vArtrekket
daglig.

15. april til 3 1. ma i, observert 1-2 individer

Under hesttrekket not ert 1 hann 22. augus t, 1

Ju~

23. ·august,

1 ind. 5. september, 2 ind. jaktet pA 0ya 13. september og 1 individ
observert 15. oktober.
DVERGFALK (F. columarius)
Vanlig under vArtrekket 11. april til 4. maida 1-2 indivlder
ble observert omtrent daglig.
Hesten: 1 i nd. 11. sept. , 2 ind . 12 . september , 1 ind.trakk 19. sept.
og 1 ind. trakk 28. september.
VANDREFALK (F. peregrinus)
En ungfugl (lkl ble mobbet av 0yas

skj~rer

og krAker 22. aug.

ORRFUGL (Tetrao tetrix)
1 orrh0ne hadde

tilhold

p~

0ya under hele h0st-sesongen 1 i

tidsrommet 5. september til 7. november.
TRANE (Grus grus)
1 ind. rastet pA 0ya 26. april .

Fuglen trakk N senere samme dag.

TJELD (Haematopus ostralegus)
Hekket.

F0rste vArobs

var~sesongstart

. notering . var 80+ ind. 11. april.

3. april .

H0yeste dags-

Den partiell-albinistiske tjelde~Albin

ble observert f0rste gang 12 . april, sA den hadde dermed sin 11,
var

p~

Aker0ya. -Under h0sten observert i betydelig lavere antall

fram til 1 . november.

1 tjeld fanget og ringmerket.

SANDLO (Charadrius hiaticula)
Hekket .

Notert daglig i perioden 3. april til 11. oktober.

H0yeste vArnotering var 15 individer 25. mai, og st0rste antall
notert under h0sttrekket 1 var 17 ind. 4. september.

4 ringmerket.

HEILO (Pluvialis apicaria)
FAtallig under vArtrekket.

F0rste observasjon var 2 ind. 19 . april .

OgsA observert 4 ind. 9. mai, 1 ind. 24. mai, 4 ind. 30. mai og
3 ind 31. mai.

Under h0sttrekket observert nes ten daglig fram til

2. november , som er meget sent for arten.

H0yeste notering var

41 ind. observert pA rast 2. september.
TUNDRALO (P. squatarola)
Arten ble notert en gang under vArtrekket,
og

37 individer

~oe

som er uvan lig,

rasta pA 0ya 28. mai.

I tiden

26. september til 1. n ovember ble arten observert regelmessig med
1-4 ind.

H0yes t e dagsnoteringer var 4 individer notert 26. september,

10 . og 11. oktober.

3 juvenile fugler observert 17. oktober.

VIPE (Vannelus vannelus)
Hekket.

Observert daglig under vArsesongen.

var 19 ind. 4. april.

H0yeste dagsnotering

Observert fAtallig under h0sten fram · til 7. nov.

POLARSNIPE (Cal idris canutus)
H0stobservasjoner : 2 ind. 30. august , 9 ju~ 11. sept., 4 ind. i3.
september og 1 skadet ind 4 . oktober ( slAtt nv rovfugl ?).
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SANDL0PER (C. alba)
2 individer rasta pA 0ya 12. september.
DVERGSNIPE (C. minuta)
Observert 10 ind . , 1 juv,og 2 juv. 11.-13 . september.
FJ£REPLYTT (C. maritima)
FAtallig.

3 ind.19. april og 1 ind. rasta 20. o.ktober.

MYRSNIPE (C . alpina)
OpptrAdte fAtallig under vAren · 18. april til 25. mai, med 26 ind.
som maks-notering 24. mai.
Betakte1ig mer tallrik under h0sten

25. august til 1. november.

Maksnoteringer 11. og 13. september med hhv. 23 og 15 individer.
BRUSHANE (Philomachus pugnax)
3 hanner 21. mai, 2 ind. 23. mai og 7 ind. 24. mai.

En h0stnotering :

3 individer 26. august.
KVARTBEKKASIN (Lymnocryptes minimus)
Beste Are t for arten hitti1: 2 individer ringmerket.

Rastende

fugl observert: 1 ind. 12. september , 1 ind. 26. september, 1 ind.
30. oktober, 3 ind.

derav 1 merket

31. oktober, 1 ind . 2. november,

2 ind . 7. november og 1 ind.ringmerket 8. november.

Kvartbekkasin.

Tommy R. St10'1en
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ENKELTBEKKASIN (Gallinago gallinago)
Vanlig.
H0yeste

Observert f0rste gang 16. april 1 og siste gang 7. novembe7.

v~rnotering

var 14 individer 19. april og maksnotering under

h0sten var 21 individer 26 . august.
DOBBELTBEKKASIN (G. media)
Observert 1 individ 3. septemb er og 1 individ ~ 16. oktober

Uvanlig.
noe som
RUGDE

m~

betegnes som

(Scolop~x

sent for arten.

rusticola)

Observert 1 ind. 14. april,

3 ind. 24. april, 1 ind. 29. april,

1 ind. 5. september og 1 individ 14. oktober.
LAPPSPOVE (Limosa lapponica)
21 ind. 24. mai, 7 ind. 26. august, 3 ind. 4. september, 4 ind.
6. september, 1 ind. 12. s eptember og 1 ind. 25. oktober.
SMASPOVE (Numenius phaeopus)
Observert under vAren fra 28. april til 24. mai.

To maksnoteringer

var 100+ 9. mai og 120+ 14. mai.
H0stnoteringer:

1 individ 28. august og 4 individer 5. september.

STORSPOVE (N. arguata)
Observert under

v~ren

daglig fram til 24. mai.

Hovedtrekket i

tiden 18. april til 9. mai 1 med 25-34 indiv i der notert ved flere
anledn i nger.
4. oktober.

Under h0sten ble arten observert

f~tallig

fram ti l

H0yeste dagsnotering var 11 individer 12. september.

SOTSNIPE (Tringa erythropus)
1 individ rasta 22 . mai og 1 individ

6. september.

R0DSTILK (T . tetanus)
Trakk under

v~ren

i tidsrommet 19 . april til 31 . mai.

To trekk-

topper markerte seg med 47 og 24 individer 9. og 10. mai, og 10-17
individer 23. til 26. mai.

F~tallig under h0sten.

1-3 individer 25. august til 6. september.

GLUTTSNIPE (T. nebularia)
FAtallig.

1-5 ind 2.-30. mai og 1 - 7 ind 25. august til . 6 . septembe

GR0NNSTILK (T. glareola)
Et

individ observert 23. mai.

SKOGSNIPE (T. ochropus)
1 ind. 26 . april, 1 ind. 30. april, 1 ind. 2. mai og 2 ind. 15. mai.
STRANDSNIPE

(Actitis hypoleucos)
I

1-2 individer daglig fra 8. til 28. mai, og 1-5 ind. daglig fra
25. august til 19. september.
STEINVENDER (Arenaria interpres)
Hekket .

1-3 ind. sett i

tiden 29. april til 26 . mai.

Fire observasjoner under h0sten: 1 ind. , 26. august, 4 ind. rasta
11. september og enkeltindivider observert 13. og 18. september.
UBESTEMTE JOER (Stercorarius sp.)
To observasjoner av ubestemte joer ble gjort under h0sten -87.
1 individ trakk S 13. september og 2

indiv~der

trakk 17. oktober.

Ungfugl av tyvjo (mellomform) til v . Storjo, fu11voksen til
h. Merk at unge tyvjo ikke har forlengetestjertfj ~er.
Tommy R. Stl1)len.

TYVJO (S. parasiticus)
3 ind. 22. mai, 3 ind. 24. mai, 2 m0rkfasete ind. 25. mai, 2 m0rkfasete ind. 29. mai og 3 m0rkfasete ind . 30. mai.
STORJO (S. skua)
Sjelden gjest ved Aker0ya.

1 individ trakk forbi 0ya lB. septembe

DVERGMAKE (Larus minutus)
En av Arets "bombe~ Apenbarte seg ved to anledninger i oktober,

1

nemlig 1 juvenil fugl sett 10., og likesA 30. oktober.

Ung dvergmAke.

Tommy R. St0len.

HETTEMAKE (L. ridibundus)
Observert daglig fra sesongstart til 31. oktober.

Hovedtrekket i

andre halvdel av april, men den h0yeste dagsnoteringen ble gjort i
mai, da 57 ind. ble observert den . 2B .

Under h0sten fAtallig.

FISKEMAKE (L. canus)
Hekket og dermed observert daglig fra seso11gstart til 2B. oktober,
med 50 ind.
ringmerket.

~om

h0yeste notering lB. april.

). individer fanget og

F Atal lig under h0sten med maks. 2 0 ind . 12. september.

SILDEMAKE (L . fuscus)
Observert daglig i bemanningsperioden fram t.o . m.
25. oktober.

F~tallig

under h0sten.

GRAMAKE (L. argentatus)
Observert daglig gjennom hele bemanningsperioden;

arten hekket.

Tellinger utf0rt: 30+ ind. 7. april, 100+ ind. 18. april, 150+ ind.
26. august, 400+ ind. 18. september, 250+ ind. 13. oktober og
600+ individer 29. oktober.
SVARTBAK (L. marinus)
Hekket . Loggf0rt dag1ig gjennom hele bemanningsperioden.
Tellinger utf0rt: 10 ind. 7. april, 31 ind. 18. april, 4 0+ ind .
4. mai, 50+ ind. 26. august, 100+ ind. 18. september -likesa 13. okt.,
og 34 ind. 31 oktober.
KRYKKJE (Rissa tridactyla)
Ingen varobsevasjoner gjort, men under h0sten
tiden 2. september til 31. oktober.

opptr~dte

Gode trekkdager var:

arten i
20 adulte

fugler 7. oktober, 70+ trakk 10. oktober, 59 ind . trakk under storm
16 . oktober og paf0lgende dag trakk 325 ind.

50+ trakk 28. oktober.

UBESTEMTE TERNER (Sterna sp.)
I alt foreligger 11 observasjoner av ubestemte terner.

Dette

dreier seg hovedsakelig om makrell-/r0dnebbterner hvor avstand har
vrert for stor til a kunne gj0re en riktig a r tsbestemmelse.

Observa-

_sjonene er fra varen 1 i tidsrommet 25. april til 15. ma i 1 samt 27. og
28. mai.

H0yeste dagsnotering var 110+ ind 2. mai.

Observasjonene

i slutten av mai kan ogsa indikere trekk av splitterne og/e1ler r0dnebbterne.
SPLITTERNE (S. sandvicensis)
4 individer trakk forbi 0ya 23. mai og 1 ind. rastet 24. mai.
MAKRELLTERNE (S. hirundo)
5-20 ind. sett daglig under

v~rtrekket

i tiden 30. april til

28. mai med trekktopp i dagene 21.-25. mai.
ind. 22. mai.

Maksnotering var 100+

Tre h0stobservasjoner: Enkeltind. sett 26. august,

12. og 18. september.
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R0DNEBBTERNE (S . paradisaea)
1-10 individer obsevert 3.-28. mai.

Ingen h0stobservasjoner.

ALKE/LOMVI (A1cidae sp . )
Observert under h0stsesongen, 12. september til 1. november, med
h0yeste noteringer ved

storm

16. og 17. oktober 1 med hhv. 234

og 517 individer.
LOMVI (Uria aalgee)
1 ind. 21. mai var eneste vArobservsjon.
i tidsrommet 22. august til 8.

november.

Observert under h0sten

H0yeste dagsnotering var

147 individer . som rastet ved 0ya 29. oktober.
ALKE (Alca torda)
Enke1tindivider observert 11. og 26 september .
TEIST (Cepphus grylle)
1 ind. 18. apri l, 1 ind. 2 . og 3 . mai og 2 ind. 24. mai.
ALKEKONGE (Alle al l e)
Flere observasjoner gjort i

t iden 13. september til 7. november.

H0yeste dagsnotering:59 ind. 17. oktober.
BYDUE (Columba livia)
Enkeltindivider observert 16. og 28. mai.
SKOGDUE (C. oenas)
Fern obsevasjoner fra

v~rtrekket:

8 ind. 4 . april, 5 ind. 5. april,

1 ind. 26. april , 5 ind. 23. mai og 1 i nd. 24. mai.
RINGDUE (C. palumbus)
Ob s erver~

under vArtrekket, men hovedt r ekkei var over f0r stasjbnen

ble bemannet.
rastet

p~

Observert en gang under h0sttrekket da 1 individ

0ya 26 . september.

GJ0K (Cuculus cuculus)
1 -3 ind. observert i tiden 15. til 31. mai, og enkeltinpivider
observert under h0sten i

tiden 22. august til

2 individer ringmerket unde r

v~ren

~·

og 1 juv. hann

september.
merket 22 . august.
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HORNUGLE (Asio otus)
1 individ fanget og ringmerket 3. mai.
JORDUGLE (A. flammeus)
1 individ observert 12. og 13. april.
TARNSEILER (Apus apus)
Daglig under vArtrekket 16. til 31 . mai.
20. mai.

Maksnotering 50 individe r

Under h0sten fatallig t.o.m. 13. september .

VENDEHALS (Jynx torquilla)
FAtallig under vAren, 1 ind.

merket 16. mai, og 1 ind.

merket

20. mai
H0stobservasjoner: 1 ind.
merket 30. august, 1 ind . . merket 12 .
september og i ind. ob.s ervert 17. september.
SANGLERKE {Alauda arvensis)
· Hekket .

Loggf0rt gjennom hele bemanningsperioden t.o.m. 2. november.

Hovedtrekket for arten var passer t f0r stasjonen ble bemannet, s a
maksnotering under varen var 31 ind. 14 . april .

Under h0sten fatall1g.

FJELLERKE (Eremophila alpestris)
1987-sesongen var et
v~rt

gunstig ar for arten .

Fjellerka har ikke

observert ved stasjonen siden 1981.

'2-8 individer observert 10 .-12. oktober .
SANDSVALE (Riparia riparia)
1 individ observert trekkende 23. mai.
LAVESVALE (Hirundo rustico)
Observert fatallig under vAren
som h0yeste notering.

25. april til 31. mai, med 20 ind.

H0sttrekket: 10 ind. 3. og 5. september, 2 i nd.

trakk S 12 . september og 3 ind observert under

n~ringss0k

3. oktober.

Arets siste lavesvale ble observert 5. oktober.
TAKSVALE (Delichon urbica)
~kstremt

fAtallig.

1-2 ind. observert 15 . til 29. mai.

observasjon: 10 ind . 5. september .
ble startet,unnlot arten a hekke.

En h0st-

For f0rste gang siden stasjonen

TARTARPIPLERKE (Anthus novaseelandiae)
Tartarpiplerke ble Arets f0rs te nye art for 0ya, 4 . for fylket.
1 individ observert 14. og
av arten

1~.

mai, og

et

av

fA vArfunn

i landet.

Tartarpiplerke.

Tommy R.

St~len.

TREPIPLERKE (A. t riv i alis)
Observert i lite antall under bAde vAr
vAren i

og h0st

Trakk under

ti9en 25. april til 30. mai 1 med hovedtrekket 16. til 23. mai.

H0yeste vArnotering var 37 ind. pA direkte trekk 17. mai, og under
h0sten 56 i nd . 5. sept ember.

Arten ble siste gang observert 11. okt.

R.merket 10 ind.,vAr 2 og h0st 8.
HEIPIPLERKE (A. pratensis) .
Hekket.

Observert daglig hele bemanni n gsper iode n.

10 -30

~ nd.

3.-30 . april, 50+ ind. 1 . og 2. mai og 10-20 ind . 3.-20. ma i .
22 i ndivider ringmerket under vArsesongen.

Tal l rikere under h0sten:

1050+ ind. 5 . oktober og 700+ ind . 10. oktober.

R.merket h0st

: 50 ind .
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LAPPIPLERKE (A. cervinus)
1 individ observert 13. september.

Ikke Arviss ved stasjonen.

SKJ£RPIPLERKE (A. spinolet ta)
Hekket.

Observert daglig.

14 ind. 16. april h0yeste dagsnotering.

1 -5 ind. observert daglig under h0stsesongen fram til 8. november.
GULERLE (Motacilla f1ava)
Observe rt under vAren med 1-5 ind .

i tida 9. t1l 31. mai, med

. 17. mai som trekktopp 1 da 75 ind. passerte 0ya.
H0stobservasjoner: 6 ind. 29. august, 9 ind. 30. august, 15 ind. trakk
3. september, 3 ind.

12. september og 2 1nd. trakk 4.

oktober~

VINTERERLE (M. cinerea)
1 individ stakk av for vinteren 4. oktober.- PA tide A revurdere
artens norske navn?

Hva med"FOSS ERLE" e11er'OEKKERLE"?

· Dette var 2. funn av arten. Forrige var i 1983.
LINERLE (M. alba)
Hekket.

Vanlig under vArtrekket med hovedtrekket

12. til 20. april.

i tiden

100+ ind.observert direktetrekkende 19. april.

FAtal1ig under h0sten fram til og med 11. oktober.
merket 27 linerler ved stasjonen 1987,

Det ble ring-

26 av disse under vAren .

..
Liner1e.

_-:: ~·:....:.

.-:...

Tommy R. St01en.

GJERDESMETT (Troglo dytes troglodytes)
FAtallig under varen.

Kun enkeltindivider observert.

varobservasjon var 1 ind. 13 . april.

F0rste

Noe vanligere under h0sten med

1-5 ind. 17. september til 7 . november.

6 gjerdesmetter ringmerket.

JERNSPURV (Prunella modularis)
Vanlig, men fatallig u nder varen.

Tr akk i tidsrommet 3. april

til 1 . mai 1 med 10+ ind. som h0yeste notering 13.
Manglet u nder hasten med unntak av
ringmerket

OQ

14. april.

4 ind. 26. september .

Totalt

2 3 j ernspurver under -87-sesongen.

R0DSTRUPE (Erithacus rubecula)
Observert daglig under hele bemanningsperioden, og arten hekket.
vartrekke l hadde s i n topp 2 . ha1vde1 av apr i 1 1 da det ble observert
mer enn 100 i ndivider 14., 19. og 25. 25. april ble ~et ringmerket
122 radstruper.

Under has ttrekket var det i tida 12. september til

17. oktober de fleste "strupene" forlot eya.
8. nove mber.

Radstrupe

Arten sett fram t.o.m .

var den nest mest merkede fuglen ved stasjon e n .

Det ble satt ring p a 595 individer, med hhv. 389 ind pa v aren og
206 under hasten.
BLASTRUPE (Luscinia svecica)
Observert i mal: 2 ind. 17 ., 2 ind. 19., 8 ind. 23. og 3 ind . 24.
Det ble fanget og ringmerket 5 blAstruper ved stasjonen .
SVARTR0DST J ERT (Phoen i curus ochruros)
Felgende observa sjoner ble g jor t: 1 ind. 9 . observert 14. oktober.

10. mai og 1 ind.

Art en er uvanl i g ved stasjonen under hasten.

En fugl fanget og ringmerket.
R0DSTJERT (P. phoenicurus)
Vanlig i perioden 25. apr il til 30. mai, og sporadisk i tiden
23 . august til 17. oktober.
30+ ind . 17. mai.

vartrekket pA topp i midten av ma i med

FAtall i g under hasten 1 med £lest observasjoner i

slutten av augustjbe gynnelsen av september.
var 20+ 5. september.

Heyeste h0stnotering

Totalt representerte 1987 et

godt ringmerkings-

Ar for arten med 130 _radstjerter merket, fordelt med 91
under va ren

o~

39 indivi der u nder hasten.

BUSKSKVETT (Saxicola rubetra)
Observert daglig under vArtrekket 29. april til 31 . mai.

15 ind.

20 . mai var maksnotering under vAren 1 og det ble ringmerket 9 ind.
Under h0sten observert i varierende antall fram t . o.m. 3 . oktober.
H0yeste dagsnotering var 15 ind. 29. august, og det ble merket 4 ind.
STEINSKVETT

(O~nanthe

oenanthe)

1-3 ind. 13. til 18. april; 10-20 ind. 19. april til 31. ma i .
Maks antall under vAren var 30 ind. 23. og 31. mai.

Arten hekket.

Vanlig gjennom hele h0sten 1 med hovedtrekk i perioden 29. august til
17. september.

H0yeste h0stnotering var 40 ind. 16. september.

Totalt ble det r.merket 15 steinskvetter• 13 under vAren og 2 under
h0sttrekke t.

Arten b1e observert fram til 1. november .

Meget sent!

RINGTROST (Turdus torguatus)
1-2 ind. regeimessig i tida 12. april til 19. mai, bortsett fra
20. april da 7 ind. ble observert.

H0stobservasjoner' 2 ind . 14.

oktober, 1 hunn 29 . oktober og 1 ind. 1. november.
Ringmerket:VAr

7 ind.

1

h0st

1 ind.

SVARTTROST (T. merula)
Vanlig under vAren med hovedtrekk medio april.
var arten noe mer fAtallig enn

tidligere Ar.

var 50 ind. 13. april og 20 ind. 1. november.

H0yeste noteringer

Ringmerket totalt 81 ind.:

62 ind. under vAren og 19 ind. under h0sten.
et

Under h0sttrekket

Det ble ogsA gjort

gjennfunn av en Helgoland-merket fugl.

GRATROST (T. pilaris)
F~tallig,men

observert nesten daglig under

v~ren 1 med

hoved~

trekk i april og trekktopp 11. og 12. april med beskjedne 50 ind.
pr. dag.

Trekket mot syd ble registrert i tidsrommet 3. oktober og

ut bemanningsperioden.

H0yeste dagsnoteringer var 110 ind.og 150 ind.

hhv . 31. oktober og 1. november.

R. merket totalt 11

gr~troster.

MALTROST (T . philomelos)
Trakk i beskjedent antall under
halvdel av april.

v~ren,med

hovedtrekket i siste

Under h0sttrekket var arten noe mer tallrik og

ble notert med 50 ind. 14. og 15 oktober.
R.merket totalt ' 84 ind . ,med 38

ind.v~r

Siste observasjon 1. nov.
og 46 ind.under h0sten.

R0DVINGETROST (T. iliacus)
trakk

I likhet med mAltrost
antall bAde under vAr

r0dvingetrosten i

og under h0st

beskjedent

Maks vArnotering var 20 ind.

15. april, og under h0sten 22 ind. 25. ok t ober og 20 ind. 1. november.
R.merket 4 ind. vAr

og 9 ind . h0st

DUETROST (T. viscivorus)
1 individ 4. april og 14. ind. rastet 15. oktober.

Ikke Arlig.

SIVSANGER (Acrocephalus schoenobaenus)
1 individ fanget og ringmerket 22. august.
R0RSANGER (A . sc irpacenus)
2 ind . 17. mai,og enkeltindivider 28. og 29. mai, 4.,5 . og 7. jun i
og 5. september.

Alle fuglene ble fanget og ringmerket.

GULSANGER (Hippolais icterina)
Observert i begrenset antall.

Totalt 17 ind. observert.

trekket var i tiden 23. mai til 7. juni.
22. august .

VAr-

1 _ind. fanget og r.merket

Det ble ' merket 11 gulsangere under vAren.

HAUKSANGER (Sylv i a nisoria)
1 ad . hann fanget og r.merket 31. mai .
M0LLER (S. curruca)
To tidligobservasjoner 1. og 2. mai, da 3 ind. og 1 ind. ble
observert.

Deretter kom tr ekket f0rst

observert.

Trakk under h0sten i

16. mai 1 da 20 ind.ble

tide n 22. august til 11. oktober,

Det ble r . me rket 61 ind. v ed stasjone n 1987, og det ble notert 2
gjennfunn av m0ller 1

bl.a. en

med svensk ring .

TORNSANGER (S. communis)
VArtrekk

i

siste halvdel av mai 1 og h0stt re kk

september, men 1 sen hann

holdt ut til 5. oktober.

19 tornsangere , derav 15 ind. under vAren .

fram til 12 .
Stasjonen merket

Det ble gjort et

gj.funn.

HAGESANGER (S. borin)
Identisk trekksyklus som tornsanger
antall

bAde under vAr- og h0sttrekket.

50 ind. 19. mai .
Et

, men opptrAd te i st0rre
H0yeste · dagsnotering var

79 ind . merket totalt, derav 60 ind. unde r vAren.

gjenngunn fra Be lgia 4. juni.
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MUNK (S. atricapilla)
Regelmes sig, men
til 2. november.

f~tallig

tidsrommet

i

1. til 28. ma1,og 5. sept.

Arlen ble r.merket med 20 ind. under

v~ren

og med

64 ind. under h0sttrekket.
B0KSANGER (Phylloscopus sibilatrix)
1 individ fanget og ringmerket 30. mai.
GRANSANGER (P. collybita)
F~tallig, men regelmessig i tida

20. april til 31. mai, og i t ida

26. september til 25. oktober. ' H0yeste dagsnotering 25 ind. 29. mai.
v~r

Totalt r .merket 65 ind., {ordelt med 42 ind.
L0VSANGE R

og 23 ind. h0st

(P. trochilus)

Arets f0rste l0vsangere ble notert med enkelt ind ivider 24. og 26.
april, og deretter 0kte antallet til 5- 30 ind. fram til 15. mai,da
40 ind. ble notert. Etter 16. mai kom"rushet"for fullt, og det ble
250~

notert lOOt ind. 16.,
19. mai.

17. og maksnotering

for vAren

SOOt ind.

200t ind. 23. og lOOt 24. og 30. mai.

Under h0sttrekket var arten mer
F~tallig

29. august.

f~tallig 1 og

maksnoteringen var 200 ind.

i september og bare enkeltindivider. i oktober

fram til og med 15. oktober.
Norges vanligste fugl ble naturl1g nok den mest merkete arten ved
stasjonen.

Under varen merket

i mai.

Totalt ble det

829 ind., hvorav 764 ind.
p~f0rt

ring pa 965 l0vsangere i 1987.

Det ble gjort to gjenfangster/kontroller av 10vsangre , med b l .a. en
2k+-hann

fra Belgia.

L0vsanger.

Foto:

M. Viker
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FUGLEKONGE (Regulus regulus)
Hovedtrekket av fuglekonge kom i midten av april,med 70+ individer
den 14.

Etter 17. april sank trekket merkbart, og siste· observerte

fugle~onge

var 23. mai.

48 fuglekonger ringmerket under vArtrekket 1

alle i april.
Under h0sttrekket var arten meget fAtallig, og det er naturlig A tro
at

en regnfull

og kald . hekkesesong

Ringmerkingsresultatet ble

ble

ugunstig for arten.

totalt 64 individer.

GRA FLUESNAPPE~ (Muscicapa striata)
FAtallig. 1-2 ind. 22. til 31. mai.

Noe mer vanlig under h0sten,

og den ble observert fram t.o.m. 12. september .
var 10+ ind 30. august.

H0yeste dagsnotering

Totalt ringmerket 13 "grAsnappere", fordelt

med 5 ind. under vAren og 6 ind. under h0sten.
S. og H.FLUESNAPPER (Ficedula hypoleuca)
Daglig, men fAtallig 1. til 28. mai.
17 . til 19. mai.

Maksnoteringer var 20 ind.

PA h0sten ogsA fAtallig 1 med h0yest antall

29 . august og 3. september 1 da 15 ind. ble observert.
sjon var 27. september.

Siste observa-

Totalt merket 54 ind.,og av disse ble 30 ind.

merket under vArsesongen.
BLAMEIS (Parus caeruleus)
Enkeltindivider observert 5. april og 10. oktober.
KJ0TTMEIS (P. major)
3 ind. observert 18. april.
8. november .

1-3 ind. observert 4. oktober til

Det ble fanget og ringmerket 4 kj0't tmeiser.

TREKRYPER (Certhia familiaris)
To obs e rvasjoner ble gjort i april 1 da det ble fanget og ringmerket
enkeltindivider hhv. 14. og 18.
TORNSKATE (Lanius collurio)
FAtallig .

Enkeltindivider 17. og 22. mai, 3 ind. 24. mai,og under

h0sten noe mer vanlig.

2 ind. 22. august, 8 ind. 29. august, 3 ind.

5. september og 1 ind. 6. september.

Totalt 9 individer ringmerket.

VARSLER (L. excubitorl
1 individ fanget og ringmerket 26. september.
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SKJERE (Pica pica)
H0sten -86 "forvillet" to skjrerer seg ut til Aker0ya.
spennende var om det ville bli par av disse, altsA om
mulig.

Det ville

Det

hekking var

bli den f0rste skjrerehekkinga i AOS's

historie.
1987 kom,og begge skjrerene var pA 0ya.
det gikk altsA som

hApet:

skjrerer sA dagens lys pA"0'en~
i

De fraktet reirmateriale , og
Hekking ble det 1 og fire "nye"

De fire

skjrerene ble ringmerket

juni, men desverre fikk ingen av foreldrene ring.

Man kunne forvente A se
men det skjedde ikke.
regnet med at

2

6

skjrerer rundt pA 0ya under h0stsesongen,

Det ble maks. sett

unger

4

individer, sA en

ikke ble gamle nok til A

oppleve h0sten

i Hvaler-skjrergArden!
Bemanningen ved stasjonen sa
i det minste pa

nA fram til -88 sesongen, og hApet

Em skjrerehekking 1 s e s. 7 1•

Skjrere ved reir.
Tommy R. St0len.

Arten hekket pA Aker0ya i 1987.
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KAlE (Corvus monedula)
Tre

~bservasjoner

loggf0rt: 1 ind. 19. mai, 35 ind. trakk S0

15 . oktober og 19 ind. trakk S0 26. oktober.
KRAKE · (C. corone)
Hekket.

6bservert daglig under hele bemanningsperioden.

store trekkbevegelser notert under

Ingen

Maks. var 32 ind. 25. mai.

v~ren .

Hvor mange par som hekket er noe usikkert, men det ble ringmerkert
14 reirunger i

juni.

Arten var mer tallrik under h0sttrekket
fra 25. oktober og utover.

som f0rst lot seg registrere

H0ye dagsnoteringer var: 31 ind. 25. okt.,

60+ ind.27. oktober, 32 ind. 31. oktober og 1. november,og 50+ ind .
7. november.
RAVN (C. corax)
1-5 ind. observert 5. april til 30. mai.

F~tallig

under h0sten,

og bare enkeltindivider observert 26. september og 25. oktober.
ST~R

(Sturnus vulgaris)

V~~trekket var i

full gang da stasjonsbemanningen ankom 0ya 3. april.

Trekket holdt seg stabilt fram t i l 20 . april.

De helt store antall

ble ikke loggf0rt, men vanlig var 20-40 ind. daglig. Store dagsnoter inger var70+ ind 4.

1

80+ ind. 5. 1 70+ ind. 13., 80+ ind. 14. 1 60+ ind.

16. og 54 ind. 19. april.
bare

Etter dette sank antallet betraktelig, og

hekkende st<l!r

ble observert.

Lavere antall observert under h0sten 1 med 40 ind. som h0yeste notering.
Det ble ringmerket 12 st<l!r ved stasjonen, derav 1 ind. under h0sten.
BOKFINK (Fringilla coelebs)
F~tallig

under

b~de

vAr- og h0sttrekket.

var 30 ind. 13. april og 40 ind. 26. september .

Maksnoteringer

,Det ble ringmerket bare

19 bokfinker 1987.
BJ0RKEFINK (F. montifringilla)
F~tallig,

men regelmessig under

v~rtrekket.

Ingen trekktopp

notert, men 1-15 ind.notert daglig 13. april til 17. mai.
Under h0ste n forekom arten daglig
70+ ind. som maksnotering 11. oktober.

til og med 1. nove mber,med
24 ind. ringmerketi-87.

GR0NNFINK (Carduelis Chloris )
Hekket.

FAtallig, men daglig under vAren,med liten trekktoppi

medic april.

Arten var fAtallig ogsA under h0sten .

dagsnotering var 25 ind. 25. oktober.
det ble gjort

gjennfunn av arten 1

4·

H0yeste

39 ind . ringme rketi-87, og
alle med Zool. mus.-ringer.

GR0NNSISIK (C. spinus)
·FAtallig under hele bemanningsperioden, men stort sett notert
daglig.

Noe mer tallrik under h0sten .

7 ind. ringmerket.

TORNIRISK (C. cannabina)
Ankom Aker0ya 12. april,og forlot den 25 . oktober.
var pA topp i

tiden 18. april

Under h0sten ingen

s~rlige

VArtrekket

1. mai 1 med 10-30 individer daglig .

trekkmarkeringer, men de fleste forlot

"0'en"i september, med noen ettern0lere i oktober.
Lave merketall ogsA for denne arten; 8 ind. ringmerket.
BERGIRISK (C. flavirostris)
FAtallig og sporadisk pA trekk i april og i mAnedskiftetoktober november.
GRASISIK (C. flammea)
Ekstremt fAtallig.
og 19. mai .

Enkeltindivider observert 5., 25. og 26. april,

2 ind. observert 1. november.

GRANKORSNEBB {Loxia curvirostra)
6 individer observert 17. mai.
ROSENFINK (Carpodacus erythrinus)
En P,raktfull rosenfink-hann(3k+) fanget og ringmerket 29. mai.
Fuglen holdt seg pA 0ya noen dager og ble sist observert 31. mai.
DOMPAP (Pyrrhula pyrrfiHla)
Enkeltindivider observert i april, og 1-4 ind. observert 11. okt.
til 8. november.

11 individer ringmerket 1987.

LAPPSPURV (Calcarius lapponicus)
1 ind. observert 14 . og 18. april 1 og 3 ind. 19. april.
H0sten: 50+ ind. 5. september, som er
pA Aker0ya.

h0yes~noterte

3 ind. 6. september,og enkelund.

27. oktober og 1. november.

antall noen gang

observert 3. +
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SN0SPURV (Plectrophenax nivalis)
1-2 ind. 3. april, 3 ind. 4.,
12. april.

7 ind. 5.

og 2 individer
tiden 27. oktober til

Under h0sten noe mer tallr ik i

7. november,med 11 ind. 30. oktober og 21 ind. 1 . november.
GULSPURV (Emberiza citrinella)
FAtallig 1 med 1-3 ind.daglig 4.
h0sten,i tiden 25 . oktober til 8.
7. november.

apr i l til 24. mai, og likesA under
november,med unntak av 12 individer

Kun 4 ind . ringmerket .

HORTULAN (E. hortulana)
1 hann 18., 1 hunn 20. og 1 hunn 28. mai.
SIVSP URV (E. schoeniclus)
Hekket'.

Observert dagl ig und_er vAren og -h0sten.

Fatallig under

vArtrekket med 1-10 ind., me n under h0sttrekket noe mer vanlig .
83 sivspurver ringmerketi-87, herav 63 under h0sttr e k ket.
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~rfugl-par.

-- ..:.•·.·---- Tommy R. St0len.

IlINGMERKINGSOVEIlSIKT

1987

"
Ar

Mai

Juni

S. t

A

Okt

Nov

Totalt

HAVHEST

SPURVEHAUK
SANDLQ

4

4

TJELD

2
2
3

KVARTBEKKASIN
-FISIrn<!KE

2
2

GJØK
HORNUGLE
VENDrnALS

TREPIPLERKE
HEIPIPLERJ(E
LINERLE

15
23

2
2
7
3

1
5
2

3
30

11

3
4
123

GJERDE13MEl'r
JERNSPURV

RØDSTRUPE

18
380

BL!STRUPE
SVARrRØDSTJERT
RØDSTJERr'

15

BUSKSKVETT
STEI NSKVl:."l'T

IlINGTROST
SVARTTROST
GRÅTIDST
MÅLTROST
RØDVINGETROST

5
4
61
4
35
3

1
9
.5
1
62
9
8
3

14

8
2

4
3

27
2
2

23

18
2
55

17

4

14
2
22
8

5

4
10
72
27
6
23
595
5
130
13
15
7
81
11
84
13

SIVSANGER
RØRSANGER

4

3
10

34
12
35
16

7
3
25
4

GULSANGER

8
11
1
61
19
79

lIAUKSANGER
MØLLER

TORNSANGER
HAGESANGER
MUNK

10
2
10
7

9
2
9
23

32

B0KSANGER
GRANSANGER
LØVSANGER

FUGLEKONGE
GRÅ FLUE13NAPPER

31
26
48

11
764

39

85

2

3

3

4
46
4
5

19
5
11

2

84

1
65
965
64
13

A r.

Mai

Juni

14

30

SVARI'HVIT FLUESNAFPER

Au' •

Se t_

Okt .

10
2

KJØTTI'lEIS

TREKRrPER

Nov.

2

2
3

TORNSKATE

Totalt

54
4
2

5

9

4
14
5

4
14
12
19
24
39
7
8

VARSLER

SKJÆRE
KRÅKE
STÆR
BOKFINK

6
11

5

BJ0RKEFINK

2

GRØNNFINK

'7
2
6

GRØNNSISIK
TORNIRISK

5

11

10
2
2

3
5
7

3

4

3

2

ROSENFINK
DOMPAP
'GULSPURV
SIVSPURV
Sum

4
4
8

12

734

1065

..

.."
...
"

11

4
141

171

29

34

382

250

~

37

"

••

'

.. ..

Alkekonge
fanget med hendene 23.10.88 og ringmerket av Tomas
Aarvak (bildet). Foto: Magne Petterse~

2780

"

Arsrapport 1988
Stei n Engebretsen
MannskapsoverSikt

Akerøya var bemannet totalt 204 dager delte året , noe som må sie~ å
være meget bra !
Følgende personer skal ha en stor takk for sin innsats , da disse sto for
driften av Akerøya Ornitologiske Stasjon i 1988:

Magne "Pedro" Pellersen (125), Tomas "Alba" Aarvak (117), Stein
Engebretsen (74), Røar "Frø" Frølandshagen (74), Geir Mobakken (69),
Morten Viker (53), Morten Tora~ (51 ), Erik "C,, -Skauen (46), Jan Fredrik
Iversen (44), Tor Strøm (42), Rune G. Bosy (42), Asgeir Larsen (34),
Christer Jacobsen (26) og Roar Olsen (17).

Følgende personer deltok også
til dem:

driften av stasjonen . og dermed en takk

Henning Martinsen (12), Gerd Arntzen (11), Torn Hansen (11), Knut
Trondsen (11), Carlie Bass ler (10), Roy Henning Martinsen (9), Rune
Wiggen (9), Lennarth Aøseth (9), Tommy Thorvaldsen (8), Torgeir
Pedersen (7), Lene Jørgensen (7), Richard Viker (7), Johnny Eriksen (6),
Ole Tendal (6), Tommy Stølen (5), Tormod Nyq uist (5), A. Hansen (4),
Rune Torgersen (4), Pål C. Eriksson (4), Eddie Henriksen (4), Rune
Botnemyr (3), Tor Sørlie (3), Jo Ranke (3), Sebastian Ludvigsen (3), Arne
Lorentsen (3), Bente Solberg (2), Lise Berg~rsen (2), Steinar Øydrin (2),
Geir Hardeng (2), Pe t er Hardeng (2), Ole Jørgen Iversen (2), Anne Gerd
Finstad (1) og Erich Bosy (1).

For første gang i s tasjonens historie ble knoppsvaner (ungfugler)
r1ngmerket v ed hekkeplassen i Ferskvannsdammene (Ake røytjerna) i 1988.
Stein Engebretsen (t. v.) og Tor Strøm (t .h. ) i aksjon.
Foto: Tomas Aarvak .
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AVl FAUNISK OVERSIKT

1966

Stein Engebretsen
Totalt ble 173 forskjellige arter observert i

var

nye

for Akerøyas avifauna:

(Stercorarius

longicaudus l.

Grålire

1986. Fire av disse

(Puffinus

griseus),

fjelljo

trostesanger (Acrocephalus arundinaceu$)

og sørnattergal (Luscinia megarhynchos).

-Dessuten ble to underart er

observert for første gang: Engelsk gulerle (M . f.flavis sima) og liten
gråsisik (C.f.cabaretl,-Oet totale antall observerte arter på Akerøya

er dermed 243.
Små-lom
største

(G. stellata l : Observert
antall

trekktiden

5

førte

på

våren

ex. 19.4. og

24.4.

til

11

at

kun

ex

tidsrommet

i

Dårlig
ble

be ~ anning

observert

4.4. -28.5.) med
på

Sør odden

trekkende

i

under

våren.
På

høsten

ble

arten

observert

regelmessig

fra

2.8

til

12 .llt med

max 5 ex 7.11.
Storlom

(G.arctica): Kun

19 ex ble talt

trekkende under våren; også

her får den dårlige bemanningen på Sørodden skylda. Arten ble ellers
registrert

regelmessig

i

perioden

29.3.-28.5 1 med

største

antall

10 ind. 28.5. samt 7 ind. 14.4.

På høsten ble enkeltindivider notert 7 ganger i
Ubest.

lom

tiden 4.8.til 30.10.

(G.stellata/arctica): På våren ble 19 ex notert trekkende

i perioden 30.3.-31.5. Største antall 9 ex 24.4.
Under høsten ble ubestemte ·små· 10m
ble loggført 18.9, 24.9. og 7.10.

observert 5 ganger: Enkeltind.

2 ind. 27.9. og 3 ind. 2.10.

Uhest. lom (G.immer/adamsii):l ex trakk forbi Sørodden 22 . 10.
(P.ruficollis): l

Dvergdykker

ad.

holdt

til

i

ferskvannsdammen

fra

4. til 6.10.
Horndykker (P.auritus):l ex rastet på vestsiden av øya 21.4.
På

høsten

ble enkeltindivider

notert

tre ganger:

1 ad.

10.9,

1 ex

24.9. og 1 ex 26.10.
Gråstrupedykker (P.griseigena):l ex rastet på østsiden av øya 13.5.

"
På ' høsten ble enkeltindivider notert 12. og 13.8, samt 2 ex 16.10.

Toepdykker (P.cristatus): To
5.10.og lind. 30.10.

høstobservasjoner

foreligger:

2

iod.

Ubest. dykker (Podiceps sp.):1 ex rastet 7.10) samt l ex 22.10.

Havhest

(F.glacialis)~l

ex t r akk mot øst 12.4 .

. P6, høsten ble arten observert regelmessig i

tidsrommet 16.8. -8",10.

Største antall 600+

ble notert

2.10. Av andre "respektable"

nevnes:16S+ (26.9.),

(27.9.), 100+ (7.10.) og 90+ (1.10.).

antall

Havlire (P . puffinus):l ex trakk forbi Sørodden 4.9.
Grålire

(P.griseus): 4

ind.

bl e

notert

trekkende

forbi

sørsiden av

øya stormdagen 2.10. Arten er ny for Akerøya.
Ubest.

lire t (puffinus

ex) " og

3.10

(1

sp. ): Ubstemte

ex).

Begge

lirer

ble

observert

trakk mellom Akerøya

2.10

(l

og Torbjørnskjær

mot vest.
Havsule (S..bassana):Observert regelmessig under og etter høststormene
i

perioden

19.9.-7.10.

Største

antall

ind.

45

2.10,

23

ind.

27.9,

samt 21 ind. 7.10 .
Storskarv (P.carbo): Sett regelmessig på våren fram til 5.6. Største
antall

320

ex 14.4.,

hvorav 290 på direkte trekk.

Dessuten 220 ex

7.5. (191 trekk ).
På

høsten

observert

daglig

i

varierende

antall

i

perioden

17.8.-

11.12. Største antall 86 ex 25.9. (80 trek k J.
Gråhegre

(A.cinerea); 7

vårobservasjoner

fra

31.3. til

21.5.

Max

4

ex 9.4.
På

høsten ble arten observert regelmessig i

små antall fra 2.8. til

17.9. Seneste observasjon var 2 ex på trekk 11.12.

Knoppsvane

(C. olor) : Hekket.

Observert

daglig

vår og høst. Største antall vår: 12 ex 4.4.
Sangsvane
ind. 2 . 4.

(C.cygnus): 2

vårobservasjoner:

i

I~øst:

3 ind.

mindre

antall

både

13 ex 5.10.
trakk

22.3.

og

3

"

På høst.en ble arten sett med 1 ind. 19.11.og 3 ind. 27.11.

Ubest. svane (Cyqnus sp. ):7 ubestemte svaner trakk sørover 26 . i l .
Kortnebbgås (A.brachyrhynchos):9

~nd .

trakk mot nord 15.5.

På høsten ble 19 ex notert på trekk mot sør 25.9.
Grågås

(A.anser):Arten ble loggført ved 8 tilfeller på våren i

tids-

rommet 29.3.-7.5. Største antall var 53 ex som trakk nordover l.S. ·
Kun en høstobservasjon foreligger:

9 ind. trakk 6.8.

Ubest. "grå" gås (Anser sp . ):Følgende observasjoner er gjort i
3 ind.

29.3,

9 ind.

2.4,

18 ind.

7.5. og 54

ind.

1988:

11.5. Alle observa-

sjoner dreier seg om trekkende fugler.
Kanadagås (B.canadensis):2 ex trakk mot nord 3.4.
Gravand
dager i

(T. tadorna) : Hekket.

På våren observert på samt lige besøks-

tidsrommet 11.3.-11.6 . Største antall 37 ind. 8.5 (27 trekk) .

På høsten ble arten observert i mindre antall fra 2.8.til 4.9. Max
antall 15 ex 3 . -4.8.
I

Brunnakke

(A.penelope) : Observert

jevnt

på våren fra 4.4. til 29.5.

Største antall 6 ex 2.5.
På høsten observert i
Snadderand

tidsrommet 3.9.-25.10, med max 37 ind. 24.9.

(A.strepera):Et hunnfarget

individ rastet på Myra 23.10 .

Dette er kun 4. observasjon på Akerøya avarten , og andre høstobs.
Krikkand

(A.crecca): 1

regelmessig

på

våren

hunn
i

7.2.

(Overvintret ' ?).

perioden

11.3 .-3 0.5,

Ellers

observert

med største antall

27

individer 1.4 '.
På høsten ble 1-2 ex observert jevnt
Stokkand
Deretter

fram til 30.10.

(A.platyrhynchos)! Hekket.
sett

de

fleste

Første

besøksdager

fram

observasjon
til 11.6 .

41

ex

7.2.

Største antall

60+ 19.3.
På

høsten

ble

arten

sett

daglig

Største antall 24 ind. 17.10.

i

mindre antall fra 2.8. til 11.12.

"
Stjertand

(A.aeuta) : Første

observasjon

var

aven hunn

30.3.

Etter

dette foreligger 6 observasjoner av rastende par fram til 8.5.
En høstobservasjon av enkeltindivid 25.9.
Skjeand

(A.clypeata): Følgende

observasjoner

ble

gjort

1988,

i

2

hanner 30.4, 3 iod. 8.5, l par 14.5 og hele 10 lod. 24.5.
Toppand

(A. fuligula) : Tre

vårobservasjoner

foreligger:

2

iod.

4.5.

l iod . 7.5.og 2 iod. 22.5.
Bergand (A.marila):! par trakk nordover 24.4.

Ærfugl (S.molissima) :Hekket. Observert daglig i
hele

vårsesongen.

Høyeste

antall

342

ex

ble

tildels store antall
notert

31.3,

334

ex

29.3)samt 300+ 30.4.

På høsten ble arten loggført alle besøksdager, med max 260+ 21.8.
Havelle (C.hyemalis):l hann rastet 15.4.
På

høsten

ble

arten

loggført

ved 8

anledninger

i

perioden

2.10.-

27.11, med høyste antall 11 ex 27.11.
Svartand

(M.nigra):

D~rlig

bemanning på Sørodden i

den beste trekk-

tiden gjorde sitt til at kun 175 ex ble notert trekkende under våren.
Største antall ble gjort 7.5.med 78 ex.
På

høsten

notert

jevnt

i

mindre antall

i

perioden 9.8 . -4.12, med

største antall 30+ 30.10.
Siøorre (M.fusca}:1-2 ex ble notert 6 ganger mellom 30.10.og 25.11.
Kvinand (B. elangula ): Første observasjon
de

f leste besøksdager fram til

21.5.

la

ex 7.2. Deretter loggført

Høyeste antall var 44 ex 2.4.

På høsten observert ved 7 anledninger mellom 30.10.og 4.12.
Siland (M. serrator l": Hekket. På vAren observert de fleste besøksdager
i

tidsrommet 12.3.-11.6. Største antall 33 ex 7.5. (21 trakk).

På høsten registrert fåtallig i
Laksand

hele perioden fram til 6.11.

(M.merqanser): På våren ble arten

til 26.5. Høyeste dagstotal 5 ex 2.4.

loggført

6 ganger fra 1.4

.
Vepsevåk (P.apivorus):l ind trakk mot sørøst 7.9.
Myrhauk (C.cyaneus):Følgende observasjoner ble gj o rt i 1988:

Vår : l ex rastet 31.3. 2 hunner trakk N 2 .5.
Høst: l ex 24.9 og l hunnfarget 14 . 10.
Hønsehauk

(A.gentilis)" På våren

ble arten observert med en keltind.

på trekk 31.3. og 3.4. (hunn).
På høsten ble en hann sett rastende 18.10. sam t

25.10.

Spurvehauk (A.oisus) :På våren observert så og s å daglig i
27.3.-8.5.

Siste vårobservasjon l

På

høsten

ble

og

26. 1 1.

Største

Musvåk

arten

observert

antall

var

v ed
16

(B .bu teo)! Enkeltindivider

tidsrommet

ex 16.5. St ørste an tall 3 ex 1.4.
56

ex

av

7.9,

besøksdagen e
hvorav

ble sett

2.4.

14

mellom

var

(rast),

4.8.

trekkende.

18.

og 19.4 .

(tr ekk). 3 ex ble notert trekkende 1.4 . og 16 ex 31.3. (all e trakk),
på høsten observert ved 6 ' av besøksda gene i tiden

7.9 . -2 6.11.

Største antall var 54 ex på trekk 18 .9 .
Fjellvåk

(B.lagopus)! Kun

en

vårobserv asjon

foreligger:

1 ex

trakk

mot nord 9.4 .
. På høsten observer t 7 dager med max 8 i nd. 23.10.
Ubest. våk (Buteo sp . ): Enkeltindiv ide r

ble notert 1.4, 23.4 . .og 2'3 .9.

Alle observasjonene dreier seg om tre kkende fugler.
Fiskeørn

(P.haliaetus)

~

På

våren

ble

enk eltindivider

notert

9 . 5,

15 . 5. og 24.5.
På høsten ble 2 ex sett 7.9. samt l ex 13.9 .
Tårnfalk

(F.tinnunculus): Observert

8

ganger

på

våren

i

perioden

2. 4.-28.5. Største antall 2 ex 1.5. og 28.5.
På

høst e n ble arten

loggført

13

ganger i

tid srommet 3.8.-20.10, med

max 4 ind. 27.8.
Dvergfalk
i

(f . columbarius) ~ Gledelig

1988 • . På

... 12.3.-4.6.

vårsesongen

ble

1-2

mange

ind.

se tt

observasjoner
ved

20

ble

gjort

anledninger

fra

På

høsten

ble

arten

notert

15

ganger

perioden

i

26.6 '.-12.10, med

"

4 ex 4.9 som største dagstotal.
Vandrefalk

arten

må

(F.peregrinus): "Hele"

A være svært

sies

seg slik:

l

2k hann rastet

så

4

obsevasjoner

gledelig.

16.4,

l

av

denne

Observasjonene

2k hunn

7.5.

l

truete

fordelte

Ik hunn 1.9. og

til slutt - 1-2 ex 2.9. (Usikkerhet angående kjønnsbestemmelsen) .
Orrfugl

eT. tetrix)

til 8.5.

: En

hunnfugl

hadde

tilhold på Vestmyra fra

12.3.

De n 17.4. fikk fuglen selskap av nok en hunnfugl som !rolig

hadde forlatt øya allerede dagen etter.

På høsten ble en hunnfugl sett 12.10, og trolig samme individ 15.10.
Tjeld (H. ostralequs):Hekket. På våren observert samtlige besøksdager
fra

11.3 til 11.6. Største antall var 87 ex 29.3. Gledelig i denne

sammenheng er at "Alb'in". den partielt alb i no tjelden som har blitt
noe

aven maskot

trekket

og

me d

"no r mal"

en

for stasjonspersonalet •

valgte

0yskjæra

som

tjeld."Albl.n""

også denne gang overlevde

hekkeplass.

Her

ankom , 13.4. og

hekket

dette

er

den

i

par

ihvertfall

12. år på rad som "A l bi n" velger Akerøya.
På høsten ble

tjeld observert daglig

fram til 30 . 10. Høyeste dags-

total var 50+ 4.8.
Sandlo (C . hiaticula):Hekket. Observert samtlige besøksdager på våren
i tidsrommet 19.3.-11.6 . Største antall var 26 ex 1.4.
På høstsesongen ble arten observert daglig i

varierende antall fram

til 4.l0,med maximum 30+ 8.8.
Heilo (P.apr icaria):Observert 15 ganger på våren i tidsrommet 20.3."11.6~med

på

høyste dags total 31 ex l.S.

høsten

observert

regelmessig

fra

6.8. til

12.10" med max

10

ex

2.9.
Tundralo

(p.sguatarola): To

vårobservasjoner :

12

ex rastet

3.5. oSI'

l ex rastet 9.6.
På høsten ble arten registrert daglig i

tidsrommet

11.8.-22.10. med

-største antall 21 ex 27.9.
Vipe
, f~a

(V.vanellus): Hekket.

På

våren

observert

samtlige

19.3.til ll.6.med max 137 ex 30.3.

På høsten observert i mindre antall fram til 9.8.

besøksdager

"
Polarsnipe (C.canutus):,En vårobservasjon - 2 ind. 3.6.
På

høsten

ble

arten

observert

regelmessig

i

varierende antall fra

J.S.til B.I0. Største antall var 13 ex 22.8. og 14 ex 10.9.

Sandløper (C.alba):Følgende observasjoner ble gjort i

1988:

l ex ble sett 16.8, 13.9 .098.10. 2 ex ble sett 26.8.og 17.9.
(C.minuta)~Observert

Dvergsnipe

reg elmessig i

tidrommet 10.8.-7.10.,

med største antall 17 ex 26. og 27.8.
Temincksnipe (C.temminckii):l ex rastet på sørsiden av øya 21.5.

Tundrasnipe

(C.ferruginea): Uvanlig

primo aU9' -

primo september.

mang e

observasjoner

ble

gjort

Største antall 7 ex 21.. 26. og 30.8.

De fleste observ,a sjoner var av ungfugler.

Fjæreplytt (C.maritima):To

vårobserva~joner:

3 ex 7.2.og 20+ 20.3.

På høsten foreligger kun en notering av 3 ind. 27.11.
Myrsnipe (C.alpina):på våren ble arten notert ved 10 av besøksdagene,
med max 30 ind 14.5.
PA høsten ble myrsniper sett daglig i tidsrommet 2.8.-10.10. Høyeste
antall var 116 ex 24.9. Siste gang sett 7.11 (l ind.).
Ubest.

småvader

(Calidris

sp.): Ubestemte

småvadere

ble

sett

med

1 ind. 9.4.og 10+ 12.10.
Brushane

(P.pugnax) : Observert

svært fåtallig fra

10.8. til

27.9, med

4 ex 10.9. og 21.9.som høyeste dagstotal.
Kvartbekkasin

(L.minimus)! 4

vårobservasjoner

ble

gjort,

alle

av

oktober.

lind.

ble set t

enkeltindivider i april.
På

høsten

5.10,

ble

7.10,

Dessuten

arten

l ogg ført

20.10. og 28.10.

ble

l

ind.

sett

7

ganger i

3 ind. ble notert 4.10. og 4 ind. 16.10.
6.8,

hvilket

må

betegnes som tidlig

for

arten.
Enkeltbekkasin
besøksdager

(G.gal1inago): Arten

både

vår

og

høst.

blI'!

"Store"

I.oggført
ar ~

de

aller

fleste

all var 10 ex 30.4.-2.5.

17 ex 26.8.og 18 ex 6.10. Siste observasjo ll var 10.12.(1 ex).

"
Rugde

{S.rusticola)~På

våren ble 1- 2 ex notert 5 ganger mellom 31.3.

og, 17.4.

På høsten ble enkeltindivider notert 18.10, 20.11.og 4.12.

Lappspove

(L.lapponica): Enkeltindivider ble sett

4.9.,

11.9. og 24.-

27.9. (samme ind).
Småspove (N . phaeopus):Regelmessig på våren i

De helt

store antall

t ~dsrommet

uteble, slik at 83 ind.

30.4.-11.6.

7.5. ble største dags-

total.
På hø sten foreligger 7 observasjoner av 1-4 ind. i

Storspove

(N.arguata): Hekket?· Observert

daglig

august.

på

våren

fra

29.3 .

med 100+ ind . 30.4. som høyeste antall. l par hevdet revir på Nordmyra

og var fortsatt tilstede siste besøksdag
På høsten ble arten notert fåtallig i

(17.~) .

august

(max

13

ind.

17.8.),

mens siste observasjon ble gjort 10.9. (l ind.).
Sotsnipe (T.erythropus):Følgende observasjoner ble gjort i 1988:
l ex 21.8, 2 ex 26.8,
Rødstilk

1 ex 27.8, 2 ex 28.8. og 1 ex 3 . 9.

(T.totanus)! Hekket.

Daglig pA våren

fra

,

.

18.4. til 11.6 J med

største antall 19 ex 22 . 5.
På

høsten

ble

arten

observert

i

varierende

antall

fram

til

7.10)

da siste observasjon ble gjort. Høyeste antall var 18 ind. 22.8.
Gluttsnipe (T.nebularia):6 vArobservasjoner i tidrommet 1.5.-8.6.
Pli høsten notert

i

mindre

antall fram til 8.10, med 6 {nd.

1 7.9. som

høyeste antall.
Skogsnipe (T.ochropus):6 høstobservasjoner foreligger,alle i
St~rste

august.

antall var 4 ex 10.8.

Grønnstilk (T.glareola):l ind. som trakk 15.5.var eneste vårnotering.
På

høsten

ble

arten

loggført

9

av

besøksdagene

i

perioden

10.8.-

24.9. Største antall var 7 ex 10. 8.
Strandsnipe ( A.hypoleucos):8

vårobservasjone~

ble gjort,med maksimum

12 ex 14.5.
På høsten var arten 'regulær primo august- med , o september I med største
antall 30+ 11.8. og 27 .8.

.
Steinvender

(A. interpres l: Hekket

regelmessig i

p~

(?).

vAren

1-6

ble

ind.

sett

tidsrommet 4.5.-10 . 6.

På høsten vanlig i

trekktiden medio august- medio september. Største

antall var 16 ind. 17.8.
Tyvio (S.parasiti c us):Hekket (1). På våren ble 1-3 ind. notert daglig
fra 13.5.til 11 . 6. Et par med en mørk og en intermediær hadde tilhold
på sørøsts iden av øya hele hekkesesongen. men det er uvis s t hvorvidt

de hekket.
På høsten ble arten observert fra 3.8. til 2.10)med maksimalt 7 ind.

2.10.
Fjelljo (S . lonqicaudus):Arten opptrådte invasjonsartet på vestkysten
av

i

Sverige

men

sept/okt. , Akerøya

i

ble

liten

grad berørt

observasjoner av enkeltindivider foreligger.

4

holdsvis

24..

25.

og 29.9) mens

l

ex

rastet

l

av dette,

ex trakk hen-

3 . 10. Arten er ny for

Akerøya.
Storjo

(S.skua);3

høstobservasjoner

foreligg e r:

l

ex

10.8,

2

ex

16.8. og 4 ex 2.l0.Alle observasjoner dreier seg om trekkende fugler .
Ubest.

jo

(Ster corarius

spl: Sikker artsbest e mmeise av juve nile joer

er svært vanskelig. Fra 24.9. til 7.10. ble 24 ubestemte joer observert,
i

h o vedsak trekkende. Vi mistenker at flere av observasjonene dreier

seg om unge

fjelljoer.

Noen

individer har også vist karakterer som

peker i retning polarjo (S.pomarinus).
Dverqmåke

(L .minutus) ! Enkeltindivider ble observert trekkende 26.9,

og 27.9. , Fuglene var- begge i sitt første kalenderår (IK).
Sabinemåke
og

l

ind.

(L.sabini): Et
trakk ' i

observasjoner
og

var

4 for Akerøya

fotogent

ind.

rastet

på

Nordodden

2.10,

nordvestlig retning gjennom Veslesund 7.10. Begge
av

for

ungfugler
denne

(IK).

arktiske

Dette

er

arten, som

observasjon
nok

har

lett

nr.

3

for

å

bli oversett i krykkjeflokkene.
Hettemåke
i

(L . ridibundus) : På

varierende

antall

i

vårsesongen

tidsromme t

ble

12.3.-11 . 6 .

arten

loggført

Størst e

3 . 4, hvorav 50 trakk N.
På høsten sett regelmessig , men fåtallig fram til 12.11.

daglig

antall 70 ex

.
Fiskemåke (L.canus);Hekket.

Regulær bAde vår og høst. Største antall

100 + 22.3.
(L. fuseus l: Regulær

sildemåke

og

11.6.

ved

2.8.-26.9.

Største

Ferskvannsdammene

både

vår

antall

og

50+

i

høst

periodene

19.3. -

19.4. Sildemåker holdt seg

hele. hekkesesongen,

men

ingen

hekking

ble

påvist.
Gråmåke

(L. argentatus ) : Hekket.

Store flokker med hovedsakelig ikke-

kjønnsmodne fugler holdt seg på øya både vår og høst. Største antall
350+ 21.3,450+ 5.11.og 500+ 12.11,26 . 11.0927.11.

Polarmåke (L.hvperboreus):2 vårobservasjoner , idet

l

med

av

400 "stormåker" rundt

en

tråler

ves t.siden

på

2K rastet sammen

øya

21.3, og

l

3K, også denne sammen med "stormåker~. streifet ute p.å sj:øen 4.4.
Svartbak

(L .marinus) : Hekket.

Observert

alle

besøksdager

både

vår

og høst. Største antall vår: 50 ex 21.3. Høst: 70+ 8.10.
Krykkje

(R.tridactylal

~

7

vårobservasjoner

i

period en

12.3.-28.5;

med høyeste antall 20 ind. 15.4.
På

høsten

sett

regelmessig

fram

til

10.12.

Totalt

ble

1.171

ind.

observert trekkende. Største dags antall var 450+ stormdagen 2.10.
Makrellterne

(S.hirundo)! Hekket.

På

våren

loggført

i

varierende

antall fra 30. 4.til 11 .6. Største antall 50 ind. 28.5.
På høsten ble arten sett fram til 15.9 1 med max 200+ 2.8.
Rødnebbterne

(S.paradisaeal : Hekket.Observert

regelmessig,

men

få-

tallig både vår og høst. Største antall 24 ex 30.4. Ekstremumstider:
30.4.+10.9.
Ubest.

terne

(Sterna

nesten daglig i

sp.) tPå

våren

ble

trekkende

terner observert

trekktidene. Høyste antall var 300+ 21.5.

Også på høsten ble ubestente terner sett regelmessig fram til 3.10.
Lomvi

(U.aa1 ge): 7

vårobservasjoner

i

perioden

26.3.-16 .4.

Største

antall 28 ind. 4.4.
På

høsten

observert

40 ind. 2.10.

regelmessig

fram

til

11.12, med største antall

70
(A~torda) : l

Alke

iod. rastet 7.2.

På høsten ble arten loggført ved 7 anledninger med max 33 iod. 2.10.
Teist (C.grylle):5 vårobservasjoner av 1-2 iod. foreligger.
på høsten loggført med 1 og 3 ind. henholdsvis 27.9. og 2.10.
Alkekonge
i

(A.alie) : Nok

ytre Oslofjord i

art ig

var

en

.et

var

gang

okt/nov.

arten

et

relativt

vanlig

syn

Største antall var 60+ · 30.10. Spesielt

svært

tillitsfult

individ) som lot seg fange

23.10.uten større besvær.
Lunde
i

(F.arctica): 3

iod.

ble

sett

2.10.

Arten

er et sjeldent syn '

ytre Oslofjord.

Ubest.

alkefugl

sp.): 4

(Alcidae

vårobservasjoner

foreligger, med

max 7 iod. 3.4.
på høsten ble totalt 1,443 "alker" observert, hovedsakelig trekkende '.

Største

antall

var

550

iod.

2.10.

Trolig

dominerte

lomvi

sterkt

i flokkene.
Skogdue (C . oenas):Arten ble loggført ved 5 anledninger på våren.
Størte antall var kun 8 ind.
Ringdue

~1.3.

(C. palumbus): observert

de

f leste

besøksdager

på

våren

i

tidsrommet 29.3.-11.6. Største antall 100+ 7.4.
På

høsten

ble

arten

registrert

regelmessig

i

mindre

antall

fram

til 16.10. 15 ind. 18.9 var høyeste antall.
'ry r kerdue (S. decaocto) : lind. rastet på øya 2.5.
Gjøk

(C.canorus): Hekket.

1-3

ind.

ble

observert

daglig

fra

13.5.

til 11.6.
Når

vi

~"jorde

vår

inntreden

igjen

i

august, hadde

gjøken allerede

forlatt øya I slik at et kad. 7.8. er eneste "obse.rvasjon
Hornugle

(A .otus): På

våren

ble

Y
•

enkeltindivider .loggført

6

ganger

i tidsrommet 31.3.-7.5.
på høsten ble

1 ex observert 15.10. og 1 ex (trolig samme ind.)

fanget og ringmerket 16.10.

ble

( A.flamme us) ~ Tre

Jorduqle

vårobservasjoner

foreligger:

lind.

30.3",

og 1.4, samt 2 ind. 31.3.
På høsten ble 1-2 ex observert 7 av besøksdagene i oktober.
Ubest.

ugle

dreier

dette

(Asio

sp.): En

seg om en

horn"/jordugle

hornugle

I

da

ble observert

3.5. Trolig

arten ' ble registrert

både l.S.

og 7.5.
Perleugle

(A. funereus) : l

ind.

ble

ringmerket

18. 10.

Dessuten ble

2 ind. fanget og ringmerket natta mellom 24. og 25.10.
Tårnseiler

(A . apus) : Tårnseileren

opptrådte

usedvanlig

fåtallig

på

våren: 10 ind. 28.5.var største dagsantall.
På

høsten

ble

arten

loggført

regelmessig,

men

fåtallig

fram

til

25.9. hvilket må betegnes som relativt sent for arten. Største antall
var beskjedene 21 ind. som trakk direkte 28.8.
Vendehals

(J. torguilla): På

våren

ble

arten

loggført

ved

av

6

besøksdagene. alle i mai. 5 ind . l.S. var største antall.
På høsten ble enkeltindivider notert 27.8. og 2.9.
Flaggspett

(D.major): Observert

to

ganger

på

våren. idet

enkeltind.

ble sett 16.4,og l.S.
Pli
til

ble

høsten
Akerøya

å

være

arten

(17) .

notert

Største

ved

uvanlig

antall var

mange

3 ind.

anledninger

18.9. og 1 .10.

Siste observasjon var aven hann 4.12.
Trelerke

(L.arborea) : To vårobservasjoner:

1 ind.

rastet

utafor huset 29.3.og 3 ind. trakk 1.4.
Sang lerke (A.arvensis):Hekket. På våren observert i varierende antall
mellom 12.3.09 11.6. Høyeste "dagstotal var 6'4 ind. 29.3.
På høsten ble arten loggført daglig i mindre antall fram til 30.10.
Fjellerke (E.alpestris):l iod. rastet på Hussletta 7.11.
Sandsvale

(R.riparia) :På våren ble enkeltindivider notert 9.5,

og 27.5.
På høsten ble arten loggført med 6 ind. 22.8.og 2 iod. 5.9.

13.S.

72

LAvesvale

(H.rustica): Observert

sesongen i

regelmessig i

tiden 30.4.-10.6.
i

På høsten observert regelmessig

er

at

mindre antall på vår-

største

antall! 17

mindre antall.

ind. J ble

gj ort

Verdt

sis'te

å merke seg

observasjonsdag

for arten 6.10,8om er forholdsvis sent.
Taksvale

(O,urbica): V,tJr:

1-6

ind.

observert

daglig

i

tidsrommet

30.4.-4.6.
På høsten ble arten loggført i

mindre antall fram til 26.8, med max.

8 iod. 28.8.
Trepiplerke

(A.trivialisP Arten

ble notert daglig , i

perioden 30.4,-

31.5. Høyeste antall var 50+ 30.4.09 1.S.
På

høsten

ble

arten

registrert

regelmessig fram til 18.9, med max.

50 ... 27.6.
Heipiplerke
vår

og

(A.pratensis) :Hekket.

høst.

Høyeste

antall

Karakterfugl

var

(24.9.). Siste observasjon var

henholdsvis

trekktidene

i

1-500+

(l. 5.)

og

både
500+

2 ind. 27.11.

Lappiplerke (A.cervinus):En vårobservasjon: 1 ex rastet 7.5.
På

høsten

ex

11.9. og

ble
1

lappiplerker
ex

17.9.

sett

Datoene

og tidligere observasjoner i
•

ved

3

anledninger:

stemmer

fylket.

bra

med

l

artens

ex 6.9,

2

trekktider

Vårobservasjoner er dog ganske

uvanlige.
Skjærpiplerke (A.spinoletta):Hekket. Regulær både vår og høst.Største
antall

var

var

6 ind. 11.12.

Gulerle

henholdsvis

(M. flava) : På

30+

(1.4.)

våren

og 50+

observert

(28.a.).Siste observasjon

regelmessig.

men

fåtallig

i

perioden 6.5.-3.6. Største antall 15+ 23 .• 5.
På høsten ble arten loggført daglig i trekktidene august - september,
med maximum 60+ 27.8.og 6.9.
Engelsk

gulerle

Hussletta
på

15.5.

Akerøya.

bli ansett

(H.f.flavissima): Et
Dette

Ryktene

er

vil

første
ha

det

til

som egen art, da man mener

iserer med de øvrige underartene.

hannfarget

registrering
at

individ
av

engelsk

denne
gulerle

rastet

på

underarten
snart

vil

den overhodet ikke hybrid-

73

Vintererle

(M.einerea) :En

hann

rastet

24.9 ;

Dette

er

kun

3

registrering avarten på Akerøya.
Linerle (M.alba) :Hekket. Vårtrekket foreløp som normalt,med en liten
"trekktopp· i siste del av april. Største antall var 100+ 30.4.
Høsttrekket viste også en tilsvarende "topp" i august/september.
Høyste

antall

også

her

100+ 25.8. og 5.9.

Ekstremum's tider:

31.3. og

20.10.
sidensvans

(B.9arrulus)~6

På

var

høsten

arten

iod. som rastet t3.3.er eneste vårobs.

relativt vanlig å

se i

perioden

16.10.-19.11.

Største antall var 50+ 21. og 22.10.
Gierdesmett
antall i
På

(T. troglodytes)

~

Arten

registrert

b~e

i

daglig

mindre

tidsrommet 29.3.-1.5. Største antall 15+ 16.4.

høsten

notert

daglig

antall 16 ind. 24.9. Siste
Jernspurv

(P .modularis)

trekktidene

i

observ~sjon

: på

vAren

september-oktober.

Største

var av lind. 4.12.

observert

i

perioden

29.3 . -15.5.

Hovedtrekket fant sted primo april,med 200+ 31.3 og 1.4.
PA

høsten

observert

i

mindre

antall

i

tidsrommet

7.9.:-22.10,

med

max 30+ 8.10.
Rødstrupe

(E.rubecula):

eIe

på

våren

observert

i

perioden

29.3. -27 .5. Hovedtrek 'k et fant sted medio/ult imo apr il. Høyeste antall
var 500+ 16'.4. Hele 303 ind. ble ringmerket denne dagen.
PA høsten loggført daglig fra 3.8. til 30.10,med max 75+ 25.9.
Nat terga l (L. luscinia) : lind. sang i "Myrabushen" 15.5.
Sørnattergal

(L. meqarhynchos): 1

ind.

ble fanget

og rin,gmerket. 2.5.

Dette er første registrering avarten på Akerøya.
Blåstrupe

(L.svecica): Som

vårobsf!rvasjonene

gjort

vanlig når
i

en

det

liten

gjelder

denne

arten} ble

periode i medio-ultimo

mai.

Høyste dagsantall var 8 indiv"ider 14.5.
To

høstobservasjoner

foreligger~

idet

enkeltindivider ble sett

23.8.

og 6.9.
Svartrødstjert

(P.ochruros): 6

vårobservasjoner

lige individer ble gjort i tidsrommet 15.4.-6.5.

av minst

2

forskjel .

"
På

høsten

30.10.

ble

arten

observert

ved

7

i

tilfeller

perioden

4.10.-

Noen av observasjonene dreier seg nok om samme indo, men alt

tyder på at det var minst

Rødstjert

3

forskjellige individer.

(P.phoenicurus): Sett

på vårsesongen i

daglig,

men

forholdsvis

fåtallig

tidsrommet 30.4.-7.6. Hovedtrekket foregikk primo/

medio mai. Største antall 15 ind. 1.5.og 13.5.
p~

høsten

ble

arten

observert

fra 10.6 til

16.10, med hovedtrekket

primo september. Største antall 100+ 7.9.
Buskskvett

(S.rubetra): På

våren

observert

fåtallig

fra

30.5. til

25.5. Største antall var 3 ind. 13. og 14.5.
På

høsten

observert

daglig

i

varierende antall

fram til

11.9.

30+

3.9 var høyeste dagstotal.

Steinskvett (O.oenanthe):Hekket.
Hovedtrekket

foregikk

Observert daglig på våren fra 15.4.

primo/medio

mai

I

med

høyeste

antall

70

ind.

7. og 8.5.

På

høsten

ble

arten

sett

sydover primo september.

fram

til

22.10 I

men

hovedmengden

Største dagsantall var 50+ 3.

trakk

og 4.9. Den

22.9. ble det fanget og ringmerket et eksemplar av den grønnlandske
leucorrhoa.
Ringtrost

eT. torquatus): Arten

tidsrommet

1.4. -25.5.

ble

Største

loggført

antall

ble

14

hele

ganger
20

ind.

våren

1:

1.5) samt

7

på

ind. 17.4.
På høsten observert så og si daglig fra 24.9. til 30.10. 5 ind.

15.

og 27.10.var største dagstotal.
Svarttrost (T.merula):På våren regulær fra 12.3 j med hovedtrekk primo
april. Største antall 150+ 1~4.
På høsten sett daglig i

mindre antall fram til 4.12 1 med max 20 ind.

22.10.
Gråtrost

(T .pilaris)! Loggført

i

varierende antall på våren i

tids-

rommet 12.3.-29.5. Hovedtrekket foregikk primo maiJmed høyeste antall
180+ 7.5.
På høsten ble arten observert de fleste

besøksdager

i

perioden

22.8.-27.11. men hovedtrekket foregikkimedio/ultimo oktober. Største
antall 250+ 16.-17.10 , samt 200+ 27.10.

i
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Måltrost

(T.philomelos): på

våren

observert

i

daglig

tiden

29.3.-

15.5 1 med hovedtrekk i april. Største antall 30+ 16 .4 og 30.4.
På

høsten ble

arten registrert daglig fra 6.9 ,. -30.10 I med hovedtrekk

primo oktober.
Rødvingetrost

St~rste

antall 50+ 11.10.

(T. iliacus): Regulær

på

våren

fram

til

25.5.

Største

antall var 50+ 30.4.
På

høsten ble arten loggført

12.11.

Hovedtrekket

i

var ierende

antall

i

perioden 21.8.-

foregikklprimojmedio oktober/med største antall

150+ 17 .10.
Duetrost
i

(T. viscivorus)

~

7

vår observasjoner

av

1-3

ind.

foreligger

perioden 30.3.-17.4.

på høsten ble l

ind. sett 30.10.

Sivsanqer (A.schoenobaenus)!l ex ble fanget og ringmerket 26.5.

Rørsanger (A.scirpaceus)!6 våro?servasjoner foreligger i tiden 16.5.8.6. Største antall 4 ex 27.5.
på høsten ble 1 ind. fanget og ringmerket 22.8.
Myrsanger (A.palustris):l ind : sang i barlind
Trostesanger

(A.arundinaceus): l

ind.

ble

29.5.

fanget

og

ringmerket

på

morgenen 25.5. Dette er første registrering av denne arten på Akerøya
Gulsanger (H.icter,ina) : Observert 8 av

be~øksdagene

i mai,med største

antall 10+ 27.5.
3

høstobservasjoner foreligger:

Møller

(S .curruca): Hekket.

l ex 3.8, l ex 6.8.og 3 ex 11.8.

Regulær

på

våren

fra

2.5. til

11.6 1 med

hovedtrekk medio/ultimo mai. Største antall 15+ 12., 16. ' og 26.5.
på

høsten

ex 24.8.

observert

i

varierende

1 ex ble forøvr ig
om at

er
Tornsanger

individet

antall

fra

3.8.-11.9, med max

observert så sent spm 20.10.
tilhører

den

10

Mistanke

østlige rasen blythi,

spekulasjoner.
(S.communis) :Hekket.

På våren observert fra 2.5. til 11 .6 1

med hovedtrekketimedio/ultimo mai. Største antall 10+ 16.5.
På høsten ble arten
antall.

loggført , fram til 11.9, med 7 ex 2.9. som høyest.e
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(S.borin) tPå våren observert

Hagesanger

fra 19.5.-29.5) med størs 't e

antall 10 ind. 25. og 26.5.
på høsten observert regelmessig i

ble

dessuten

meget
det

sent. -

kan

ha

fanget
Ifølge

og

perioden 17.8.-10.10. Et eksemplar

ringmerket

13.11,

hvilket

Ha-f tornl1971) er dette Norges

forandret

seg siden.

må

betegnes

som

nest

seneste.

men

Største

antall: 25

ex

7.9.

(S.atricapilla): På våren observert i
30.4.-29.5.

Munk

mindre antall

perioden

i

Under høstsesongen ble arten observert de fleste besøksdager mellom
17.8. og
ex 7.9.

7.11 1 med

Bøksanger

hovedtrekketiprimo

(P,sibilatrix): Følgende

september.

observasjoner

Største

ble

antall : 35

gjort

i

1988:

vår: Enkeltindivider 7.5.09 13.5.
Høst: Enkeltindivider 17.8.og 24.8.
Gransanger (P.collybital :Regulær

p~

v~ren

fra 7.4. til 28.5,med hoved-

trekk ultimo april/primo mai. Største antall: 50+ 30.4.
på

høsten

observert

regelmessig

i

mindre

antall

fram

22.10.

Største antall ble beskjedne 5 ind. 4.10.
Løvsanger (P.trochilus):Regulær på våren fra 29.4. til ll.6,med hovedtrekk primo/medio mai. Største antall 500+ 7.5.
Under

høsten

ble

arten

observert

daglig

i

mindre

antall

fram

til

4.10. Største antall var 100+ 24.8.
Fuglekonge

(R.regulus)

perioden

12.3. -22.4 .

i

~

På

våren

observert

de

fleste

Hovedmengden passerte nok på

besøksdager

hverdager

da

stasjonen ikke var bemannet. slik at 30+ 31.3. ble stående s om største
dagsantall.
På

høsten

var arten regulær

fra

23.8. til 30 ..10\ med største antall

200+ 5. og 17.10. Siste observasjon var
Grå

fluesnapper

(M.striata):Vårtrekket

2 e x 26.11.
varte

fra

12.5. til

høyste antall 15 ex 15.5.
På høsten ble arten loggført i

lite antall fra 26.8.til 10.9.

Dvergfluesnapper (F.parva):Et ex (IK) rastet.på Myra 4.9.

30.5, med
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Svart·hvit fluesnapper (F.hypoleuca):På våren observert i lite antall
i

perioden 30.4.-3.6. Største antall 10 ex 7.5.

På

høsten

registrert

i

regelmessig

varierende

i

antall

tidsrommet

Største antall:75+ 7.9.

23.8.~22.9.

svartmeis

(P.ater) : 7

foreligger

i

høst~bservasjoner.

tidsrommet

4.10. til

29.10.

alle

av

enkeltindivider

Dette er uvanlig mange til

Akerøya li være. 3 av disse ble ringmerket.
Blåmeis

(P. caeru leusl :To

vårobservasjoner

foreligger,

l

ex

4.4. og

2 ex 9.4.
På høsten observert i

varierende antall fra 1.10. til 11.12. Største

antall 70 ex under "meisedagen"

Dette er uvanlig mye til"Øen u

5.10.

å være.

Kjøttmeis

(P.major):

Hekket. 2 par ble observert på v·lIren i

perioden

11.3.-28.5.
Også

kjøttmeis

observert

fra

opptrådte
23.8. til

uvanlig

11.12,

med

tallrik
største

høsten -88.
antall

40

Arten

ex

ble

5.10,

Se

blåmeis.
Trekryper

(C. familaris) : Observert ' på

mellom 10.9.-30.10, men i

høsten

lite antall.

de

fleste

besøksdager

7 ex 10. og 11.10. ble høyest e

dagstotal.
Tornskate

(L.collurio): På v,å ren observert 10 av besøksdagene mellom

9.5. og 11.6. Høyeste ,d agstotal kun 3 ex 14. og 28.5.
På høsten ble arten loggført daglig fram til 9.9, med største antall
10+ 6. og 17.8.
Varsler (L.excubitor):Et ind. holdt seg på øya 16.-18.4.
På

høsten

ble

enkeltindivider

loggført

6

ganger

i

tidsrommet

17.9 . •

til 19.10.
Skjære
Ett

(P.pica) :Hekket.

par

hekk et

i

Observert

alle

besøksdager

vår

og

høst.

WC-bushen og fikk fram 4 unger. Trolig døde elJe.r

"utvandret"de senere på høsten.
Kaie

(C.monedula): 5

vårobservasjoner

foreligger.

ble sett 22.3, 27.3, 4.4 og 24.4. 2 ex ble 51·tt 2.5.

Enkeltindividel:"
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På

høsten

ble

arten

logg-ført med 7 ex 8.10. og 11 ex 12.10,

alle

på direkte trekk.

Kornkråke (C,frugilegus):l ex ble sett 18.9.

Kråke

(C. corQne) : Hekket.

Observert

alle- besøksdager

både

vår

og

høst. Største antall på våren var 25, ex 27.3.
på

høsten

viste arten trekktendenser ved flere

anledninger,

særlig

oktober. Største antall var 270+ 8.10, de fleste på direkte trekk.

i

Ravn

(C.corax)! 11

vårobservasjoner

av

1-5

ind.

foreligger

i

tids-

rommet 12.3.-11.6.
På høsten ble 1-2 ind. observert 9 ganger mellom 11.9.09 10 . 12.
Stær

fra

(S.vulgaris)

~

Hekket.

På våren observert de fleste besøksdager

Hovedtrekket foregikk

12.3.

i

månedsskiftet mars/april. Således

var største antall 250 ex 31.3.
i. mindre antall fram til 14.11, med

På høsten ble arten registrert
største antall 120 ex 1.10.

Pilfink (p.montanus)!l kad. ble f~nnet ~fuglekasse 9.4.
på

høsten

ble

arten

registrert

9

ganger

fra

27.8. til

14.11"

med

varierende

antall

fra

max 4 ex 7.11. Arten er uvanlig på Akerøya.
Bokf ink

(F. coelebs) : På

26.3. -13.5.,

våren

registrert

i

med hovedtrekk ultimo mars/primo april. Største antall

250 ex 30.3.
på høsten observert i mindre antall i tidsrommet 7.9.-28.10.
Bjørkefink

(F.montifringilla) :Observert på våren fra

15.4. til

26.5,

med høyeste dags total 50 ex 30.4.
På høsten ble arten sett daglig fra 3.8. til 25.10. i mindre antall.
Grønnfink

(C.chloris): Hekket.

Observert

alle

besøksdager på

våren

med max 38 ex 31.3.
Observert alle besøksdager ' på høsten. Arten opptrådte uvanlig tallrik
i

siste halvdel av oktober,med max 250+ 20.10,sarn.t 150+ 21.-23.10.

Stillits

(C.carduelis):3

høstobservasjoner

foreligger:

merket 17.9, 1 ex ble sett 8.10.og 6 ex 12.10.

l

ex

ring-

"
Grønnsisik

(C. spinus) : På våren observert mu llom 13.3.

hovedtrekk

iprimo april. Således ble 300+ notert 1.4.

På

høsten

ble

observert

arten

i

mindre

antall} fra

og

8.6 . ,

3 •.8. til

med

30.10,

med max 80 ex 22.10.
Tornirisk (C.cannabina):Hekket. Arten ble sett de fleste besøksdager

på våren i tidsrommet 9.4.-11.6., med største antall 30 ex 30.4.
På høsten loggført i

perioden 2.6.-17.10 , rned max 40+ 26.8.

Bergirisk (C.flavirostris): Notert

11

besøksdager

mellom 8.10.

og 13.11, med største antall 25+ 8.10.

Gråsisik

(C.flammea)

5

vårobservasjoner

foreligger

fra

27.3. til

20.5.
På

høsten

ble

16.9.-26.11.

arten

Største

registrert

antall:40+

merkede gråsisikene
forllØen ~t

ble

i

varier e nde

rasebestemt

til

å

i

antall

iS.iD.-Ar tig var at
være

5

tidsrommet

av de ring-

cabaret

~

Polarsisik (C.hornemanni):l ex ble fanget og ringmerket 22.10.
Ubest. korsnebb (Loxia sp.):30 ex trakk sørover 15.10.
Rosenfink (C.erythrinus):l hann sang i Glova 27.5.
l

ex,2K hann/hunn1ble ringmerket 22.8.og k ont rolert

fram til 1. 9.
Dompap (P.pyrrhula):3 vårobservasjoner av enkeltindivider foreligger
fra tidsrommet 31 . 3.-13.4.
på

høsten

ble

arten

sett

regelmessig

og

i

ti ldels

store antall

i

perioden 4.9.-19.11. Største antall var 40+ 19. og 20.10.
Lappspurv

(C.1apponicus): På

våren

observert

med

enkeltindivider

9.4, 16 . 4 og 30.4, dessuten 3 ex 1.4.
På høsten ble enkeltindivider notert 11.9.og 16 . 10, samt 3 ex 20.10.
Snøspurv (P.nivalis):2 ex ble notert 7.2. På

våre~

ble arten loggført

12 .3. -1.5., med max 150+ 12.3.
På høsten observert

i

varierende antall mellom 27.9.-11.12. Høyeste

antall ble 150+ 25.10 1 samt 100+ 22., 23. og 26. 10.

"
Gulspurv

(E. ei trinelia ) : På våren loggført

mindre antall fra

i

22.3.

til 2 7 .5. Største antall 11 ex 1.4.
På høsten obs e rvert fra I2.9.t!l 11 .12 ., med max 45 ex 15.10 .
Sivspurv (E.schoeniclus}:Hekket. Observert på våre n fra 27.3. Største
antall 25+ 31.3.-3 . 4.

På høsten bl e

arten registrert

regelmessig

~

varierende antall fra

3.8.til 30.10 • • med største antall 50+ 18.9 .

Mistnett i bushen på Akerøya. Tegning etter foto av
Ole J. Hanssen, ved Jorunn Antonsen .
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STASJONENS GJENNFUNN OG KONTROLLER RAPPORTERT I 1988

Stein Engebretsen
Det ble tilsammen rapportert 10 gjenfunn av fugler
merket på Akerøya 1 1988. -At det dreide seg om 10

forskjellige arterlhører til sjeldenhetene. Artig var
at vi fikk gjenfunn pA den eneste sivsangeren som ble
merket på øya i '8B. Nevnes må også en måltrost merket
på Akerøya 11.10.1988 som ble skutt i
Secondigne/Belle, Deux-Sevres i

Frankrike 23.12.88.

Vi har dessverre ikke fått noen ~pplysninger om fugler
kontrollert på Akerøya i 1988 som har
blitt ringmerket på andre lOkaliteter,
på grunn
av forsinkelser
i forbindelse med at

Stavanger Museum nå har overtatt
materialet fra
Zoolo9isk Museum.
Vi får
bare smøre oss
med tålmodighet og vente til enhar kommet
ajourl
slik at vi kan publisere kontrollene
senere.

GJENFUNN
Bokfink (F. coelebsJ
Zool Mus. DB 56997

$ 2K+ F 16 . 09.88 (T.Aarvak)

01.08.89 øråneset, Trysil,
Hedmark. (61°1S I N-12°17'E).
264 km NNE. Tid: 319 døgn .
V

Siysanger (A. schQenobaenus)
$ 2K+ X 26.05.88 (M.Pettersen)

Stav Mus. E 80014

V 04.09.88 Sotemosse, Malmohus
Sverige. (55° 26 1 N-13° 25' E)
485 km SSE. Tid: 101 døgn.
GråtrQSt (T. PilarlsJ

Zool Mus. JB 27281

$ 2K+ F 14.10.88
X 03.07.89 Kuohu, Vaasa,
Finland. (62°16'N-25°27'E)
869 km ENE. Tid: 262 døgn .

Enkeltbekkasin (G . gallinagoJ

Zool Mus. JA 04039

$ lK+ X 25.09 . 88
23.10.88 Stendrup, Jylland,
Danmark. (SS·27 1 N-08'S3'E)
416 km SSW. Tid: 28 døgn.

+

Svart-hyi t fluesnapper
stav Mus. H 175130

(F. hypalencaJ

$ 1K+ X 07.09.88
X 20.09.68 Munchen-Gladbach,
DUsseldorf, V-Tyskl.(S,"2'N06'25' E) 916 km SSW.
Tid : 13 døgn .
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Dompap (P, pyrrhulaJ
$ 1K X 07.09 . 88 ( T . Aarvak)
X 16.12 . 88 Drangedal,Telemark .
(59°06'N-09°04'E) 104 km w.
Tid: 59 døgn.

Svarttrost (T, merulal
Zool Mus. JB 28898

stær (s, yulgarisJ
Zool Mus. JB 16852

Grønnfink (C, chlQrisl
Zool Mus. DB 56777

$ 1K M 20 . 10.88
V 07.03.89 Helgoland, VestTyskland (S4(111' N- 07°55'E)
569 km SSW. ~id : 138 døgn.
$ 2K F 06 . 04 . 85
X 24.05 . 67. Fardsle, Alvsborg,
Sverige. (56 - 00' N-· 12 11t 15' El
140 km SE. Tid: T IB døgn.

$ 2K+ M 23.10.88 (M.Pettersen)
V 04 , 06 . 89 . Vestfossen,Ø . Eiker
Buskerud . (59°45 ' N- 09°S1'E)
99 km NW. Tid: 265 døgn.

MåltrQSt (T, PhilQmelQsJ

Zool Mus. JB 28749

$ 1K X 11.10.88

+ 23.12.88(+/- 1 uke)
Secondigne/Belle, oeux-Sevres,
Frankrike . (46°10'N-00016 I W)
1613 km ssw . Tid 73 døgn.
ANVENDTE SYMBOLER
lK

• Flygedyktig fugl i sitt første leveår.

lK+ = Fugl av ubestemt eller ubestemmelig alder.
2K .. Fugl i si·t t andre kalenderår/l e veår.
2K+ • Fugl i sitt andre leveår eller eldre .
S .. Merket uten tilknytning til reiret, hjemsted

V

ukjent. (Trekk)
Skutt, eller på annen måte drept av mennesker.
• Funnet syk, død eller skadd, senere død.
• Kontrollert, dvs. fanget levende og sluppet med

M

ring.
- Hann (Male) .

F
X

• Hunn (Female) .
.. Kjønn ubestemt .

+

X

•
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Det ble i tillegg kontrollert 31 fugler i 1988, alle
merket på stasjonen minst ~ måneder tidligere (se tab.).
Av disse nevner vi spesielt en sivspurv som ble merket
som 2K+ M av Rune Botnemyr 12,04 .,81. Fuglen Ible

kontrollert av Maine Pettersen 07.04.88. Den var da
følgelig minst 8 ar gammel (9K+), en svært respektabel
alder for en så liten fugl.
Noter også det ," høye" antall
grønnfink. Dette har

kontroller av

sammenhengrntdat vi i

oktober/november
satte.
n,e tt rundt en foringsautomatlsom ble hyppig besøkt av
store grønnfinkflokker som holdt til på øya.

Fuglekonge
Kjøttmeis
Grønnfink
Sivspurv
Linerle
Svarttrost
Rødstrupe
Møller

1
2
11
1
5
1
3
3

,Tornsanger
Gjøk

2
1

Heipiplerke

1

Antall kontroller31

..
Rlngmerklngsoyerslkt
Tomas Aarvak
1988

Havhest
Havsvale
Knoppsvane
Ærfugl
Spurvehauk
Tårnfalk
Dvergfalk
Lerkefalk
Orrfugl
Tjeld
Sandlo
Heilo
Tundralo
Vipe
Polarsnipe
Sandløper
Dvergsnipe
Temm incksnipe
Tundrasnipe
Myrsnipe
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Rugde
Lappspove
Rødstilk
Glullsnipe
Skogsnipe
Grønnstilk
Strandsnipe
Steinvender
Tyvjo
Hellemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Makrellterne
Rødnebbrene
Lomvi

1970-88

2
1

10
4

10
42

8

30
5

2
l
l

1

l

14

61
2
3

8
3

4
41
l

3
28
3
4

4

120
5
32
l

2

6

l
l

13

l

1
l

1

13
4

3
70
4
l

40
9

2

46
7
3
5

l

l

Te .... ....... ~ .. ; ..

R· Irf.n:I\.c.\!\r~

os

1988
1
1

Art
Alkekonge
Ringdue
Tyrkerdue
Gjøk
Hornugle
Jordugle
Perleugle
Nattravn
Tårnseiler
Vendehals
FlaggspeU
Dvergspett
Sanglerke
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Trepiplerke
Heipiplerke
Lappiplerke
Skjærpiplerke
Gulerle
Linerle
Sidensvans
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Nattergal
Sø rn atterg al
Blåstrupe
Svartrødstjert
Rødstjert
Buskskvett
Steinskvett
Ringtrost
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Duetrost
Sivsanger
Rørsanger
Trostesanger
Gulsanger

2
2
3

•
8
9
3

1970·88
1
3
1
19
13
3
21
2
1
101
29
3
10
1
2~

23
174

•

18
7
47
10
65
69
1.064
1
19
2
146
49
62
5
159
124
121
138
1
4
1
24

21
131
1,061
1
105
14
371
19
526
953
9,179
1
1
162
16
1,419
291
422
69
1.570
348
1.196
784
4
8
55
1
154

Art
Hauksanger
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Fuglekongesanger
Gulbrynsanger
Bøksanger
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Gråfluesnapper
Dvergfluesnapper
Svarthvitfl uesnapper
Stjert meis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Tornskate
Varsler
Rødhodevarsler
Skjære
Kråke
Stær
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Tornirisk
Bergirisk
Gråsisik
Polarsisik
Grankorsnebb
Rosenfink
Dompap
Kjernebiter
Lappspurv
Gulspurv
Hortulan

Dvergspurv
Snøspurv
Si~sc:U(~

128 lulet

1988
108
' 29
92 ,
150

..

1970·88
11
68 ;!
328
731
757
I

2

4
135
1.620
973
32

26
777
11.691
6,541
309

96

802
88
31

:l

3
87
51

32 '1

22
23
3

151
141
21

38';
I

5
7
7
3
21
34
309
1
53
9
1
25
1
1
52
66

2

t

I
9

58
462
-I

545

473
601
2

229
291
92
614
3
3

8
233
2
3
129
3

2

llll
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Årsrapport 1989
Tomas Aarvak
Innledning

1989 var stasjonens 28 virksomhetsår. Både fuglemessig og utfra
antall bemanningsdager har dette vært et middels godt år. Stasjonen var
bemannet i 98 døgn takket være 33 personers innsats.
Totalt ble 160 arter notert hvorav rosenterne ,gresshoppesanger
og brunhodespurv var nye for" Ø'en~ Med disse tre artene er avifaunalista
for Akerøya oppe i 246 arter.
Utfra ringmerkingsresultatene var 1989 sesongen ikke av de beste.
Totalt 2627 fugler av 66 arter fikk en"kledelig'ring. Kun 5 arter ble
merket i et antall på over 100 ; Løvsanger (678) , fuglekonge (615) ,
rødstrupe (352) , gransanger (113) og heipiplerke (108). Det mest
artige på ringmerkingsiden må være merkingen av 1 sørnattergal , 3
perleugler ,'1 dvergfalk og 2 kvartbekkasiner. Mell heldigvis for
stasjonens del,så er det ikke dårlig satsing som har ført til d~tte
resultatet, da en stor del av skylden kan legges på ugunstig vær, dvS. regn,
vind og stekende sol!
Observasjonsmessig har det vært rimelig bra. Desverre startet
høstsesongen litt sent,så endel arter ble ikke "gått inn".
Folk har dette året vært mye flinkere til å gå i felten og "presse" etter
fugl, noe som igjen har slått ut på andre områder. Dekningen på sør-odden
av øya har fått lide pga av dette, og derfor er bl.a. tallene for lommer,
dykkend,er og havsfugl svært lave i forhold til rekordåret 1988.
I tillegg til fugletrekket fikk stasjonspersonalet også i løpet av
høstsesongen oppleve ett ganske kraftig trekk av admiral ,som er en
dagsommerfugl i familien Nymphalidae. Desverre måtte alle hjem søndag
ettermiddag da trekket var på det beste.
Forøvrig i stasjonsvirksomheten ble det avholdt et ringmerkingskurs
som betydde svært mye for rekrutteringen dette året. Faktisk har samtlige
deltakere vært svært aktive etterpå. En god del tid har også blitt benyttet
tif å pusse opp huset , og Oslofjordens Friluftsråd var i år igjen meget
fornøyd da de overtok i juni.
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Bemanningen ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1989
AOS var bemannet i 98 døgn tilsammen dette åre t.
Sesongen
på våren startet 11. mars,
avsluttet 4. juni. På høsten
startet vi opp igjen l. september,og vi gav oss ikke før 10. desember.
3 dagsturer ble det også i løpet av sommeren.
Den månedlige fordelingen ble: Mars 13 , april l G , mai 22 , juni 6 ,
juli l ,September 10 , oktober 8 , november 10 og desember 2.
Tilsammen har 33 personer lagt ned 520 feltdager ved stasjonen, og
styret vil takke samtlige for den innsats de har gjort.Desverre har de
fleste bare hatt anledning til å delta i virksomheten i helger og ferier, så
derfor står ikke antallet persondager i forhold til de dagene som er dekket
ved stasjonen.
I listen nedenfor står samtlige som har deltatt i virksomheten, med
antall feltdager iparantes.

Personell:
Magne "Pedro" Pettersen (61), Tomas "Alba" Aarvak (42), Stein "S"
Engebretsen (41) , Geir Mobakken (41) , Roar "Frø" Frølandshagen (38) ,
Roar "Zappa" Olsen (37) , Jan F."Rupert" Fredriksen (35) , Rune G . "E" Sosy
(32), Morten Toran (31) , Lis Bergersen (29) , Chrisler Jacobsen (28) ,
Erik Skauen (15), Sebastian "Emberiza" Ludvigsen ('5), Morten Viker (13),
Rune
Asbjørnsen (9) , Jan K. Skjellnes (7) , Asgeir Larsen (6) , Tor
"Tarzenes sønn" Strøm (6) , Lene Jørgensen (6) , Knut Twndsen (4) . Hanne
B. Lund (3) , Rune Wiggen (3) , Arild Jacobsen (3) , Torgeir R. Pedersen (2) ,
Geir Hardeng (2) , Peter Hardeng (2) , Linn I. Humlekjær (2) , Ann C.
Mobråten (2), Håkon Pettersen (2), Ole Tendal (1) , Rune Torgersen (1).
Erik Bosy (1) og Carlie Bassler (1).

Dager med dekning
Mars :
April:
Mai:
Juni:
Juli:
September:
Oktober:
November:
Desember:

er som følger

for AOS i 1989:

11-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26·27-31
1-2-7-8-9-14-15·16-21-22-23-26-27-28-29·30
1-2-3-4-5·6·7-8-12-13-14-15-16-17·18-19·20-21 -25-26·27-28
1·2-3·4-24-30
1

1-2-3·8-9-10·16·23-24-30
1-2·3·4-5-6-13-14-15-20-21-22·24·25·26·27-28·29
3·4-5·11-12-18·19-25-26-29
1·10

.

Styret
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I 1989 bestod styret for AOS av følgende personer:

Formann:
Sekretær:
Kasserer:
Ringmerkingssjef:
Styremedlem :

Magne Pettersen

Tor Strøm
Tomas Aarvak
Stein Engebretsen
Morten Viker

(lisens i 1989)

Ansvarlige ringmerkere
Magne Peitersen (A)
Tomas AaNak (A)
Morten Viker (A)
Rune G. Bosy (A)
Tor Strøm (B)

.

-

Stein Engebretsen (B)
Roar Frølandshagen (B)
Sebastian Ludvigsen (B)
Asgeir Larsen (B)

-

•

Lederen av AOS . Magne Pettersen. i surt november-vær, med kurs mot
Akerøya.

Med 125 besøksdager på Akerøya i

1981L

'var han i lange

perioder "bofast" på stasjonen sammen med fotografen.

Foto:

Tomas Aarvak
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AVIFAUNAOVERSIKT FOR AKERØVA 1989
Tomas

Aarvak

Smålom (Gavia sleIIata) På våren ble tilsammen 26 ind. notert i
tidsrommet 15.4-20.5 , med trekktopp i siste halvdel av a pri!. Høyeste
dagsantall var 15 ind. 22.4.og 10 ind. 15.4. På høsten ble det kun sett ett
ind.14.10.
Storlom (Gayia arctiea) Note(t i små antall gjennom hele våren,fra
15.4.til3.6,med 7 ind. som høyeste antall 14.5. På høsten foreligger kun 2
observasjoner.
Islam (Gayia immer) 1 ind. trakl< forbi sørodden 15.10. Dette er tredje
observasjon
på Akerøya av denne arten.
Gulnebblom (Gavia adamsii) l ind. trakk i vestlig retning forbi
sørodden 17,5. Dette er funn nr. 6 for Akerøya.
Smålom IStorlom (G.stellata 1 arctiea) Ubestemte lommer ble på
våren notert fra 26.3.tiI20.5. Totalt ble 76 ind. sett, hvorav største
antall ble 19 ind. 22.4.og 12 ind. 15.4. På høsten ble det sett.4 enkeltind.
fra 2.10.til 25.10 og 3 ind. 19.11 .
Dyergdvkker (Tachybaptus ruficollis) l ind. rastet i Dammen på
sørodden 2-3.10. Kun 3 funn er gjort av denne arten tidligere.
Gråstrupedykker cpodiceps griseigena)2 ind. rastet ved Øyskjæra
27.4.og lind. rastet ved Husbukta27.10.
Horndykker cpodiceps auritus)l ind. rastet ved Øyskjæra 27.4.
Horndykker er kun påvist 13 ganger tidligere på Akerøya.
Gråstrupe/Toppdykker IP,griseigena 1 aurjtus) 2 ubestemte
dykkere ble sett henholdsvis 15.10. og 18. 11 .
Havhest (Fulmarus glacialis) Eneste observasjon av havhest på våren
var 9 ind. 17.5. På høsten foreligger det kun observasjoner fra tre dager,
noe som ikke skyldes forekomsten av havhest, men heller dårlig
bemanning påsørodden. Tilsammen ble det sett 42 ind . , med 25 ind. som
største antall 26.10.
Gråtire cpuffinus grjseus) l ind trakk direkte vest 26.10. Dette er 5
gråliren som er sett på Akerø ya. Funn nr. 2 ,da 4 ind. ble sett samme dag i
1988.
Havsule (Sula bass an a) På våren ble det kun sett lind. 24.3. Arten ble

notert regelmessig på høsten fra 24.9. til 12.11 . Høyeste antall var 21 ind.
5.11,20 ind. 26.10.og 15 ind. 15.10.
Storskarv {Phalacrocorax carbol Sett regelmessig på våren fra 11.3.
til 21.5. Gjennomsnittet var 55 ind. per dag på våren,mot 12 ind. på høsten.
Høyeste dagstall på våren var 390 ind . 8.4, hvorav 325 på direkte trekk. På
rast ble det notert 70 ind. som høyeste antall 9.4. På høsten var høyeste
antall 45 ind. 14.10, hvorav 15 på trekk. Høyeste antall rastende , var 30
ind. samme dato.
Gråhegre {Ardea cinereal 5 observasjoner på våren fra 15.4 til 30.4. På
høsten ble det totalt notert 10 ind. fra 3.9. til 30.9, med 3 ind. som største
antall. Alle ble sett trekkende.
Knoppsvane {Cygnus olorl 2 par hekket, hvorav 1 par i oammen på
s ørodden og 1 par på Øyskjæra. Det ble kun observert 3 unger. Høyeste
antall på våren var 15 ind . 15.4, og på høsten 5 ind.
Kortnebbgås (Anser brachyrhl(nchUsl 47 ind. direkte trekkende 15.4.
Dette er
forholdsvis tidlig . På høsten 27 ind . direkte trekkende 5.11.
Grågås {Anser anserl Sett regelmessig i tiden 19.3. til 18.5 i mindre
antall. Det foreligger ingen høstobservasjoner.
Ubestemte gjess {Anser sp.l 4 ind . 22.4, 30.4.og 5 ind. 3.6.
Kanadagås {Branta canadensisl 2 ind . observert 24.3.
Ringaås {Branta berniclal 1 ind. av underarten hrot.;! rastet på
Øyskjæra fra 16·21 .5. , og 1 ind. ble skutt 18. 11 . ved en "feiltakelse" av
noen jegere .Dette er funn nr. 13 og 14 av denne arten på Akerøya.
Gravand {ladarna tadornal Observert daglig hele våren og sommeren .
Antallet har ligget jevnt på 10·20 ind. hver observasjonsdag fra 11.3. til
26.5. lo kull med 8 pull i hvert ble sett gjennom sommeren . På høsten kun
~ observasjon:
2 ind. 2.9.
Brunnakke IAnas penelopel Observert fåtallig i april med 8 ind. som
høyeste antall 15.4. I mai kun 1 ind. 5.5. På høsten sett regelmessig fra 1.9.
til 27.10. , med 6 ind. som største antall 3.10.
Krikkand {An as creccal Observert regelmessig på våren fra 18.3. til
15.5., med 30+ som høyeste antall. På høsten kun sett 4 ganger mellom
3.9.og 21 .10., med 3 ind. som største antall.
Stokkand {Anas platyrhynchosl Hekket. Observert regelmessig både
vår og høst, med 21 ind . som høyeste antall 29.4 . Et reir med 10 egg ble
funnet.

"

.2

Sliertand (An as scuta) 1 par ble sett henholdsvis 21.4.og 5.5.
Knekksnd (An as querquedula) Observert for første gang siden 1984,da
1 par ble sett. 16.4.ble 7 ind. sett, og 20.4.-22.4. ble 3 ind. observert. Det
foreligger fra tidligere av 12 funn av knekkand.
Skjeand (An as clvpeata) Fåtallig i likhet med tidl'igere år. 2 ind. 15.4.
og 3.6. På høsten 1 ind. 16.9.
Toppand (Av1h v a !uligula) Sett fåtallig på våren, med 3 ind. som
høyeste antall 5.5. På høsten kun 2 ind. 14.10.
Ærfugl (Somsterja mollissjma) Hekket. Observert daglig hver
besøksdag hele året i varierende antall. Hovedtrekk i april med 475 ind.
den 27. og 403 den 14. I mai ble 280+ notert som største antall den 17.
Pullus ble observert f.O.m. 16.5.. med 51 som største antall 20.5. På høsten
notert daglig, men i mindre antall enn på våren. Største antall var 101 ind.
12.11.
Havelle (Clangula hvematis) Sett regelmessig hele våren i mindre
antall mellom 24.3. og 20.5.16 ind. ble vårens høyeste 22.4. På høsten kun
3 observasjoner. 1 ind. 24.9. og 2 ind. henholdsvis 15.10.og10.12.
Svartand (Melanilla nigra) Observert med ujevne antall både vår og
høst. Hovedtrekk i slutten av april og begynnelsen av .mai , hvor høyeste
antall var 306 ind. 30.4., 201 ind. 4.5.og 110 ind. 19.5.
Sjøorre (Melanilla !usca) Observert i små antall både vår og høst.
Høyeste antall på våren var 17 ind. 30.4. og på høsten 3 ind. over flere
dager.
Kvinand (Bucephala clangula) 'Observert i små antall på våren
ind. som høyeste 22.4. På høsten kun 1 ind. notert 29.10.

,!ned

11

Si/and (Mergus serrator) Daglig på våren, med høyeste dagstall på 20
ind. 21.4. På høsten fåtallig, med 10 ind. som høyeste antaIl17.9.
laksand (Mergus merganser) 1 ind. 3.5 og 3 ind. 20.5 ble årets eneste
observasjoner av denne arten . Alle rastet.
Sivhauk (Cjrcus aeruginosus) 1 ind. ble notert på direkte trekk 29.4.
Sivhauk er notert på Akerøya 12 ganger tidligere.
Mvrhauk (Cjrcus cvaneus) 1 ind. rastet 29.4. På høsten jaktet en
ungfugl på øya 9·10.9.
Ubest. kjerrhauk (Circus sp.) 1 ind. på direkte trekk 15.4.
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Hønsehayk (AcciDjter genljljs) l ind. trakk over øya 15:4.og lind.
rastet 28.10.
Spurvehauk (Accjpiter nisus) Regelmessig både vår eg høst.l;nd. ble
notert fra 25.3. til 26.5.og 3.9.til 5.". Høyeste antall på en dag var 6 ind.
15.4. Både 15.4 og 16.4 ble det sett 5 direkte trekkende ind.
Musyåk (Buteo buteo) Fåtallig både vår og høst. Totalt 9 ind. på våren og
l ind. på høsten. Høyeste antall på en dag var 3 ind . 25.3.og 29.4.
Fjellvåk (Buteo lagopusl Fåtallig . Totalt 8 ind. på våren i perioden 25.3
til 22.4 og 4 ind. på høsten i perioden 1.-14.10, samtlige på direkte trekk
over øya.
Tårnfalk !Falco linnunculusl Fåtallig . Totalt 8 ind . på våren i perioden
1.4 liI26.5. og 6 ind. på høsten i perioden 2.9. til 1.1O. Med unntak av lind.
1.4.og 2 ind. 15.4., rastet samtlige.'
Dyergfalk (Falco columbarius) Fåtallig . Enkeltind. notert 7 ganger på .
våren i lidsrommet 8.4.tiI15.5. 3 ind. ble sett 15.4. På høsten ble enkeltind. sett 6 ganger frem til 3.10.
lerkefalk (Falco subbuleo) l ind. rastet på øya 15.5. Dette er funn
nr.14 for øya.

r
Jaktfalk (falco rusticolusl l ind. trakk over sørodden på øya 10.12.
Dette er funn nr. 9 på Akerøya.
Vandrefalk (Falco peregrinusl l ind. trakk over øya henholdsvis 24.9.
og 21.10.
Orrfugl (Telrao telrix) Observert regelmessig gjennom hele sesongen
31.3,1il 26.11_, med maksimalt 2 hanner og 2 hunner.
Solhøne (Eulica alral 2 ind. ble observert fra 16.4.tiI3.6. Paret gikk til
hekking,men mislyktes desverre. Dette er forøvrig første hekke-forsøket
som er gjort av denne arten på Akerøya.
Trane (Grus grusl l ind. trakk over øya 15.4.
Tjeld (Haemalopus oslralegusl Hekket. Arten ble observert med et
gjennomsnittlig antall på 52 ind. på våren, og 1.6 ind. på høsten. Største
antall på våren var 112 ind. 12.5. Observert første gang på våren 11.3.. og
siste gang på høsten 4.".

Dverglo (Charadrjus dublusl 6 ind. på direkte trekk 20.5. Arten er en
uvanlig gjest på"Ø'en", da dette er funn nr. 8 og den første
vårobservasjonen siden 1968.
Sandlo ICharadrjus hjatjculal Hekket. Observert i varierende antall
hele våren og sommeren, med 27 ind. so'!' største antall 15.4. Ankomstdato på våren var 11.3. På høsten var den svært fåtallig.
Heilo cpluyjalis aoricarial Observert uregelmessig både vår og høst i
mindre antall. På våren fra 29.4.tiI20.5 , med 18 direkte trekkende som
høyeste tall. På høsten ble kun 5'enkelt ind. sett fra 1.9.tiI30.9.
Tundralo cpluvjaljs sguatarolal Fåtallig. Kun 1 ad. sett på våren 26.5.
På høsten ble det sett totalt 16 ind. fra 3.9.tIl21.10. Største antall var 5
ind. 21.10.
Vipe Iyanellys vanellusl 7 par hekket. Arten ble observert regelmessig
på våren fra 11.3., med 20 ind. som største antall 19.3. På høsten ble det
kun sett 2 ind. 1.1 O.
polarsnjoe (Calidris canytusl Kun 2 observasjoner foreligger dette
året. 1 ind . 24.9.og 1 ind. så sent som 26.11 .
Sandløper ICalidris albal 1 ind. rastet 3.6. Sommerobservasjoner
arten er sjeldne på Akerøya.
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Temmincksnipe ICalidris temminckiil 1 ind. rastet 14.5. Dette er
funn nr. 16 for Akerøya.
Fjæreplytt (Calidris maritjmal Fåtallig. Notert kun 3 ganger på våren .
3 ind. 24.3., 2ind. 26.3. og 1 ind. 16.4.
Myrsnipe (Calidris alpinal Observert fåtallig både vår og høst. På våren
ble det i tidsrommet 25.3.til 3.6.kun sett 11 ind. På høsten fra 9.9. til
11 .11.ble det notert totalt 22 ind. , med 13 ind. som største antall 24.9.
Kyartbekkasin (lymnocryptes minimusl Fåtallig. Kun 5 observasjoner
er gjort av 'denne arten dette året, og alle observasjonene er fra høsten i
perioden 23 .9.-28.10.
fnkeltbekkasin CGaliinago gallinago) Observert jevnlig i mindre
antall både vår og høst. På våren i tidsrommet 20.3.-21.5 , med største
antall 6 ind. 22.4.
oobbeltbekkasin IGallinago media) Sjelden. 1 ind. loggført 17.5. Dette
er funn nr. 11 for Akerøya.
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Rugde (Scolopax rusticolal Fåtallig. Kun 2 ind. på våren ., 1 ind. 22.3.og
1 ind.27.3. På høsten 3 ind. i perioden 27.10.-1 .12.
Lappspove (Umosa lapponical Fåtallig. 1 ind. i fin sommerdrakt ble
notert 30.6.og 1.7.
Småspove (Numenius phaeopus) Sett regelmessig i ujevne antall på
våren i tidsrommet 3.5.-2.6. Hovedtrekket gikk medio mai, med største
antall på 77 ind. 14.5. og 45 ind. 8.5. Det ble ikke sett noen småspover på
høsten .
Storspove (Numenlus arguatal Vanlig på våren og fåtall ig på høsten.
Hovedtrekket på våren gikk ultimo april, med største antall 22 ind. 29.4.
og 20 ind. 27.4. På høsten i små antall i perioden 1.9.-21.10., hvor største
antall var 5 ind. 1.9.
Sotsnjpe (Trinaa erythropusl Sjeiden. kun 1 ind. ble sett 10.6.
Rødslilk (Tringa totanusl Hekket. Arten ble observert jevnt i små
antall på våren, med 6 ind. som største antall flere ganger. På høsten
fåtallig, største antall
var 7 ind. 1.9.
Glullsnipe (Trinaa nebularjal Observert fåtallig dette året. Totalt 5
ind. på våren i perioden 21.4,15.5., og 4 ind. på høsten i perioden 1.9.-16.9.
Skogsnjpe (Tringa ochropusl Fåtallig. Enkeltind. ble notert henholdsvis
22.4., 27.4.og 4.5.
Strandsnipe (Actitis hypoieucosl Svært fåtall ig dette året
sammenlignet med tidligere år. Kun 3 observasjoner på våren i perioden
29 .4.-17.5.og 7 observasjoner på høsten i perioden 1.9.-8.9.
Steinvender (Arenaria interoresl Fåtallig. På våren ble det sett totalt
7 ind. i perioden 14.5-3.6., med største antall 3 ind. 14.5.
Tvyjo (Stercorarius parasjticusl Observert i små antall på våren
mellom 30.4.og 26.5. Høyeste antall var 5 ind. som rastet på øya 15.5. Det
foreligger ingen observasjoner avarten på høsten.
Hellemåke (Larus ridibundusl Arten ble observert jevnt på våren i
tidsrommet 18.3.-3.6. Største antall på våren var 40 ind. 28.4. På høsten
kun sett 3 gangar i perioden 1.9.-22.10.
Fiskemåke (Larus canusl ·Hekket. Observert i perioden 18.3.-10.12 , med
største antall på 58 ind. 22.4.
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Sildemåke (Larus fuscusl Arten ble på våren observert jevnlig i
perioden 21.3.-3.6, med slørsle antall 30 ind. 3.6. På høsten sett fåtallig
frem til 24.9., med en etterslenger 5.11 .
Gråmåke (Larus argentatysl Hekket. Observert hele våren, med slørste
antall 310 ind. 29.4. På høsten var slørste antall 300+ ind. 21.10.
Svartbak (Larus marjnusl Hekket. Arten ble sett hele året,med slørste
antall på våren med 50 ind. 9.4.og 29 .4., og på høsten med 75 ind. 21.10.
pOlarmåke (Larus hyperboreusl Observert med 1 ind. henholdsvis 19.3.
og og 8.4.
Krykkje (Rjssa trjdactylal Fåtallig på våren dette året. 6 ind. 19.3.og
enkeltind. 31.3.og 22.4. På høsten regelmessig i perioden 24.9.-18.11., med
slørste antall på 150 ind. 16.10.og 115 ind . 5.11 . Andelen av ungfugler har
ligget på 40-50 %. Kun 19.3. ble det sett rastende krykkjer, og da var det 6
ind.
Makrellterne (Slerna hirundol Hekket. På våren loggført i beskjedne
antall fra 3.5.tiI3.6. Slørste registrerte antall var 10 ind. 20.5.og 26.5.
Det forel igger ingen observasjoner avarten på høsten.
Rødnebbterne (Slerna paradisaeal Hekket. Arten observert i små
antall på våren fra 8.5. 11 par holdt til i en koloni vest på øya 24.6.
Makrell / Rødnebbterne (Sterna hirundo/paradisaeal Observert i
større antall på trekk på våren i perioden 28.4.til 20 .5. Slørste antall var
68 ind . 30.4. og 60 ind. 4.5. Det foreligger ingen observasjoner av trekkende
terner på høsten .
Rosenterne (Sterna dougalljjl En 2k fugl av denne arten rastet i Vestre
vadebukt 1.7. Dette er første funnet avarten Då Akerøya. (Er ikke behandlet
av NSKF l .
Lomyj (Uria aalgel Opptrer regelmessig i varierende antall. På våren
foreligger det kun 5 observasjoner avenkeltind. i tiden 21 .3.-20.5. På
høsten langt vanl igere med slørste antall på 20 ind. 29.10.
Alke (Alca lordal Observert i stigende antall hvert år. Arten ble
observert regelmessig på høsten, mens det ikke foreligger noen
vårobservasjoner. Slørste antall på høsten var 14 ind.26.11" og det ble
tilsammen observert 33 ind.
Ubestemte alkefugl (Alcidae sp.l Observert trekkende i slørre antall
på høsten i tidsrommet 14.10.-12.11., med største antall på 77 ind. 12.11 .
og 71 ind. 15.10.
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Teisl ICepphus grvlle) Opptrer fåtallig. 1 ind. henholdsvis 6.5.og 17.5..
og 3 ind. 19.5.
Alkekonge lAlle alle) Observert i varierende antall på høsten, mens det
ikke foreligger noen Observasjoner avarten på våren . Største antall var
237 ind. 12.11 . Dette er det høyeste antall som er selt noen gang på
Akerøya.
Lunde IEralercula arclica) Sjelden. 4 ind. observert trekkende i
Husbukta,henholdsvis 4.5.og 5.5., og l ind. trekkende 4.11.
Skogdue IColumba oenas) Sjelden. 10 ind. ble sett trekkende over
Akerøya 15.4.
Ringdue IColumba palumbus) Observeres regelmessig på våren, mens
den er sjelden p.å høsten. På våren i tidsrommet 27.3.-26.5., med største
antall på 21 ind. 29.4.09 10 ind. 8.4. På høsten foreligger det kun l
observasjon, nemlig lind. 15.10.
Gjøk ICuculus canorus) Opptil 3 ind. holdl til på Akerøya på våren fra
12.5.og sommeren . Et ind. som var ringmerket i 1985 ble kontrollert. Denne
hannen hadde forøvrig en meget karakteristisk "stemme" som har gjort det
mulig å kjenne den igjen i felten fra år til år.
Hornugle IAsio Olus) Fåtallig . 1 ind . .observert henholdsvis 1.4., 2.4.og
30.4.
Jordugle IAsio flammeus) Sjelden . 1 ind. observerI28.4.og lind . 5.11 .
Perleugle IAegolius !unereus) Fåtallig. 1 ind. på våren 1.4., og l ind. på
høsten henholdsvis 4.10.og 18.10.
Tårnseiler IApus apus) Observert 5 dager på våren, mot ingen på
høsten. Bortsett fra 5 ind. 15.5. og lind. 17.5., foregikk trekket meget
konsentrert fra 19.5. til 21.5,med henholdsvis 22 , 47 og 10 ind.
Vendehals lJynx torquilla) Fåtallig. Observert på våren med totalt 8
ind. i perioden 1.5,18.5. Største antall var 3 ind. 1.5.og 14.5. Det foreligger
ingen høstobservasjoner avarten.
Efaggspel! lDendrocopos major) Antall observasjoner var betydligere
lavere i -89 enn i -88,da arten opptrådte invasjonsaktig . Kun 3
vårobservasjoner. foreligger i perioden 16.4;23.4.
Sang lerke lAlauda arvens;s) Hekket. På våren observert i jevne antall
mellom 11.3. og 26.5. Høyeste dagstall var 29.4. og 6.5. På høsten kun
observert i små antall fra 1.9. til 15.10. , med unntak av 24.9,da 30 ind. ble
notert.
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Ejellerke IEremophila alpestrjs) Sjelden. 1 ind. på direkte trekk
15.10.
Sandsvale IRiparja riparja) Fåtallig. 1 ind. rastet henholdsvis 29.4.og
15.5., og 12 ind.trakk direkte 20.5.
Låvesvale IHirundo rust iea) Observert regelmessig på våren i perioden
9.5,26.5., med størsle antall på 8 ind. 15.5. Fåtalligere på høsten i
perioden 2.9.-4.10., med største antall på 10 ind. 10.9.og 24.9.
Taksvale lDeliehon urbjea) Fåtallig. Observert på våren i perioden
28.4,26.5. Største antall var kun 2 ind. Det loreligger ingen
høstobservasjoner !
Trepiplerke IAnthus trivialis) Arten ble notert daglig i perioden
26.4.-26.5., med hovedtrekk medio !m ai. Største antall på våren var 25 ind.
15.5. På høsten fra 2.9. til 24.9., med hovedtrekk primo september. Største
antall på høsten var 100 ind. 3.9.og 200 ind.l0.9 .
Heipiplerke IAnthus pratens is) Hekket. Observert på våren i perioden
11.3-26.5. Hovedtrekket på våren gikk i overgangen april/mai, med
største anlflll på 130 ind. 4.5.og 120 ind. 29.4. På høsten i perioden
1.9.-11.12. Hovedtrekket på høsten foregikk i overgangen september /
'o ktober , hvor største registrerte antall var 1500 ind. 24.9. og 1000 ind.
23.9.
Lappiplerke IAnthus eervinus) Sjelden. 1 ind. observert rastende 24.9.
Skjærpiplerke IAnthus spinoletta) Arten hekket med minimum 11 par.
Observert regelmessig både vår og høst i periodene 113.-3.6.og 3.9.-10.12.
Største antall på våren var 25 ind.,mot 15 ind. på høsten.
Gulerle IMotaeilla Ilava) Observert i mindre antall på våren i perioden
30.4,26.5. Største antall var 7 ind. 15.5. På høsten fra 2.9.til 24.9 , med
største antall på 50 ind. 3.9.
yjntererle IMotaeilla einerea) Sjelden. Kun l observasjon foreligger
da. l ind. ble sett trekkende 1.10. Dette er forøvrig observasjonen nr. 4 av
denne arten på Akerøya.
linerle IMotaeilla alba) Hekket. Observert på våren i perioden 8.4,3.6.
Hovedtrekket gikk i siste del av april,med 500 ind. som største antall
15.4. På høsten fra 1.9.til 15.10., med største antall på 100 ind.
henholdsvis 2.9.og 10.9.
Sidensvans IBombyeilla aarullus) Kun l observasjon av denne arten
dette året, da l ind. rastet 25.3.
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Gjerdesmetl (Troglodvtes troglodvtes) Observert fåtall ig på våren
fra 25.3.tiI14.5. På høsten langt van ligere i perioden 9.9.till 0.12.
Hovedtrekket gikk i september, med største antall på 15 ind. 1.10.
Jernspurv (prunella modularis) Observert i mindre antall på våren fra
26.3.til'23.4. På høsten fra 9.9.tiI14.10. Hovedtrekket på høsten gikk i
slutten av september , med største antall på 40 ind. 10.9.
Rødstrupe (Er;thaeus rubeeula) Arten ble observert på vårtrekket i
varierende antall fra 24.3.til 21 .5., med hovedtrekk medio april. Største
antall på våren var 50 ind. 24.4. På høsten fra 2.9.til 19.11., med
hovedtrekk primo september. Største antall på høsten var 50 ind. i tiden
3.-9.9.
Nattergal (Luse;n;a lusein;a) Sjelden. 1 ind. ble ringmerket 15.5. '
Sørnattergal (Luscinia megarhynchosl Sjelden . 1 ind. av denne arten
ble ved flere anledninger sett, og hørt syngende i tidsrommet 2.5.til 8.5'.
Fuglen som forøvrig er nr. 2 for Akerøya og Østfold , ble ringmerket 4.5.

Blåstrupe (Luseinia syeeiea) Fåtallig. Det foreligger kun 4
observasjoner avenkeltind. på våren i perioden 7.-26.5. Pa høsten ble lind.
sett 9.9.
Syanrødstjen (Phoen;eurus oehruros) Fåtallig . Fra våren foreligger
det ialt 6 observasjoner av enkeltind. i tidsrommet 24.3.- 19.5. , og l
observasjon av 2 ind. 17.5. Ingen observasjoner av 'arten er gjort på høsten.
Rødstjen (Phoenieurus phoenieurus) Observert regelmessig på våren
i tidsrommet 26.4. til 20.5, med hovedtrekk ultimo mai. Største antall på
våren var 20 ind. 15.5. På høsten fra 2.9.tiI23 .9., med trekktopp primo
september. Største antall var 50 ind. 9.9.
Buskskvell (Saxieola rubetra) Observert i Små antall både vår og høst.
På våren i perioden 7.-26.5., med største antall på 10 ind.1B.5. På høsten i
tidsrommet 2.-10.9., med største antaIl3 .9.med 10 ind .
Steinskvell (Oenanthe oenanthe) Regelmessig. På våren i perioden
8.4.-31 .6., med hovedtrekk i mai. Største antall på våren var 25 ind.
16.-17.5. På høsten fra 2.9.til 1.10. , med hovedtrekk primo september.
Største antall på høsten var 100 ind. 10.9.
Ringtrost lTurdus torguatus) F:åtallig på våren og sjelden på høsten. På
våren i periOden 22.4;-17.5., med største antall på 4 ind. 22 ..4. På høsten
ble det kun sett lind. 3.10.
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Svarttrost !Turdus merulal Vanlig hele året da arten hekker på øya. På
våren fra 11.3 , med hovedtrekk ultimo Imars I primo "pril. Største antall
på våren var 20 ind. 26.-27.3. På høsten fram til 19.11 ., med største antall
på 10 ind . 4.11 .
Gråtrost !Turdus pilarjsl Vanlig på våren og noe fåtalligere på høsten.
Observert under vårtrekket i perioden 11.3. til 21 .5., med hovedtrekk .
ultimo april I primo 'mlai, da 250 ind. ble notert 3.5. På høsten fra 23 .9.til
10.12., med 100 ind. som største antall 10.12.
Måltrost !Turdus philomelos) Vanlig . På våren i perioden 11 .3. ti! 20.5.,
med hovedtrekk primo .in·ai , da 50 ind. ble notert som største antall 3.5. På
høsten ble arten registrert daglig fram til 21 .10. Største antall på høsten
var 10 ind .21 .10.
.
Rødvjnaetrost (Turdus iliacus) Vanlig både vår og høst. På våren fra
17.3.tiI12.5" med hovedtrekk ultimo Imars. På høsten fra 1.10.till0.12,
med hovedtrekk i oktober. Største registrerte anta'II på høsten var 200 ind .
27.10.
Duetrost !Turdus visciyorus) Arten opptrer sjelden - fåtallig. Dette
året fore ligger det kun 2 observasjoner fra våren . 1 ind. 27.3.og 1 ind . 31 .3.
Gresshoppesanger (Locustella naevia) Sjelden. 1 ind. satt og sang i
starren vest på øya 14.5. Dette er den første observasjonen av arten på
Akerøya.
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) Sjelden . 1 ind. ringmerket 18.5.
Gulsanger (Hippolais jcterjna) Fåtallig. Kun 4 vårobse rvasjoner
fore ligger. 1 ind. henholdsvis 19.-20.5.og 3 ind. 26.5.
Møller (Sylva curruca) Hekket. Vanlig på våren i perioden 29.4.-26.5. ,
med hovedtrekk primo Imedio ro ai. Største antall på våren var 25 ind. 18.5.
På høsten noe fåtalligere i perioden 2.9.-21 .10. 24.9. ble det ringmerket et
ind. som sansynligvis var av underarten S.c.blythi.
Torn sanger (Sylyia communis) Hekket fåtall ig. På våren observert fra
1.5., med største antall på 5 ind.15.-16.5. På høsten ble det kun sett 2 ind.
3.9.
Hagesanger (Sylvia borjn) Fåtallig. Observert på våren i tiden 15.5.26.5., med største antall på 6 ind.16.5. På høsten fra 3.-30.9 , med største
antall på 5 ind. 3.9.
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Munk ISylvia alrjcapilla) Vanlig. Observert regelmessig på våren i
perioden 15.4,20.5. , med største antall på 5 ind.16.5. På høsten fra 3.9. til
22.10., med hovedtrekk ultimo september. Største antall på høsten var 15
ind. 23.9.
Gransanger IPhylioscopus collybita) Vanlig på våren og noe mer
fåtallig på høsten. På våren i perioden 31.3.-26.5., med hovedtrekk medio
.. 'ai. Største antall på våren var 75 ind. 1.5. På høsten fåtallig i perioden
1.10-5.1 t, med største antall på 2 ind.
løvsanger (phylloscopus Irochjlus) Vanlig. På våren fra 28.4. til 26.5.,
med hovedtrekk medio m ai. Største antall på våren var 200 ind. 15.5. På
høsten notert i perioden 1.9,17.9.
Fuglekonae !Regulus regulus) Vanlig. På våren fra 18.3. til 16.5, med
hovedtrekk ultimo an ars. Største dagsantall var 50 ind. 31 .3. På høsten fra
3.9. til 12.1 t, med hovedtrekk primo september. Største dagsantall på
høsten var 150 ind. 10.9.
Gråfluesnapper IMuscicapa strjata) Fåtallig dette året. På våren
observert i perioden 16.-26.5., med største antall på 25 ind. 20.5. På
høsten var den enda fåtall igere, da det kun ble sett gråfluesnapper 3
dager. 2 ind. 2.9., 20 ind. 3.9.og 1 ind. 9.9.
Svarthvit fluesnapper IFicedula hypoleuca) Fåtallig dette året. På
våren i perioden 3.-26.5., med største antall på15 ind . 15.5. På høsten kun
observert 3 dager i likhet med gråfluesnapper. 20 ind. 3.9.,5 ind. 9.9. og 2
ind. 10.9.
Svartmeis IPa rus aler) 1 ind. ble sett 15.4. og 1 ind. ble notert
syngende i barlind 2.5. Vår-observasjoner på Akerøya er sjeldne.
Blåmeis fParus caeruleus) Sett regelmessig i små antall. På våren fra
11 .3.tIl15.4. På høsten fra 24.9.tiI26.1 t , med største antall på 5 ind.
30.9.
Kjøttmeis IPa rus major) Arten hekket. Vanlig i små antall. På våren
fra 11.3. til 30.4. , med største antall på 6 ind. På høsten i perioden
1.10.-10.12., med største antall på 3 ind. 12.11 .
Iornskate Ilanius collurio) Arten var svært fåtallig dette året.
Det foreligger kun observasjoner avenkeltind. fra 14,26.5.
Varsler Ilanius excubitor) Fåtallig til sjelden. Kun 2 obseNasjoner er
gjort av denne arten . 1 ind. ble sett 30.9.og 1 ind. ble ring merket 15.10.
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Skjære IPjca pjca) Denne arten er forholdsvis ny som hekkeart på
av 4 ind.
Akerøya. Første observasjonen av skjære ble gjort l i 3.
2 av disse ble raskt fordrevet/slik at det lik tidligere år v'!r kun 1 par som
hekket. Dette paret fikk fram 5 unger. Ved det siste besøket 10.12.var det
5 ind. på øya.
Kaie ICoryus,monedula) Fåtallig. På våren foreligger det observasjoner
av 2 enkeltind. 1 ind. 1.4.og 1 ind. 4.5. På høsten i flukker på 10-30 ind. fra
1.9.tiI4.10.
Komkråke ICoryus Iruailegus) Sjelden. 2 ind: ble sett 25.3.og
enkeltind. ble sett henholdsvis 15.4.og 30.4.
Kråke ICoryus corone) Vanlig hekkelugl. Observert hele året med
største antall på 60 ind. flere dager. 5 par hekket på øya.
Ravn ICoryys corax) Fåtallig. Observert både vår og høst i tidsrommene
1.4.-3.6. og 3.9-4.10. , enkeltvis og i par. 1 .4.og 15.4.ble det sett 4 ind.
Stær IStumus vulgar;s) 10 par hekket i en koloni i Bjørkeskogen.
Observert Ira 11.3. til 28.10. Hovedtrekket på våren gikk i april, med
største antall på 110 ind. 8.4. Fra høsten foreligger det forholdsvis få
observasjoner, og største antall var 70 ind. 28.10.
pillink !passer montanus) Fåtallig til Sjelden. 2 observasjoner av
enkeltind. foreligger fra våren 1.4.og 19.5., og 1 fra høsten 15.10.
Boklink IFringilia coelebs) Vanlig under vårtrekket. og noe mer
fåtallig på høsttrekket. Observert på våren fra 22.3.til 15.5., med
hovedtrekk ultimo 'ro ars. Største antall på våren var 215 ind. 27.3. På
høsten fra 1,-22.10., med hovedtrekk primo 'o'ktober. Største antall på
høsten var 30 ind. 24.9.
Bjørkelink IFringilia montilr;ngilla) Forholdsvis vanlig. På våren Ira
1.4.tiI16.5,med 25 ind. som største antall 22.4. På høsten i tidsrommet
23.9.-21.10., med største antall på 50 ind. 4.10. Hovedtrekket på høsten
gikk primo 'ol<tober.
Grønnlink ICarduelis chlorjs) Vanlig hekkefugl. Observert på våren fra
11.3.i Ilokker på 10-20 ind. På høsten fra 2.9. til 26.11., med hovedtrekk
ultimo 'o'klober. Største antall på høsten var 60 ind. 15.10.
Grønnsjsik ICarduelis spinus) Forholdsvis vanlig. Observert på våren i
perioden 31.3.- 7.5., med hovedtrekk medio I ultimo april. Største antall på
våren var 30 ind. 15.4. På høsten fra 24.9.tiI19.11., med hovedtrekk medio
september. Største antall var på 50 ind. 14.10.

,
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Iornjrisk (Carduelis cannabjna) Hekket. På våren fra 1.4.tiI2.6" med
største anlall på 40 ind. 7.5. På høsten kun observert 4 ganger , hvor
største antall var 20 ind. 24.9.
Berojrjsk (Carduelis !lavirostrjs) Fåtallig . På våren kun få
observasjoner i perioden 27.3,15.5., med 5 ind. som største antall 1.4.og
30.4. På høsten kun observert 3 ganQer i perioden 6.·15.10., med 20 ind.
som største antall 15.1O.
Gråsisik (Carduelis !lammea) Fåtallig . På våren ble 9 enkeltind.
observert i periOden 18.3,19 .5., og 2 ind . ble observert 20.5. På høsten kun
3 observasjoner. 2 ind. 20.9" 5 ind. 2.10.og 1 ind. 5.11.
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Fåtallig. På våreri ble det sett totalt 12
ind. i perioden 27.3,28.4. På høsten 1 ind. 14.10.
lappspurv (Calearius lapponjeus) Fåtallig . Enkeltind. ble på våren sett
29.4.og 4.5. På høsten i perioden 8.9.-14 .10., med største antall på 12 ind.
8.9.og 5 ind. 10.9.
Snøspurv (pleetrophenax nivalis) Fåtallig . På våren fra 18.3.1iI22.4.
med 6 ind. som største antall 24.·25.3. På høsten fra 4.10. til 10.12., med
største antall på 60 ind. 26.11 .og 31 ind. 5.11 .
Gulspurv (Emberiza eitrinella) Vanlig . Observert på våren i små antall
fra 19.3.tiI26.5., med største antall på 10 ind. 25.3.og 15.4. På høsten fra
2.9.tiI28.10.ble det kun sett enkeltind, bortsett fra 15 ind. 15.10.og 10
ind. 1.1 O.
Brunhodespurv (Emberiza brunieepsl Sjelden .En '!k+ hann holdt til på
Akerøya 2·3.9. Dette er første funnet avarten på"Ø'en"og i Østfold.
Sjvspurv (Emberiea sehoenielus) Vanlig. På våren fra 24.3.til 16.5.,
med største antall på 24 ind. 15.4. På høsten sett fram til 5. t 1., med
hovedtrekk medio september.

Grønnfink :

Tor Arne Baue r.
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Ringmerkingsoversikt for Akerøya Ornitologiske Stasjon 1989
Mers Anri 1 Me '

Juni

Aun. Sent . Okt.

Nov.

1989 1970-89

Hevhest

Havsvale

Knoppsvane
Ærfugl

Spurveh8uk

1

1

1

3

2
1
10
42
33

5

Ternfelk
Dvergfelk
Lerkefelk
Orrfugl
Sothøne
Tjeld
Sendlo
Heilo

1

1
1

1

1
1

4

4

Tundralo

-Ylpe

Polarsnipe
. Sendløper
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Tundresnipe
Myrsnipe
Kvertbekkesln
Enkeltbekkesin
Dobbe ltbekk. si n
Rugde
Leppspove
RødstIlk
Gluttsn i pe
Sk ogsnipe
Grønnstilk
Strendsnipe

1

1

2
1

I

,

Steinvender
Tyvjo
Hettemåke
Fiskem6ke

Gromoke
Svertbek
MekrelIterne
Rødnebbterne
Lomvi
Al kekonge
Ri ngdue
Tyrkerdue
Gjøk
Hornugl e

'04

.
1
I

I
I

I
I

1
3

3
1
2
1
7
71
2
' 3
8
3
4
41
1
4
120
7
33
1
6
1
13
1
1
3
70
4
1
40
9
46
7
3

-

I

5 ,

2
2
3
I
20
14

Mars Aorl I Mal

Jordugle
Perleugle
Nattravn
Tårnseiler

Juni

AUD . Seot. Okt. Nov.

I

9 I 703

2

vendehals

4

4
I

I

I

I

Flaggspett
Dvergspett
Sanglerke

I

Sandsvale

Låvesvale
Taksvale

Trepiplerke
Heipiplerke
Lapplplerke
Skjærpiplerke
Gulerle

linerle
Sidensvans
Gjerdesmett
Jernspurv

Rødstrupe
Nattergal
5ørnat terga I
Blåstrupe
Svartr.dstJert
Rødstjert

I

2
5

10

3
9

9

7

5
9
138

I

Buskskvett
Steinskvett
Ri ngtrost

I

Svarttrost

2

Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost

I
I1

I

3
77

6
108

I1

19

3

I·
2
62
I
I
3

29
21
101

48
4
I1
4
13
8
37
I

27

23

I

44

2

I

2
5
I
2
5

9
4
8

5

60
34
352
I
I
4
76
6
16
5
30
I1
57
9

Duetrost
SI vsanger
Rørsanger

I

I

2

2

Trostesanger
Gulsanger

Hauksanger
Møller

Tornsanger
Hagesanger
Munk
Fuglekongesanger
Gulbrynsanger
B0ksanger

4
I
6

49
14
14
17

I

4
2
8
20

I

58
17

22
8

51

I

3
24
2
I
105
30
3
10
I
25
21
137
1.169
I
105
14
390
19
586
987
9,531
2
2
166
16
1,495
297
438
74
1,600
359
1.253
79.3
4
8
56
I
156
I1
740
345
753
808
I
2
27

"

.o,
Mars Anrl I Mal
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Gråflue sn apper
Dvergfluesnapper
S-H Fluesnapper
Stjer tmeis
Sva rtmeis
Blåmeis
KJottmels
Spettmeis
Trekryper
Tornskate
Varsler
Rødhodevarsler
Skjære
Kråke
Stær
Pi lfink
Bokfink
Bjorkeflnk
Grønnfink
St ill its
Grønnslslk
Tornlrisk
Berg lr isk
Gr åsisik
Po larsis k
Grankorsnebb
Rosenfink
Dompap
Kjern ebiter
Lappspurv
· Snøspurv
Gulspurv
Hortulan
Overgspurv
Sivspurv

SUM:

I
26

Juni

Au". l ~eDt. Okt..

Nov.

20
197
2

16

I1

1
1

4

I

7

I

45

2.623

50.941

348

6

1
7
1

2
I
I

1
3
1

I

I
I

2
4

4

3

S
9
36

5
20

I
2
9

5
2

I

I

42

3
2
12

2

7

3
3
I

113
678
615
27
27

3

5
4
15

1989 I 70 89
890
12.375
7.156
336
3
829
88
32
392
322
1
158
144
28
1
14
67
498
4
S57
483
631
2
239
300
92
619
3
3
8
237
2
3
2
136
3
I
1.053

I

50
61
4 654
35
3
25

12
10
30
10
3
5

4

4

3

5

I

15

10

327 1 145

18

26

573

491

19
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Glenfunn rapportert 11989 av fugl merket ved staslonen
Tomas Aarvak
Det ble tilsammen rapportert 4 gjenfunn av fugler merket på Akerøya 'i
1989, Dette er sammenlignet med tidligere år ~ lavt, men en"bombe"var
det blandt disse, Havsvalen som ble fanget og ring merket i
, i august 1987 , ble kontrollert i en hekkekoloni på
Sukeskarry ,Orkenøyene i juni 1989 . For de som ønsker å vite mer om
denne havsvalen og andre havsvaler ringmerket i Norge.
Ringmerkaren nr. 2 . 1989.av Kjell Mork , (Se s.'.",,,).
Ellers så er forholdet tilRingmerkingssentralen uforandret, dvs. at
kontroller gjort på"Ø'en"av andres fugler,lar vente på seg.

Det ble i tillegg kontrollert 38 fugler i 1989 , alle merket på stasjonen
minst 2 måneder tidligere. (Se t~bJ
Ringmerking av grønnfink ved foringsplassen i oktober I november i 1987
og 1988,gir klare utslag på kontrollene i år også,-Ingen spesielle
kontroller ble gjort dette året:

Tab:

Gjøk
Svarttrost
Måltrost
Gjerdesmett
Linerle
Grønnfink
Heipiplerke
Rødstrupe
Gulspurv
Møller
Steinskvett
Kjøttmeis

sum

3
1
4
10
10

2
1
3
1
1

38

. STE:I"~lnETT
"sftlo!i,~t

'08

\09

Gjenlunn
Havsvale (Hydrobates pelagicus)
Merket med ring tilhørende
"Røst-prosjektet;'Stav. Mus.
CA 04128

Løvsanger (Phylloscopus Irochilus)
Stav. Mus. H 175411

Rødvingetrost (Turdus lIiacus)
Zool.Mus. JB 28726

Blåmeis (Parus caeruleus)
Stav.Mus. E 126513

$

2k+ X 30.08.67
V 26.06.69 Sukeskarry ,Orkenøyene
(S9·04'N-04.24V) 672 km. W
Tid: 667 døgn

$ 2K+ M 07.05 .89
t 21 .09.69 Kenitra, Marokko
(34'1 E!N·06.36W) 3036 km. SSW
Tid : 137 døgn

$IKX 11.10.66
X 10.10.69 St. EsteveJanson
Bouches· Du-Rhone , Frankrike
(43·4t'N·05.23E) 1747 km. SSW
Tid : 364 døgn

$ IK M 30.09.69
V 24.1 0.69 A~holt, Danmark
(S6·42N-II .34E) 263 km. S
Tid: 24 døgn

Anvendte symboler:
1K
1K+
2K
2K+
$

t
X
V
M
F
X

Flygedyktig fugl i sitt første leveår.
Fugl av ubestemt eller ubestemmelig alder.
Fugl i sitt andre kalenderår !Ieveår.
Fugl i sitt andre leveår eller eldre.
Merket uten tilknytning til reiret, hjemsted er ukjent. (Trekk)
- Skull, eller på annen måte drept av mennesker.
- Funnet syk, død eller skadd, senere død.
_ Kontrollert, dvs. fanget levende og sluppet med ring.
_ Hann (Male).
- Hunn (Female) .
_ Kjønn ubestemt.
-
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1~55·1989, . Tomas Aarvak
Samtlige
tall
er hentet fra gamle logger og avskrifter, og ikke
fra originale merkelister. Derfor er
tallene ikke helt korrekte, men
mer enn; 20 fugl feil er det ikke fra totalen for disse årene. Merke seg
kan en også at årene 1955-1960 ikke hører med under den offisielle '
driften av Akerøya Ornitologiske Stasjon . Her var det pionerer som Leif
Ryvarden , Cato Lunder, Einar Brun osv. som stod for merkingen.

Rlngmerkingslall for årene
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Tabell over ringmerking
1989, samt gjenfunn

på Akerøya årene 1955-

Ringmerkingstotaler for årene 1955-1969 , 1961-1989 , gjenfunn av
fugl merket 'ved stasjonen , og kontroller på Akerøya av · fugl merket
andre steder,
1961-8 9

Me,rketal!

Gjenfunn av
fugl merket
1955-60 1961 -89 på Akerøya
Havhest
Havsvale
Knoppsvane
Gravand
Ærfugl
Spurvehauk
Tårnfalk
Dvergfalk
Lerkefalk
Orrfugl
Sothøne
Tjeld
Dverglo
Sandia
Heilo
Tundralo
Vipe
Polarsnipe
Sandløper
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Tundrasnipe
Myrsnipe
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Rugde
Lappspave
Rødstilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Grønnstilk
Strandsnipe
Steinvender

1961-89

Kontroller av
fugl merket
Annensteds

2
1
1O
1

2

46
35
9
5

6
2

1
2
1
24
1

97

3
3

2

3
5

9

1

6
4

45
1

3

5
206
7

5

34

2

1
9
1

23
1
1
4

93
4

10

3

.2

"'

1961-89

Gjenfunn av
fugl merket
1Q55-60 lq61-89 på Akerøya

M!ltk!Uall

Tyvjo
Hettemåke
171
Fiskemåke
Sildemåke
7
Gråmåke
14
Svartbak
Makrellterne
Rødnebbterne
Lomvi
Alkekonge
Lunde
Ringdue
Tyrkerdue
Gjøk
Hornugle
Jordugle
Perleugle
Nattravn
Tårnseiler
Vendehals
Flaggspett
Dvergspett
Sanglerke
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Trepiplerke
Heipiplerke '
Lappiplerke
5
Skjærpiplerke
Gulerle
Linerle
Sidensvans
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Nattergal
Sørnattergal
Blåstrupe
Svartrødstjert

Kontroller av
fugl merket
Annensteds

1

40
173
10
77
38
4
5
2
2
5
2
22
17
5
25
5
1
135
30
4
12
1
36
21
178
1,400
3
134
, 18
488
56
760
1,351
10,897
2
2
174
20

1
11
9
5

1
3

1

2
3
4
36

2
2
4

'13

19 61 .. 8 9

Merk.t,!!

Gjenfunn av
fugt nierket
1'155-60 1q61 - 8 9 pA Akerøya
Rødstjert
Buskskvett
Steiskvett
6
Ringtrosl
Svarttrost
Grålrosl
Måltrost
Rødvingeirosi
Duelrost
Sivsanger
Rørsanger
Trostesanger
Gulsanger
Svarlhodesanger
Hauksanger
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Fuglekongesanger
Gulbrynsanger
Bøksanger
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
2
Gråfluesnapper
Dverglluesnapper
SH Iluesnapper
Sljerlmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Tornskaie
Varsler
Rødhodevarsler
Skjære
Kråke
13
Slær
5

2185
363
654
111
2212
535
1645
945
6
11
68
1
188

2
1
1
35
8
16
9
1

Kontroller av
fugl merket
Annensteds

3
1

8

1

1

11
824
467
932
904
1
2
32
1148
13978
8683
417
4
979
106
47
517
396
2
181
164
38

3
3
2
1

17
7
1

2
9

3
1

3

1

14
105
723

,
10
13

.) En av disse luglene ble kontrollert to ganger. Førsle gang i1979 og
annen gang i 1980. Registrerl som el lunn .

,,<
"[1961-89

M~[k~IBIl

1955-60
Pilfink
Boklink
Bjørkefink
Grønnlink
Stillits
Grønnsisik
Tornirisk
Bergirisk
Gråsisik
Polarsisik
Båndkorsnebb
Grankorsnebb
Rosenlink
Dompap
Kjernebiter
Lappspurv
Snøspurv
Gulspurv
Hortulan
Dvergspurv
Si~:u;u.![~

Totalt
135 arter

2<6

1~61-89

Gjenfunn av
fugl merket
på Akerøya

4
671
599
656
2
294
315
94
699
21
l
3
8
276
2
5
2
143
4
1
1164

~

61,451

254

6
l
3

Kontroller av
fugl merket
Annensteds

l
2

2
l
2

53

Ut Ira disse tallene gir dette oss en gjenlu'nnsprosent på fugl merket på
Akerøya på 0,41 'lo.

Kommentarer
, o versikten er utarbeidet Ira gamle logger og avskrifter , og
ikke fra originale merke lister. Derfor er
tallene ikke korrekte,
En ting som
gjør
det
vanskelig å få riktige tall,
er at
noen har merket med egne ringer, andre med
og
ringer Ira Akerøya tilhørende NLH-ÅS , Zoologisk museum-Oslo
Stavanger museum, og at materialet fra disse merkingene har blitt ·
spredt.
I tabellen som er satt opp, ligger feilmar~inen på ± 20 fugl på totalen,
mens det antageligvis er større mangler ved gjenfunnsoversikten,
Derfor må materialet gås igjennom så snart Stavanger museum får lagt
all ringmerkingsmaterialet for Norge inn på data,(Noe '
vi håper vil
skje om ikke så altfor lenge!) Det vil selfølgelig også fra Akerøya sin
side bli jobbet med å få samlet sammen gjenfunnsmaterialet så godt
som mulig,

\15

En annen ting som innvirker på mate(ialet,er det faktum at det i
begynnelsen var et rent pionerarbeid man utførte . Derfor ble sjeldne
fugler som man fanget , tatt livet av og skinn lagt. Disse preparatene
ikk e
befinner seg i dag på Zoologisk museum i Oslo. Fugler som
'følgende :
kommarmed på ringmerkingsstatistikken lil Akerøya,er
Hærfugl 1
10/5-72
sang spurv ."d. hann
11/5-75.
rødloppet fuglekonge
20/5-61 , 30/4-68,25/9-70
og
mai-71 , myrsanger
31/5-71 og 30/5-78.
rødstrupesanger ad, hann
14/5-66 . , rosenfink l
15/5-67
,dvergfluesnapper juv, hann
16/5-67.
En rekke andre fugler er også utelatt fra denne tabellen . De er
merket med Akerøya Ornitologiske Stasjon's ringer , men merkingene er
gjort på andre steder enn Akerøya. Eksempler på dette er 6 svartbak og
7 sildemåker
10-12/6 1966 ,
Tisler , Hvaler) , 5
rørsangere og 1 pungmeis
på Øra 1/6, Fredrikstad -89 ,30+
fossekall og lvintererle (Østfold-89), osv. Også 9 gråspurv
merket 29/4-67 på Akerøya er utelatt fra ringmerkingsoversikten og
avifaunalista, da disse fuglene ble fanget på fastlandet og fraktet ul
med båt.

Sangspurv ble fanget på Akerøya 11.5.1975.

Arten er utbredt i Amerika, og va.r ny for Norge.

Foto: Erik Sandersen . .

"'
UTVIKLINGEN I AKERØYAS HEKKEFUGLBESTAND 1963-1988
Morten G. Viker

Akerøyas bestand sv hekkende skjærgArdsfugler (non-passerines) er
tidligere behandlet av Lid (1975) og av Hanssen (1978). I disse
arbeidene presenteres resultatene av takseringer i 1963. 1965. 1974 og
1977. I denne artikkelen ~r også resultater av takseringene i 1988
med. Resultatene gjengis i tabellform. og det knyttes kommentarer til
hver art med henblikk på å belyse bestandssvingningerjendringer i

perioden 1963-88 (26 Ar)

Tabell

og årsakene til disse.

Utviklingen i hekkebestanden av skjærgårdsfugler på Akeri parantes er nyetablerte arter.

øy. 1963-88. Tall

1963
Knoppsvane (Cygnus olor)
4
Gravand (Tadorna tadorna)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
l
Ærfugl (Somateria lDollissfma)
ca. 60
l
Silend (Mergus serrator)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
18
Sendlo (Charadrius hiaticula)
5
Vipe (Vennelus vanellus)
3
Storspore (Numenius arquata)
Steinvender (Arenaria interpus)
3
Rødstilk (Tringa totanus)
3
Tyvjo (Stercorarius parasiticus)
l
Hettemåke (Lorus ridibundus)
Sildemåke (Larus fuscus)
ca.40
Gråmåke (Larus argentatus)
co.45
Svartbak (Larus marinus)
6
Fiskemåke (Larus canus)
ca . IDO
Makrellterne (Sterna hirundo)
4
Rødnebbterne (Sterna paradisaea)
Antall hekkende par

ca.294

1965

2
11
ca.45

1974

1977

1988

3
3

2

(3)
2
2

ca.25

l

ca·55

ca.30

l

2

l

l

18
4
2

J.5
3
4

25
3
5

24

2
2
11

3
2

l

Z

l

(57)

(3)

O
O
ca.3
ca.7
ca.4

ca.IO

8

12

8

16
4

ca.70

ca.25

ca.40

(3)

ca.144

4
(1)1

Z
O

6
9
3

ca.40

3

10

ca. 188

4

3

14)
ca.229

11

l

(4)
ca. IDO

lO'

Knoppsvane: Arten etablerte seg på Akerøya i 1979, da l par fikk fram
3 unger (Bosy 1980). Men allerede i 1978 forsøkte 2 par å hekke;
disse forsøkene var imidlertid mislykket (Hanssen 1979). Etter disse
årene har l par hatt tilhold i Ferskvannsdammene Sø på øya. I 1988
gikk imidlertid hele 3 par til hekking på øya: l par på den gamle
lokaliteten, l par i dammen ved Veslesundet og l par pA skjellsandbanken på Øyskjæra. I hvertfall de 2 førstneVnte fikk fram unger.
Denne økningen må ses på bakgrunn av den store økningen i hekkende
knoppsvaner i hele Østfold fylke. De fleste egnede hekkevann
inneholder nå ett eller flere par knopp svane , og arten·presses~ut i
skjærgården.
Gravand: Arten viser stabil eller noe negativ utvikling. minken og
reven får ta noe av Skylden for dette . Flere ganger er voksne hunner
funnet drept av disse artene.
Stokkand:

Utviklingen er stabil.

Ærfugl: Bestanden er halvert siden '1963. men er større enn i 1974.
Tendensen hos ærfugl er senere og omlagte kull m(~d færre unger.
Utvilsomt er arten utsatt for predasjon fra mink og rev. Samt at
økende menneskelig f orstyrrelse skremmer hunnen uv reiret; dette
bidrar unektelig til større eggpredasjon fra måker og kråke ,
Siland:

Utviklingen er 'stabil.

Tjeld: Positiv utvikling for denne arten, predatorer har øyensynlig
vansker med å finne tjeldens reir. Par som etablerer seg nord på øya
har imidlertid vansker med å få fram unger p,g.a. menneskelig
forstyrrelse.
Sandlo: Gledelig poSitiv utvikling for sandlo fra 3 par i 1977 til
hele 10 par i 1988. Som for tjeld ser det ut til at predatorene
vanskelig finner sandioreirene. men par som hekker ved buktene nord på
øya utenfor sjøfuglreservatet har problemer med menneskelig
forstyrrelser.
Vipe:

Utviklingen er stabil.

Storspove; Ett par av denne arten hadde tilhold på vestsiden av øya
hele hekkesesongen -88. Det vites imidlertid ikke om fuglene gikk til
hekking. Arten er ~kke tidligere registrert ,~hekkende på øya.
Steinvender:
hekking.
Rødstilk:

Negativ utvi kling .

Kun ett par viste tegn som tydet på

Utvi klingen er stabil.

Tyvjo: Et par hadde tilhold øst på øya hele hekkesesongen. I
etableringsfasen i mai ble imidlertid arten stadig forstyrret av
båtfolk som ulovlig la inntil land i reservatet her.
Hettemåke: Arten hekker nå ikke lenger på øya. Noen individer i
voksen drakt ses imidlertid på øya i hekkesesongen. Utviklingen
generelt for arten i Østfold er at den oppgir hekkeplassene i
Skjærgården, muligens p . g,a. økende minkbestand .
Sildemåke: Ingen par hekket i 1988, men flokker på omlag 30 fugler
badet jevnlig i FerskvBnnsdammene.

".
Gråmåke: Ca. 3 par hekket i 1988, betydelig nedgang. Vesleøya ble
imidlertid ikke godt undersøkt. slik at det kan tenkes at tallet på
hekkende par burde
vært større. Imidlertid viste de fleste
observerte gråmåkene ikke kjønnsmoden drakt.
Svartbak:
FiskemAke:

,Økende bestand, uvisst av hvilken grunn.
Betydelig nedgang, det ser ikke ut til at arten Ittør" å gå

til hekking p.g.8. rev
som har opphOldt seg på øya de siste to
Arene. En gammel koloni øst på øya har vært overgitt i mange år,
antakelig p.g.s. menneskelig forstyrrelse.

Makrellterne: Bestanden på øya har a1dri vært stor, men så lav som i
1988,har den aldri vært.
Rødnebbterne: Siden etableringen i 1974 har bestanden vært stabil.
Ternene ser imidlertid ut til å ha forlatt RullcsteinshQlmen sØr for
øyaIda denne stadig patruljeres av mink.

Dette skyldes sikkert bl.a. menneskelig forstyrrelse. Selv etter at
deler av øya nå er fredet med ferdselsforbud i hekketiden. ferdes
mennesker rundt omkring på øya, fortøyer båter overalt og spaserer i
viktige områder for hvitfugl. Predasjon fra rev og mink er også
sterkt virkende negative faktorer.
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FUGLETAKSERINGER I APEN MYR-.
ENG- OG RABBEVEGETASJON PÅ
AKERØYA.HVALER

Magne Pettersen

11988 ble det gjennomfø rt en hekkefugltaksering på to "myrområder" på Aker •
oya. Vi ville med dette prøve fl. finne ut
hvilke arter og deres hekkeletthet på
-Akerøya-myrene-,
BIOTOP-NEGETASJON

Den sørvestre myra (A) ligger vest på

øya og strekker seg fra et bergplalå i øst
over myrdrag til Vestre vadebukl. Dette
området ligger sommertid utsatt til lor

den fremherskende vindreiningen, sør·
vesten. Ytterslligger rester etter rålnen·

de lang. Lenger inne finnes endel fattige
luklkjerr med enkene åpne fjern. Vegetasjonen går suksessivt over fra kortvokst
tørr lyngmark !il mer fuktig preget kratt·
vegetasjon. Mellom disse områdene 'innes flere fuklsig. Flere sleder har det
dannet seg åpne dammer med dystrofl
vann. Området kan fremvise enkelte
steinblokker "igjenglemt" av isen elter
slsle istid.

(Mantia lantaoa) , krypkvejn (AQ.rQ.s1ris.
Sfolonjlera) og gunstarr (Care! flaya\. I
små åpne dammer finnes få arter utover
randvegetasjonen omkring, som består
for det meste av flaskestarr (Care); rostrala) og tråstarr (G la sjocama). Rundt
steinblokker j området dannes et eget
mikroklima velegnet for arter som krever
beskyttelse for vær og vind. Alt etter
fuktighelsgraden finner vi typiske arter
som fra vendelrot (Valerjna sambllcinal ,
mjødurt (Ejlioeodula u!maria), vasspepper (po!pQonum hydmpjper) og bruntot
(Scmphularia nQdasa), lil mer tørkepreget kalknlskende arter som bIodstorkenebb (Geranium sanglJ fnelJm) , krattaIant (lnula ~ og nyresUdre (Sa!:.
ijraga grjlnylalal.
På fuktige områder i takseringsfell B er
artene engslarr (Care! hosliana), tagl starr (C appcop!nQ!!atal og Ioppestarr(Q..
~ sledvis vanlige. På skjellsand·
.avsetmnger linner vi innslag av vårmarihand (Orchjs masctJla) og kystfrøsljerne (Thal lctCf lm mjnus).

på
Den lille myra i øst (8) ligger sør
øya og om fatter el myrparti fra en høymot 2 store Ijern "lenger
de i sørøst og
sør. Her er jordsmonnet vesenetlig grunnere enn I område A; slk at del ikke er
grunnlag for særlig kraltvegetasjon.
Særlig nedover mol
Dammenefinnes rik skjensandavselning . Skjellsanden er avsaU ujevnt og en kan gå Ira
fattig lyngmark til rike urteenger.
Typiske arterfortakseringsfelt A 's sandstrandlru1Jesteinsområde er strandarve
(Honkenya peplgideS) , strandkryp (Gla.ux
mari1i.ma), fjæresaltgras (plIccJoel!ja ma-

rilimaJ og tangmelde (Al!iQIexI2W1la1a) .
meo også sjeldne innslag som bulmeurt
(Hyoscyamlls ol.Q.e.!) og nonsblom
(Anag311i$ aryensjs) er kjent. Innenfor
dette området begynner tørr tyngmark
med markert innslag av røsslyng (c.auu.:
Da Ylligarisl, einer (,IIIDjpeOJs cgmmynis) og blåbær (yaccjojum myrtmysl . Går
en videre østover kommer en til fuktig
krattvegetasjon med vierartene krypvier.
(SaU! repreos) og ørevier (~,ved
siden av pors (Mydca gale) , som farger
myrpartiene rustrøde i blomstringstiden.
I fuklsigene fiones innslag av kildeurt

METODE
Målsettingen med takseringen var å lione ut hvilke arter, hvor mange par og
hvor parene hekket. Noen direkte reitleting bre det ikke foretatt. Antall par ole
fastsatt vedåleile anlatlsyngende hanner
og varslende Individer som ble notert ved
hvert besøk. Hvor fuglene sang, varsle!
etc. ble notert på et besøkskart, som man
senere overførte til el artskart, hvorfra
man fant ut antall revirhevdende/hekkende par. Inventeringsområdet ble gått
gjennom 7 ganger, på dager da været
tilsa at ikke egg og unger kunne ta skade
av beso k. Metoden benyttet var altså en
modifisl!rt Nkartmetode- som vanligvis
anvendos ved fugletakseringer.

'"
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Takseringsfelter på AkerøY8, Hvaler. i 1988

nærmere beskrivelse, se teksten.

Utsnitt av takseringsfeltet vest pa Aker •
øya, der myr, rabber, eng- og heivegetasjon inngår.
Utsikt vestover mol Søslerøyene.
Foto : Fort.
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AKER0VA

me r~et A og B.

For

·
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Vest på Akerøya. med Søsterøyene i bakgrunnen og Vestfoldlandet i det fjerne. Tegning: Jorun Pettersen 1990.
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Antall hekkende par på østre/sørvestre
myra Akerøya 1988

B

A.

'22

Stokkand (A. platyrhynchos)

l

Tjeld (H. ostralegus)

-

l

Vipe (V. vanellus)

3

1

2-3

1

1

-

(1 )

-

Sandlo (C. hiaticula)
Enkeltbekkasin (G. gallinago)
Storspove (N. arquala)

1

Rødslllk (T. totanus)
Gjøk (C. canorus)

( 1)

-

Sanglerke (A. arvensis)

3-4

3

Heipiplerke (A. pratensis)

6

Linerle (M. alba)

1

"1

Tomskate (L. coUurio)

-

(1)

Tomsanger (S. communis)

1

-

Ste/nskvett (O. oenanlhe)

1

l

Grønnfink (C. chloris)

l

-

Tom/risk (C. cannabina)

l

l

l

-

Sivsporv (e. schoeniclus)
Antall revir (par)

RESULTAT

,

25- 27

13-14

vi regner med at et par hekket her.

Stokkand
- En hunn
ble
på Vestre
myra under takseringen, og vi regner
med at arten hekket med et par.

Storspove (N. arguatal - Et slorspovepar
hevdet revir og ting kan tyde på at arten
hekket på vestmyra. Storspoven er aldri
tidligere påtrulfet som hekkefugl på
Akerøya.

Tjeld (H. ostraleousl - Et reir ble funnet i
skjellbanken ned mot Gobukta.

Rødstilk (T. totanus) - Et par hekket i
området
·starren.

Vipe tV. vanellusl - 3 par ble funnet
hekkende på vest og et par på østre
Myra.

Gjøk (C. canorus) - EI !neI. holdt til på
M,yra noen dager i slutten av mal, og
spurvefuglene var ikke særlig begeistret
forbesøkel.

Sandlo tC. hiaticulal - Sandloene hekket
på grensen av området ned mol vannet.

Sanglerke CA. alV~nsjsl - Arten hekket
med 6-7 par j lyngmarkene.

Enkellbekkasin CG. gallinagol - EI jnd.
spilte over sørvestre myra hele våren,og

He/piplerke JA. pratensisl- Arten hekket
spredt over områdene/med tilsammen
10 par.

12'

$anglerke, en vanlig art innenfor takseringsfeltene på
Akerøya der rabber, fukteng, myr og tørrenger .inngår.
Tegning: Roy Nordbakke.

Linerle (M.· alba) • Et par hekket i steinrø ysene i hvert av områdene.
Tomskate (L. collurio) • Et par hadde
tiihOld på østre myra et par uker i mai,
men det er uvisst om arten hekket.
Tomsanger (5. comrrunisl· Et par hek·
ket som vanlig i krattvegetasjon I det NØ
hjørnet av M.yra.
Steinskvett ID. oenanthel . Et par hekket
i raet på sørvestmyra og et par hekket
sør på østmyra.
Grønnfik (C. chloris) - Et par hekket sør
på vest myra.
Tomirisk CC. cannabina) - Et par hekket
på hver av myrene.
Sivspurv lE. schoeniclus) - Et par hekket
ved dammen sør på sørvestmyra.
DISKUSJON: SAMMENLIKNING MED
ANDRE TAKSERINGER I ØSTFOlD
Taksert areal er ca. 190 dekar, fordelt på
ca. 130 dekar (A) og 60 dekar (B). Tiisammen ble ca. 40 par (revir) registrert,
hvilket girenteHhet påca. 21 Opar (revir)1
km2.

En liknende taksering ble i 1975 gjennomført innen et brakkmaJ1(sareal ved
Hera-vassdraget i Trøgstad (eng, fukteng, sparsomt med kratt avosplbjørk). 5
revirhevdende arter ga her en hekketett·
het på 250 par (revir)lkm2 •
(Øsllold-Omjtolppen 4(2) :9-12), altså av
omtrent samme størrelse som på Aker øya.
Sammenliknet med åpne myrer! Østfold,
erteltheten og artsrikdommen på Aker øya adskillig høyere, idet Østfold-myrene
i (1976-77) bare huser 25-50 par(revir)1
km2 (G. Hardeng). DeUe har sammenheng med at takseringsfeltene på Aker øya i seg selv er mer produkluve miljøer
enn de gjennomgående fattigere østfold-myrene. Innslag av buskas og nærhet til strandsonen vil også virke inn.
Kvantitative takseringer på fuktenger og
rabber på Hestholmen i Øra naturreservat ble utført i 1984
(Østfold-Natur nr. 25:89-97), visle hele
470 revirJkm2 av tilsammen 19 arter (17
på Akerøya). I prøvefeltet på Øra utgjorde rorsanger og sivspurv alene
mer
enn 150 pa4km2.
Undersøkelsen viser at fuktområdene
på Akerøya er relativt fattige på hekkefugl. Hvor stor innvirkning mink og rev
har på deUe er usikkert, men med en
bekje"llOing av disse predatorene børvi
lå en positiv utvikling på Akeroya.

HEHKmESlANDEN AV HIST I mE OSLOFJORD 11988
Stein Engebretsen
11988 mottok Akerøya OrnItologIske
Stasjon midler fra ~Naturfondet I øst~
fold~ for å bestemme den nåværende

hekkebestanden av teist (Ceppus g ryl·
le) i Ytre Oslofjord.

Teist, som er en alkefugl, hekker i
Østfold kun på noenfa avsideliggende
øyer/holmer ule i havgapet, svært
eksponert tillor vær og vind. Da Øslfolds hekkebestand er såpass liten at
selvet beskjedent oljeutslipp fort kan

utradere en stor del av populasjonen,
harden fått status som ~såtbar" art her
I fylke!. Det er derlor viktig a holde et
våkent øye med utviklingen I bestanden.

Fra tylkesmannen I Østfold fikk vi tillatelse til å bevege oss i sjøfuglreservatene i noen timer på hvert sted.
Teislen legger reiret i utilgjengelige
brattheng, understeiner, I smale sprek·
ker o.l. Demed sier del seg selv al det
nær sagt er umulig å finne hvert enkelt
reir, og på den måten bestemme et
nøyaktig antall hekkende par.
Vi konsentrerte oss derfor om å telle
voksne fugler som fløy Inn V ul av
egnede hekkeplaser, varslet eller som
på annen måte hadde en oppførsel
som ant)ldet hekking. Vi besøkte hver
av "yene 5-6 ganger i løpet av sesongen. Siden 'antall individer fra dag til
dag var relativt konstant, beregnet vi
uten anfor store problemer det sann·
synlige antall hekkende par.
Tallene våre må betraktes som mini·
mumstall.

Våren 1988 'lar det god tilgang på sild
lYtre Oslofjord. Muligens hardette slått
positivt ut på antall hekkende par. Søslerbeslanden har for eksempel tidligere vært forholdsvis stabil på 2·4 par.
MIssingen har tidligere hatt ' -2 par,
mens del trolig er første gang, I alle falf
på svært lenge, al atten har hekket på
1lsler. Hela har i alle år vært artens
viktigste hekkelokalitel i Østfold, så al
over 50 % av det totale antall hekkende par befinner seg på denne øya, er
ingen overraskelse. 13 par liggerlorøvrig innenfor rammen av hva som har
vært vanlig de sisle 15 årene. O.J.
Hanssen takserte Heiabestanden med
jevne mellonvommellom 197409 1983.
Hanstallvariererfra 34 ind. i 1974 til 23
jod. i 1983, med middel på ca. 28 ind.,
ansåca. 14par. Vårt resunatersåledes
I samsvar med tidligere tellinger.
Sett under elt var 1988 et godt år for
arten I Ytre Oslofjord. Tilsammen 25
par er el ganske oppløftende resullat.
Ener en nedgangsperiode i begynnelsen av 1980·lallel ser det ut til at den
negative trenden er snudd . Forhåpentligvis fortsetter Ulviklingen i positiv ret·
ning slik at vi virkelig kan få en livskraftig stamme av denne vakre alkefuglen
I Ytre Oslofjord.
Takk relles til Ole Tendal, Rune
Torgersen og Tonnod Helgesen for
velvillig båtskyss, og tif "NatUrfOndet i
østfold" lor økonomisk bistand.

Meddelelse nr. 46 fra Akerøya Ornitologiske Stasjon

RESUlTATER
Mlssfng_n

ca. 3pa,

$. Søster

ca, Ø'par

Hela
Tlsferca.

ca. Upa,

Sum

ca.25par .

'1 par
Teist I sommerdrakt og i vinterdrakt.
Tegning I. Byrkjdal .

,,.
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HAVSVALE PA AKEROVA, HVALER
Stein Engebretsen

Natt tiI30.0a.B7 fanget erik Aspegren ei
havsvale (Hydrobates pelaglcus) på .
Akerøya. Fuglen ble fanget i et "mist-

nett- som tor anledningen var plassert I
ei bukt på sørsiden av øya, lett ved
annen antatt passende hekkebiotop for
arten; en fjellskrent med mange naturlige hulrom og sprekker og med ei sleinrøys i umiddelbarnærhet. Samtidig som

fuglen ble frigjort Ira nettmaskene, !løy
forøvrig et annet Individ over netlet.
Fuglene hadde nok blitt tiltrukket aval

hav5valas spesielle ·sang" som ble avspilt som lokkemiddel med høy styrke

like ved nettet.
Funnet erdel førsle avarten på Aker øya, forøvrig den rørsle regiSIrering i
Østfold siden 1926. Det som glør funnei spesielt interessant, er al fuglen
som ble langet hadde en velutviklet
rugeflekk, saml at den fløy inn i nellel
fra ~Iandsiden".
Aret elter på samme tid ble del fanget
ei havsvale på ei øy på vestkysten av
Sverige· også denne fangslen ble
gjort ved hjelp av lydopptak.

Disse to funnene som begge er gjort
på ei tid da arten vanligvis hekker, har
ført til at vi har begynt å spekulere om
ar1en faktisk kan hekke. om enn i lile
antall, langs kysten av Sør·Norge og
vestkysten avSverige. Arten gjø r svært
Ille vesen av seg. og hekkeplassene
blir bare besøkt nattestid. Muligheten
for at arten har holdt oss "for narr" og at
den har hekket helt ubemerket på
enkelte øyer I den ytterste skjærgår·
den, er derlor tilstede. Del faktum at
Akerøya-Individet hadde rugeftekk gjør
jo sannsynligheten for at så er lilleIle
enda større .

Vel, tanken appellerte sterkt til sta·
sjonspersonalet på Akerya. AOS har
derlor I 19AH 09-sesongene søkt eUer
arten. Egnede nelter forfangst l aktuell
tidsrom (aug./sepl.) har blitt Iilbrakt ule
med nen og kassettspiller I håp om å
konstatere al del førSle funnel ikke
bare var noen lilleidigheI. VI har forsøkt
ved slelnuror, fjellsprekker, gressbak·
ker og ved andre mulige hekkebiotoper, men hit til ulen resultat.
Ikke så mye som ei fjær er sett, og
skulleisen er naturligvis slor, men den
som har gill f.eg,har tapt! VI har derfor
larsøkt å fillne forklaringer på hvorfor
larsøkene b,WI har vært mislykket. For~
klaringen k, In mulig være al vi begynle
Invenleringt'tI lor sent. I Engf;md begynner eg91(1ggingen i juni-juli, på Røst
i aug .-sep! . Sannsynligheten er stor lar
at eventuello hekkende havsvaleriSørNorge begynner egglegging omtrent
samtidig eller muligens noe senere enn
de engelske luglene. altså rrulig I juli.
Vi har derlol planlagt å begynne Inventeringen el par måneder tidligere,
kanskje ålt I juni.
Forhåpenlligvis kan deUe gi oss enn
hyggelig overraskelse?
( Se s ] \ + 108 ) .

Meddelelse nr. 47 Ira Akerøya Ornitologiske Slasjon .

Havsvale, en" mystisk ~ lugleart som går til hekking utover høsten. Er
det mulig at den kan hekke i OSloltorden, på bOr1gjemle steder ul mot
havet?
Tegning:Tommy Stølen

'"

løysangerens trekktorl@p pA Akerøy'. Hyaler. vAren 1988
Tomas Aarvak
Gjennom en rekke år har løvsangeren Phylloscopus trochilus vært en
vanlig fugl. både når det gjelder antall trekkende og ring merkede individer.
Men til tross for det så vet man ikke så mye om trekkforløpet.
Akerøya hadde vårsesongen 1988 en jevn bemanning. hvilket har resultert
i et interessant materiale når det gjelder trekkforløpet til løvsangeren.
Metode
På Akerøya har fangst og ringmerking pågått siden1961 . Hovedsaklig har
dette skjedd ved bruk av japanske mist-nett. men også diverse forsøk med
ruser og Helgolandsfeller er utført.
Kriteriene som har blitt benyttet til å kjønnsbestemme løvsangere har
vært ,rnd. med vingelengde> 67 mm = hanner. og ind. med vingelengde < 65
mm = hunner (Sve nsson - a4).Fugler i overlappingsområdet 65-67 mm er ikke
kjønnsbestemt. På utseende er det ikke mulig å kjønnsbestemme løvsangere.
I denne artikkelen har jeg brukt 3-dagers perioder. Tallene som er benyttet
er fra perioden 29.4-31 .5-88. Tilsammen ble det da ringmerket 243 ikke
kjønnsbestemte ind . • 436 hanner. 705 hunner . tilsammen 1384 ind.

Trekkforløp
Løvsangeren er en 'langtrekker' som hvert år vender. tilbake fra sitt
overvintringskvarter i tropisk I sørlige Afrika (Raftnrn 71).TiI Akerøya .
ankommer løvsangeren som oftest i slutten av april og i begynnelsen av mai.
Tidlig -funn i Østfold lAkerøya : 22.411964 og 1966 (G.Lid og J.Fog),
22.4.83 og 20.4 .85 . Desverre var ikke stasjonen bemannet fra 25.4-28.4 i
1988 • slik at vi ikke fikk registrert de første løvsangerne. Tidligste
observasjon i -88 ble derfor den 29.4.
Ser man på fig.1,oppdages følgende interessante trekk: For det første
fanges det et større antall hunner enn hanner under vårtrekket. I tillegg
kommer hannene tidligere enn hunnene. I den første trekktoppen (periode 3)
er det en klar overvekt av hanner. I periode 6 er det en liten økning i antall
hanner (30 %) • mens hunnene i samme periode har en økning på 240 % i
forhold til
foregående periode •. I den tredje og siste markante
trekktoppen er det fortsatt hunnene som
dominerer. Trekkforløpet for
løvsangeren på Akerøya i mai 1988 viste at hunnenes trekkforløp var ca. 8
dager senere (faseforskjøvet) i forhold til hannene.

Løvsanger.

T. Aarvak .
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Flg.l 'Trekkforløp om våren på Akerøya hos hanner. hunner og ikke
kjønnsbestemte ind. av løvsanger,basert på vingelengde.
N

400

300

--..-- ri'

200

-~

- a - - sum

100

30 .4 3 .5 6 . 5 9 .5 12 .515. 518.521.524 .527 .530.5

Flg.2 : Trekkforløpet til løvsangeren fordelt i % på kjønn. Akerøya i tiden
30.4.-30.5.88

100

,

80

____ ri'

60

-~

40
20

30.4 3 . 5

6 .5

9 . 5 12 .515 .518 .521 . 524 . 527 . 530 . 5

Det fremgår tydelig av fordelingen i fig . 2 at hannene dominerer'
trekkforløpet frem til ca. 13.5. • mens hunnene i resten av mai måned
overtar. .
I

Piskusjon

Disse resultatene stemmer godt overens med iaktagelser på mange andre
ornitologiske stasjoner (Hedenstrøm & Petterson:Ottenby -83).Forklaringen
på dette ser ut til å ligge i en trekkstrategisk forskjell mellom kjønnene.
Hos løvsangeren hevder hannen revir . og da er det viktig å komme seg fort
tilbake til hekkeområdene for å besette et territorium raskest mulig.

Dermed skjer trekket mer direkte. Når så hunnene ankommerler reviret
ferdig etablert. Hunnene derimot hevder ikke revir, og trenger da følgelig
ikke å skynde seg nordover. Dette gir seg klare utslag på fangst- og
ringmerkingstallene for hanner og hunner.
I tillegg til kjønnssammensetningen under vårtrekket,er det mange andre
spørsmål interessante: Hvilken innvirkning har de ulike underartene på
materialet,hvis det er slik at både Ph.!.trochilus og Ph.t.acredula trekker
forbi Akerøya ? Hvis begge rasene forekommer: Kommer de samlidig , eller
er det et lydlig skille? I Sverige skiller de mellom to underarter i
vårtrekket : En sydlig rase Ph.!.trochilus som er gulere på brystet og har en
grønnere farge på ryggen , og en nordlig rase Ph.t.acredula som nesten helt
mangler gult på brystet og er grå eller grågrønne på ryggen.
I alle fall er det helt sikkert at selv om løvsangeren er vår vanligste fugl
så er det mye vi ikke vet om den. Mye spennende står igjen å finne ut !
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3 Phyllos-
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SELPØDEN I YTRE OSLOFJORp 1988

'"

Morten Viker

Steinkobbe .Phoca vitulina er den eneste selarten som reproduserer i
·Oslofjorden. Sommeren 1988 opplevde personalet ved Akerøya
Ornitologiske Stasjon å finne flere døde dyr
rundt omkring
på strendene syd på Akerøya. Anslagsvis drev det iland mellom 30 og 40
dyr.
Øket mortalitet hos steinkobbe ble notert allerde høsten 1987 i'
søndre deler av Kattegat, men det er uklart om dette hadde sammenheng
med en forestående epidemi. Langs Den tyske Nordsjøkysten ble øket
mortalitet observert i januar og februar 1988. Heller ikke her vet man om
dette hadde noen forbindelse med epidemien.
Den 12. april ble det
observert sterkt økt dødlighet hos voksne
seler og et økende antall aborterte foster på den danske øya Anholt i
sentrale Kattegat. Og etter et par uker skjedde det samme på de fleste
danske sellokaliteter.
Den 21.mai ble de første funnene av død sel rapportert fra
Hallandskysten.
Den 30.mai ble det meldt,om syke seler fra
Onsalaområdet og den 6.juni i søndre og midterste Bohuslån opp til
Lysekil.
Døde seler ble oppdaget ved Våderoarna 13.juni , ved Segelskåren 21,
juni og Kosterområdet den 26.juni (Bergman et.aI.1988) .
I slutten av av mai ble sykdom
også observert i Vaderhavet,og
spredte seg raskt sørover helt til oederlandske farvann.
Fra Norge kom de første rapportene om død og syk sel fra
Hvalerområdet 6.juli. Den videre spredningen i Norge er noe usikker, men i
begynnelsen av august ble det meldt om døde seler så langt nord som Sogn
og Fjordane og Møre og Romsdal (Markussen el.aI.1988).
Svenske forskere mener at årsaken til epidemien nå er klarlagt. Det
var en infeksjonssykdom som blir spredt via kontakt (,øvre luftveissmitte).
Et hvalpesykevirus har blitt isolert fra døde seler i Sverige og Nederland
(Bergman et.aI.1988).
Norske forskere isolerte et .heroesvirus (Markussen et.aI.1988) , og
noen forskere fant picornavirus. Disse virus ' er antagelig sekundære til
infeksjonen med hvalpesykelignende virus, det vil si at pga det nedsatte'
immunforsvaret som den typen virus forårsaker blir individet mer
motagelig for infeksjon av andre virus og bakterier· (Bergman et.aI.1988).
Det har også blitt framsatt teorier om at det er økologiske årsaker
til sykdommen. Dette tilbakevises av svenske forskere. At selstammen
skulle ha øket så mye at sykdommen skulle ha kommet av .for store
populasjoner,savner
fakta og er en missoppfattelse av teoriene
om tetthetsberoende dødlighet. Denne dødligheten forutsetter at en viktig
ressurs har blitt begrensende for populasjonens tilvekst, f.eks. tilgang på
føde eller mangel på kasteplasser (Bergman et.aI.1988).
I

I svenske og danske deler av Kattegat og Skagerak regner en med at
ca. 4800 dyr drev i land; 3400 i Sverige og 1400 i Danmark . I Norge ble det
samlet inn Ca. 1030 dyr, slik at totalen for Kattegat, Skagerak og norsk
del av Nordsjøen blir 5830 dyr. I svenske deler av Kattegat og Skagerak
regner en med at omlag to tredjedeler av bestanden strøk med (Bergman
et.al. & Markussen et.aI.1988).
Bestanden av steinkobbe i Østfolds del av Oslofjorden ble anslått av
Ugland et.al. i 1983. En kom fram til at 1983-bestanden var 300-400
voksne dyr, og 60-90 årsunger.-Totalt b le det samlet inn 397 dyr i
Østfold, men en regner med at totalen av ilanddrevne dyr lå omkring 450
ind. (rylkesm. i Østf.1988).Tellinger gjort sommeren 1989 viste at det
bare var litt i overkant av 30 voksne dyr tilbake, og det ble bare observert
2 årsunger (A.Flingtorp pers.medd.).
Dette viser at det er knapt 10 % av 1983-bestanden igjen i Østfolds
del av Ytre Oslofjord. Om en regner med at bestanden i Østfold hadde
steget til 400-500 dyr i 1987,er det bare 6-7 % av dyrene tilbake. De
svenske og danske bestandene ble redusert med Ilesten 70 % , mens
epidemien altså antagelig har gått hardere utover bestanden i Østfold,

hvor mer enn 90 % av selene er borte. Produksjonen av unger var også
svært liten i 1989. Tellinger i Kattegat har vist at bestanden der økte med
gjennomsnittelig 10 % pr. år før epidemien, og hvis tilveksten i
Østfoldbestanden er tilsvarende,vil det gå mange år før bestanden igjen
når samme størrelsen som før epidemien.
En steinkobbe som ble merket ved Torbjørnskjær 22.06.88 av
Bioenergetikkgruppen ved Institutt for biologi, Universitetet i Oslo, ble
gjenfunnet død på Akerøya 26.08.88. Selen var en årsunge og ble således
bare noe over 2 måneder gammel.
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Trekk av admiral, Vanessa atala'nta , observert på
Akerøya I ytre Osloflord 1989
Tomas Aarvak
Helga 9-10.september 1989 ble det på Akerøya i Hva.ler
(S9'02'N-10'S3'E) observert tydelige trekkbevegelser hos admiral
(Vanessa atalanta) . Personalet på den ornitologiske stasjonen på øya talte
ca. 15 ind. den 9.9., mens det dagen etter
ble talt ca.1 00 ind. Det var
spredte individer over hele øya, men hovedkonsentrasjonen
syntes å holde seg rundt løvskogen Sø for huset. 10 ind. ble fanget for
fotografering 10.9. uten at noe annet ble gjort med disse. Neste
observasjon ble så gjort av 1 ind. 15.oktober. Ingen bestemt trekkretning
ble observert på noen av disse dagene', Fra 11-14.9. var det ikke folk på
stasjonen , så det finnes ingen data fra disse dagene.
Været den 9-10. september var NØ moderat bris, klart vær og god sikt. Den
15.oktober blåste det n -lig 6 ml s og også da var været klart med god sikt.
Under dagene 9·10.september med bra trekk av admiral,var det også et
meget godt fugletrekk , hvor arter som heipiplerke , trepiplerke , linerle.
lappspurv , steinskvett , fuglekonge og rovfugl "var i slaget".
,
Admiralen er en utpreget vandrende sommerfugl , som starter sine
forflyttninger mot nord fra Middelhavslandene og Nord-Afrika. De når deler
av Nord-Europa i april-mai, men kommer som oftest ikke til Skandinavia
før i juni. Admiralen har et tr~kk nordover som er delt mer eller mindre i
to . Arsaken til dette ligger i at det er to forskjellige generasjoner som
trekker til forskjellige tider. Første generasjon når Skandinavia i løpet av
vålen I forsommeren , mens annen generasjon starter sine vandringer
nordover i begynnelsen av august. Dette nordtrekket er ikke så lett å
observere, som det noe kraftigere sørtrekket
fra slutten av
august
til første halvdel av oktober.
To ganger tidligere har
fenomenet blitt observert på Akerøya 1 da
35-50 eks. ble sett trekkende fra Sø til NØ 28.august 1963 (Lid 1971 ),og
40-50 eks.
p~ tydelig sørtrekk 28-29.august 1971 (Lid 1977).
Utenom dette er det flere ganger på høsten sett enkeltindivider som har
rastet en kort stund, før de har trukket videre.
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Admiral på Akerøya 10.9.89. henholdsvis på vier og på Stein
Engebretsen. Foto: Sebastian Ludvigsen.
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NATURFAGLIG LITTERATUR OM AKERØYA SUPPLEMENT Il, 1977-84
Geir Hardeng
I Østfold-Nat~r nr. 2, 1977 8.42-54 er publisert
6VefSikten, trttBfatuf om Akerøyas naturforhold, flora,
fauna ffi.V.
1827 -1977.- Et supplement (I) finnes i 0stfoldNatur nr. 3, 1978, 5.63-64.
- Noen referanser 1901 - 76 er
supplert:

Andersen, K. 1971: Noen observasjoner fra ytre Oslofjord.
Sterna 10: 276 - 277.
Akerøya: 2 par sandla og
1 steinvender reg. 31.5.71.
Anker-Nilssen,T.; Adelsten- Jensen, K.; Jerstad, K.: Røstad
O.W. og Thomassen S. 1977. Ringmerking av forskjellige
fuglearter i 1972 og 1973. Medd. fra norsk
viltforskning. 3 ser., nr. "2: 1 -60. Akerøya
s. 17,18,34,35,39,45,47,49-54,56,58,60.
Anker-Nilssen, T, og Røstad, O.W.
1981: Undersøkelse av
oljeskadde sjøfugler i forbindelse med oljekatastrofen i Skagerak desember 1980/januar 1981.
Viltrapport nr. 16:1-4. A. 5.9: Oljedøde fugler.
Anonym 1977:Bemanningen
ved
Akerøya
OrnitOlogiske
Stasjon i 1976. . ØstfOld-Natur nr. 2: 34-35.
Anonym 1977:Adresser til Akerøya Ornitologiske stasjon og
dens styre. ØstfOld-Natur nr. 2:41.
Anomym 1978:Stasjonens

personale

i

1977. Østfold-Natur 3:54.

Anonym 1978:Meddelelser fra Akerøya OrnitOlogiske stasjon.
(Liste over medd. nr.l- 10.) Østfold-Natur
nr. 3:56.
Anonym 1979:LRSK innkommet materiale 1978. Østfold-Ornitologen
6 (3-4): 103 - 109. A,s, 103-105, 108-109.
Anonym 1979:Ringmerkere til Akerøya!/Til slags! (ØstfOld-Natur
nr. 6. årsrapport fra A.
1978. )/Arsrapport 1976
og 1977 for Akerøya Ornitologiske stasjon
.
ØstfOld-Natur nr.
2 og 3). Annonser i Vår
fuglefauna 2: 67+230.
-Anonym 1979:Kort om Akerøya Ornitologiske stasjon.
Østfold-Natur nr. 5:24.
Anonym 1979:Stasjonens personale 1978. Østfold-Natur
nr. 6:57-58.

Anonym 1979:Meddelelser fra Akerøya Ornitologiske
stasjon .
(Liste over medd. nr. 1-8).
Østfold-Natur nr . 6:60.
Anonym 1980:Nye meddelelser fra Akerøya Ornitologiske
Stasjon . Østfold-Natur nr . 9:30 .
(Liste
over medd . nr . 9-21.)
Anonym 1981:Meddelelser fra Akerøya Ornitologiske
Stasjon.
Østfold-Natur nr . 13 : 23.
(Oversikt
over
meddelelse
nr.
20-31 . )
Anonym 1981:Stasjonens (=Akerøyas Ornitologiske Stasjon)
personale 1980. Østfold-Natur nr. 13 : 22.
Anonym 1981:0Ibs,e r'v a.j,oner innkommet til LRSK, 1978 og 1979.
~~~~~~~~ff 82-85 . (A.s.82-85: 111
t
, egretthegre, boltit,
alkekonge, gråstrupedykker, havlire, storjo,
sabinemåke, splitterne, rødhodevarsler,
lappspurv.)
Borgen, A. 1973: Urtehagen på Knatten . (Gyldendal . ) Oslo .
173 s. Akerøya s.94-95: Skildring fra øya, mark jordbær, timian , forf . har bodd 3 mnd . pr. år i
20 somrer på øya.
BOSy, R. G. 1980 : Sabinemåke, Larus sabini, observert for
første gang i Østfold. Østfald-Ornitoloqen 7
(1) : 14- 16 . (Medd . nr. 17 fra AOS.)
Basy, R. G. 1980: sta sjonen s gjenfunn og kontroller i 1979.
S.26-27 i Bosy, R.G.
(red.): Virksomheten ved
Akerøya Ornitologiske Stasjon 1979. Østfold~atur nr. 9:1-31.
Bosy, R.G . 1980: Stasjonens
nr. 9:28 .

personale

Bosy, R.G . 1980: Takk! (Øk. støtte
Natur nr . 9 : 31.

til

1979. Østfold-Natur
A.

1979).

Østfold-

Bosy, R. G. 1981: Avifaunisk oversikt for Akerøya 1980. s.515 i: Bosy, R. G.
(red.) : Virksomheten
ved
Akerøya Ornitologiske stasjon 1980. Østfo1dNatur nr . 13. 23 s. (Medd . nr. 31 fra AaS).
Botnermyr, R. 1979: Avifaunisk oversikt for Akerøya 1978 .
Østfold-Natur nr. 6:14-28 (s . 25 : Kart over Akerøya naturreservat opprettet 22.12.78).
Botnermyr, R. 1980 : Avifaunisk oversikt
Østfold-Natur nr. 9:4-17.

for

Akerøya

1979 .

Børretzen,O . 1974:
ytre Oslofjord og svenskegrensen til
Smøgen . Guide for båtferien . (Gyldendal) Oslo.
112 s. Akerøya s . 55-57.
Collett , R. 1918 : Norges krybdyr
WOllebæk). Chra.

og

padder . A. s . 35 (V/A .
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Eie, J.A. 1978:
FerskvannsøkologL,
B.
60
1: Akerøya
foreslått vernet i Landsplanen for verneverdige
områder og forekomster, Miljøverndepartementet.
Østfold-Natur nr. 3:57-62.
Eilertsen,~.1977:

Innledning. (Arsrapport

1976).

0stfold-

Natur nr. 2:3-4.
Eilertsen,R.1977:

Regnskap

for

1976

for

Akerøya

Ornitologiske Stasjon . .Østfold-Natur nr. 2:39.

Eilertsen,R.1978: Regnskap for 1977. (Akerøya Orn.stasjon).
Østfold-Natur 3:55.
Eilertsen,R.1978: Knoppsvaner 1

tologen

5

(3-4):67.

skjærgården.

(2

Østfold-Orni-

par hekkeforsøk på A.

1978).

Eilertsen,R.1979: LRSK-innkommet materiale 1977. 0stfold.ornitologen 6(2):66-69. (A. s. 69, svart strupe
3+ l ex. 15-16/3-77.)

Eilertsen,R.1982: LRSK-innkommet materiale 1980. Natur i
.Østfold -l (1):28-38. (A: vipe, heipiplerke, blåstrupe, svart-rødstjert, bjørkefink.)
,Fauna

1983,~:35

(oter).

Fauna norv. Ser. A. 3(4):17 (1.vannsalamander, Akerøya.)
C. 1982:12 (Akerøya, hettemåker.~
FOlkestad, A,O. 1978: Takseringer og studier av gråstrupedykker i overvintringsområdene på norskekysten.
Anser, suppl. 3:84-89. Akerøya s.85:l ex. obs. i
vinterhalvåret, for perioden 1967-77.
Fr.stad 09 Omegns

Jeger- og Fiskeforenings tidsskrift 1982;

.!LU..: 17 -

(Ilkerøya ) .

Fylkesmannen i Østfold 1980: Forslag til handlingsprogram
for friluftslivet i
Østfold. Moss, nov.• 1980,
104 s ~ ~ 3 vedlegg, 13+25+9 s. (A. s. 4, 11.)
Haftorn, S.197l: Norges fugler. (Universitetsforlaget). 862
s. Oslo. Akerøya s. 15,54,68,91,93,213,230, 235,
240,244,251,255-257,259,266.270,290,301,307,310,
325,329,338,349,367,369, 370,377,443,542,544,
622,684, 810,811,815.

Haftorn,S. 1980: Våre fugler. (NKS-forslaget.) 3049; A. · S~
222, 292-294: RØdtoppfuglekonge 1967, rødstrupesanger mai 1966, steintrost april 1969, sangspurv mai 1975.
Halvorsen, R. 1980: Numerical analysis anq successional
relationships of shell-bed vegetat ion at Akerøya,
Hvaler, SE Norway. Norw. J. Bot. 27:71-95.
(Meddelelse nr. 21 fra A.)
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Halvorsen,R.1980:

Numerisk
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på

skjellbanker på Akerøya, Hvaler.
K. norsk Videnskap.Selsk. Rapport Bot. Ser. 1980
~ 244-252.

Halvorsen,R.og Fagernæs, K.E.
1980: Sjeldne og sårbare
plantearter
i
Sør-Norge.
Ill.
Kalkkarse
(Hornuogla petraea). Blyttia 38:171-179. A.5.
174-177.
Hanssen, O.J.

1977: En sammenfatning av året 1976 fra måned

til måned. S.5-9 1

Hansen,

O.J.

(red.):

Ars-

. rapport 1976 for Akerøya Ornitologiske Stasjon.
0stfold"- Natur nr. 2: 1-5.
Hanssen, O.J. 1977: Kommentarer til den systematiske artslisten for 1976./Systematisk artsliste med kommentarer for 1976.
Østfold-Natur nr. 2:10-27.
Hanssen,O.J.1977: Biometriske mål for noen uvanlige ringmerkingsarter fanget ved Akerøya Ornitologiske
Stasjon i 1976. Østfold-Natur nr. 2:33.
Hanssen, O.J . 1977: Sjøfugljakten rundt
Østfold-Natur nr. 2:40.

Akerøya

i

1976.

Hanssen,0.J.1978: Innledning. 5.7-8 i: Hanssen, O.J. (red.):
Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon
1977. Østfold-Natur n r. 3:1-64.
Hanssen, O.J . 1978: Avifaunisk årsoversikt for Akerøya 1977.
Østfold-Natur nr. 3:9-24.
Hanssen, O.J. 1978: Aret 1977 fra måned til måned.
Østfold-Natur nr.3:25-29.
Hanssen, O.J.
1978: Ringmerkingsoversikt Akerøya Ornitologiske Stasjon 1970-1977. Østfold-Natur nr.

1..: 30 - 32 .

Hanssen, O.J.
1978: Gjenfunn rapportert i
1977 av fugl
merket ved stasjonen. ØstfOld-Natur nr. 3:33-34.
Hanssen, O.J.
1978: Biometriske mål for
ringmerkingsarter for Akerøya
Natur nr. 3:35.

noen sjeldnere
1977 . 0stfold-

Hanssen, O.J:. 1978: utviklingen i A'kerøyas hekkefuglbe stand.
Østfold-Natur 3:36-38.
Hanssen, O.J.
1978: Akerøya høsten 1977. ØstfOld-Ornitologen 5

.!.2::.U: 54 - 55.

(Medd. nr 11 fra AOS).

Hanssen, O.J.
1978: Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske
Stasjon våren 1978. Østfold-Ornitologen 5(3.!l.' 56-59.
·Hanssen,O.J.1979:
Hekkebestanden
av
ærfugl
Somaterla
mollissima i Østfold.
Fauna 32:14-18. (Medd.nr.
9 fra ADS. Mye stoff fra A. )
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Hanssen.O.J.1979: Forekomsten av makrellterne sterna h1rundo
på Østfold-kysten. Fauna 32:19-22 (Medd.nr. la
fra 1..05).

øverndept. og fylkesmannen 1 ws<ro.a. 35
Stensil. Akerøya 9.4. 25-27. 32-34.

s.

Hanssen.O.J.1979: Virkningen for fuglelivet på 0stfoldkysten etter et oljeutslipp i Skage rak høsten
1978.
1-23. Akerøya B.7
olje,
sjØfugL (English
summary: Effects on seabirds along the coast of
Østfold county
after
an
oiloutbreake
in
Skagerrak.) Medd.nr. 12 fra AOS.
Hanssen.0.J.l979: Kort om Akerøya
ØstfOld-Natur nr. 5:24.

Ornitologiske stasjon.

Hanssen.0.J.1979: Innledning. 9.4-6 i: Hanssen. O.J. (red.):
Virksomheten ved Akerøya OrnitOlogiske Stasjon
1978. Østfold-Natur nr. 6:1-60. (Medd. nr. 13
fra AaS.)
Hanssen.O.J.1979: Fuglelivet på Akerøya fra måned til
. 1978. Østfold-Natur nr. 6:7-13.

måned

Hanssen,0.J.1,9 79:
Stasjonens
gjenfunn
og
kontroller
rapportert i 1978. ØstfOld-Natur nr. 6:33-34.
Hanssen,O.J.1979: Oversikt over fuglearter observert på
Akerøya fram til 1.1.1979. Østfold-Natur nr. 6:
35-37,
.
.
Hanssen,O.J.l979:

Blåstrupens

~~~~

vårtrekk
over
Akerøya.
:38-42. (Spring migration of
on Akerøya.

English summary. p.
Hanssen,O.J.1979: Regnskap for Akerøya Ornitologiske Stasjon
1978: Østfold-Natur nr. 6:59.
Hanssen,0.J.1979: Status for sjøfuglreservatene 1 Østfold
1979.
ØstfOld-Ornitologen
6(3-4):82-88.
A.s.84,87.
Hanssen,O.J.1979:

Forekomsten

av

hauksanger

'lØf:s,::t",f",O~1*d'::-Tor"n",1
..t",o",1",o",g",e"n,-,6!....1(-"3c:-,,,4.L) : 89 - 91.

fra AOS.)

i
Østfold.
(Medd, nr: 14

Hanssen,O.J.1979: Lyst til å lære ringmerking? Østfold-Ornitologen 6 (3-4):100-101. (Akerøya,)
Hanssen.0.J.1980: Bestandsforholdene hos noen skjærgårdsfugler 1 Østfold. Fauna 33:56-63. (Medd. nr. 18
fra
AOS.)
A.a.
56.57,59
knoppsvane.
hekking,s.60 steinvender, s. 61 enkeltbekkasin.
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Hanssen, O.J. 1980: Forandringer i hekkebestanden av

ærfugl

Østfold de siste 20 år.
materiale fra A.)
i

Hanssen,O.J.1980: Spring migration
of
Ringed
Plovers
Charadrius hiatieula (L.) in Østfold, southeastern Norway.
Fauna norv., Ser. C, e1nclus
~70-72. (A. s. 70.)
Hanssen,O.J.1980: status for sjøfuglreservatene i Østfold
1980. ØstfOld-Ornitologen 7(2):51-55. A.s.S1,55:
Ærfugl , tjeld, sandlo.

Hanssen,O.J.1980: Ankomstdato for noen trekkfugler 1 Østfold
våren
1980.
Østfold-Ornitologen
7:110-111
(gluttsnipe på A. 30/3-80. Materiale fra A.
inkludert
i
tabell 1, men ikke skilt ut
spesielt) .

Hanssen,O.J.1980: Innledning.
9:3.

(Om

AOS) •. Østfold-Natur

nr .

Hanssen,O.J.1981:
Migratory
movements
of Scandinavian
Golddcrets Regulus regulus (L.) .
Fauna norv.
Ser. C. Ctnclus 4:1-8. (Medd. nr. 20 fra AaS.).
A. s.2, materiale fra A. inkludert 1uOs10 Fiord Il.
Hanssen,O.J.198l: Seasonal variations in the occurence of
Common
Eiders
(Somateria mOlissina) L. at
Akerøya, Hvaler SE Norway . Fauna Norv. Ser. C . •
Cinclus 4:49-55. (Medd.nr. 26 fra AOS.)
Hanssen,O.J.(Oiv.
stensilerte
sjøfuglrapp. fra Østfold
inkluderer materiale fra Akerøya,
f.eks. rapp.
fra sesongene 1982 og 1983.)
Hanssen,O.J.og Botnerrnyr, R. 1979: Populasjonsstudier av
ærfugl på Akerøya
en foreløpig
rapport.
Østfold-Natur nr . 6: 43-50 .
Hanssen,O.J. og Iversen, J.
1980 : Akerøya Ornitologiske
Stasjon. Vår Fuglefauna 3:207-219. (Medd.nr . 22
fra AaS.)
Hanssen,O.J.og

Nilsen,

M.

1980:

Første funn av sangspurv
Norge .
Vår Fuglefauna
1111:11-13 . Medd. nr . 19 fra AOS. (A. 11.5.75.)
,z"o",n"o,"t:Tr"i-,c";h"i"ac..;m'i:e,,',,o~d~i~a 1

(Hanssen, O.J.
og
Røed,
T.
1978):
(3 bilder å :1
S.: Ærfugltelling, hornugle, spurvehauk på Akerøya.) Østfold-Natur 3 :42,46,51.
Hardeng, G. 1977 : Litteratur om Akerøyas naturforhold,flora,
fauna m.v. 1827-1977. (2. utgave.} Østfold-Natur
nr . 2:42-54 .

'lO

Hardeng,G. 1978: Supplement til: Litteratur om
Akerøya
naturforhold,
flora,
fauna m.v. 1827-1977.
Østfold-Natur nr. 3:63-64 (5. 64 utelatt ved en
feil i .2. utgave av ØN nr. 3; 1983).
Hardeng,G. 1978: (Innledning). S.S7 i
Hardeng, G. (red.):
Akerøya
foreslått vernet i Landsplanen for
verneverdige områder og forekomster, Miljøverndepartementet. Østfold-Natur nr. 3:, 57-62.
Hardeng.G. 1978: Rovfugl-forekomster i Søndre Smaalenene før
og nå. Østfold-Natur nr. 4:_ 1-44. Akerøya s. 6,
8,9,27.

Hardeng,G. 1980: Fra 100 til 400 fuglearter ·i Norge og om
utviklingen i Østfold. Østfold-Ornitologen 7(1):
26-31 (A . s . 29-30: 4 nye arter for Norge fra
A. )

ØstfOld. Utredning til
Hardeng.G. 1980: Våtmarksområder i
fylkesmannen i Østfold. 490 s. + fig.
+ vedl.
Del I-V. Halden 29.9.80. (En del data om A.bl.a
5.148,437. )
Ha~deng,G.

' 1980: Pros ektet "Re resentative naturtyper og
s Ol
truete biotoper i Norden,
yl e. s o
Rapport til na turverninsp. ,
29.9.80.
36 5.
Miljøverndep. A. s. 9,23 .

Holm, H., Nissen-Lie, H. og Fjellanger Widerøe AlS 1982:
Sommerk sten. 1. ytre og Indre Oslofjord fra
svenskegrensen til Ver ens En e.
Oslo. 1 51 s. (A. s. 54 - 55, meget
fargefoto (flybilde) av øya.
Hovda, J.T. 1978:
Nye
adventivplanter funnet i Norge.
Blyttia 36:177-187. Akerøya
s.
179:
RØdt
høsegras funnet ved huset på øya 1966.
Huseby, E. og Ramberg, J.B. 1978: Geophycial investigations.
Norges geol. unders. 337:41-53. Vedlegg. plate
3: Oslofeltet: 2 målesteder på Akerøya, gravitasjon på +20.
Iversen,

l. (Andersen) 1980:
Kvikksølvundersøkelser i blåskjell og egg fra gråmåke og ærfugl. 0stfoldOrni to logen 7( 1) :.18-21.
(Materialet er innsamlet på A. Medd.nr. 15 fra AOS. )

Iversen ,

I. 1980:

Iversen,

l. 1980: Enkelte noteringer fra Akerøya ornitologiske stasjon høsten 1979 . Østfold-Ornitologen
1111:63 (div. fugleobs., nordisk fl.mus).

Ringmerking. gjenfunn og kontroller ved
Akerøya 1979. Østfold-Natur nr. 9:18-25.

..

,
Iversen,

t.

Iversen, l.
19B1:

1981: Ringmerkingsoversikt (: Akerøya). 0stfoldNatur · nr. 13:16-18.
stasjonens
(=
Akerøya Ornitologiske
stasjon) gjenfunn og kontroller innkommet
1980. Østfold-Natur nr. 13: 19-31.

Iversen, l. og

Auensen,
blAsk elI o

i

T. 1979: Kvikks01vundersøkelser av
fra
råm åke
o
ærfu l.

' prosje oppgave semes eroppgave
ve
sold
Ingeniørhøgskole, . Tune. Rapport ca. 17 S.,
deponert ved skolen. (Materiale fra A.) Se
Iversen 1980.

Iversen, T.8. 1982: Spredte

logiske stasjon
1(2):59.
Jensen, A. 1979: Akerøy Fort.

inntrykk
våren

fra
1982.

Akerøya

Ornito-

Natur i Østfold

~'-'i;iis.~~,2:B-32.
(Østfold
Sarpsborg.) A.

Il

Qrn. stasjon s.
(nevnt), ellers bl.a. om
gårdsbruket og den gamle gårdsdriften på øya, nå
forlengst nedlagt.
JOhannessen,A. 1979: Kysten vår fra svenskegrensen
Lindesnes. (E.G. Mortensen),
Oslo,
312
(Akerøya .:30-33).

til
s.

Johansen, E.1972: Hjemlige og fremmede stener på Akerøya .
..,A"k"err;;.øp:y;:b"r-oe"v,-;--,n"r"-.:.._~5.: 7 -11. ( geologi,
rulles tein,
flInt m.v.).
Johansen, Ø.1981: Glimt fra Hvalers flora. Hjembygda Hvaler
.3 (1-2):9-39. A.s. 12,16,17,26,27,30,33,35/39:
Saltsoleie,
barlind,
bulmeurt/selsnepe/giftkjeks, jordbærkløver, strandkål, engmarihånd,
gåsefot, kalkkarse. (Artikkelserie i Fredrikstad
blad 1975-76.)
Johannessen,A. og Stephansen, C.C. 1977: Den nye havneboka fra svenskegrensen til Lindesnes. (Mortensen.)
Oslo. 253 s. Akerøya 8.25-28 (festningen m.v.
omtalt) •
Johnsen, S.1935: Om utbredelsen av vannsalamandrene (Triton)
i Norge. Naturen 59:97-111 (bl.a. Akerøya/Hvaler
omtalt). Ref. i Fauna narv. Ser. A. 3:17 (1981)·.
Kgl.Norsk Motorbåtforbund 1983: .Havneguide for båteiere.
(AlS Økonomiske litteratur) . 464 s. (Akerøya s.
202. )
Kjellesvig,T. 1980:
stasJon

Regnskap for Akerøya
1979.
Østfold-Natur

Ornitologiske
nr.
9:29.

Kjelsaas, J. 1982:
Er det slik fugleforskning
skal drives. Vår Fuglefauna 4(3):211. (Kritikk
av at sangspurv, ny for Norge, fra A., ble "avlivet" og "skinnlagt" .... Bemerkning :
Døde av seg selv.)

,<I
Ornitologiske
Larsen, R. 1983: Virksomheten ved Akerøya
stasjon 1982.
.Natur i Østfold 2(3): 124-127.
Vår Fuglefauna 6:280 282.

Lid, G. 1975: Referat fra møte på Akerøya, Hvaler 13. mai
1975. Stensil, Oslo 5.11.75, 8 s . (vedlikehold
av huset, fredning/informasjon,
beiting, friluftsliv, økqnomi).
Lid, G. 1979: Forekomsten av stormaneter langs norskekysten.
Fauna 32:129-136. Akerøya s. 131,134: Palmstruchmanet?
(Cyanea
palrnstruchi?) 15.9.70,
16.4.73 og lungemanet 5.10.71, 29.10.73.

Lund, H.M.- .K. 1962: The red fax in Norway Il.

The

feeding

habits of the red fax in Norway. Medd. fra stat .
.vilt. 2. ser., nr. 12:1-79. Akerøya s. 36.
Madsen, A"

1958: En skjærgårdsbygd på 1700-tallet. Østfold
Historielags skrifter nr. 3. 135 s. (Sarpsborg).
A.s. 32, 58,79,93,115-116.

Marker, E. 1978:
Botanikk.
S.57-59 i:
Akerøya foreslått
vernet i Landsplanen for verneverdige områder og
forekomster,
Miljøverndepartementet.
0stfoldNatur nr. 3:57-62.
Meddelese fra norsk viltforskning 3.
serie nr . 12, s. 38
(liten vannsalamander fra Akerøya 1965).
Mehl, R. 1983:
The distribution and host relations ' on
Norwegian ticks (Acari,
Ixodies). Fauna norv.
Ser. B. 30:46-51 (bl.a. materiale fra Akerøya).
G.
1984:
Mehl, R., Michaelsen, J. og Lid,
Ticks (Acari,
Ixoides) on migratory birds in Norway.
Fauna
"norv. Ser. B. 31:46-58 (inkl. mye materiale fra
Akerøya 1965-76).
Mehlum, "F. 1981:
Trekkfor1øpet vår og høst hos rødstrupe på
Store Færder,
ytre Oslofjord.
Fauna 34:1-10
(inkl.
materiale fra Akerøya ). "- 1979: Ditto,
Hovedfagoppgave, Univ.
i
Oslo (matr.
fra A.
inkludert) .
Miljøverndep.
1978:" Landsoversikt over registrerte naturområder og forekomster hvor det er foreslått eller
kan være aktuelt å fremme forslag om vern etter
"naturvernloven. Stensil 1.3.78. 4 s.
+
vedlegg
14 s.
(Upag. ): Østfold. Akerøya 5.1, 5, 11 og
12 (i upag. vedl.): Naturtypeområde (nr.
227),
barskog (barlind,
nr.
60), sj0fug1område (nr.
157) og limnologisk objekt (nr. 250) '"
Miljøverndep. 1978 : Kartlegging og vern av norske sjøfugler.
.ForSlag til handlingsprogram fra aroera~~RP~
Febr.
1978.
oppnevnt av MiljØverndep. 1 . ~977.
Rapport," 84 s. (A. Orn. Stasjon s. 62).

Miljøverndep.
1979: Oversikt over områder og forekomster i
Norge som
fredet eller vernet etter natur-

vernloven.

er

1.6.79, stensil. Østfold 3 s. (Deler

ev Akerøya fredet som nat ur.reservat 15.12.78.
2000 daa land/ sjøareal . Reservatnr. 01 11 RFI04.
(Fredningen nevnt i Norsk Na~ur 1979, 15(1):24),
Myrberget. S .

1962:

Vipss

utbredelse i Norge. sterna 5:1-

14. Akerøya s . 2: 6-10 par hekker.
Myrberget , S. (red.) 1978: Fugler som
OslO, 295 s. (A. s . 215).

hobby. (SChibsted) .

Mysterud, 1.1970 : Hypotheses concerning characteristics and
causes of population movements in Tengmalm's
Qwls (Aegollus funereus (L. l) . ,Nytt mag. Zool.
18:48-74 . (Akerøya s. 59).
Natur i Østfold 2(2):78 - (div. orn. obs.) . 1ilU : 97-99 (G.
Lid, mInneord m.v.),
2(3 [ :129 - 130 (amfibier/krypdyr på ~kerøya).
Nilsen, K. A. 1974: OSlofjord-boka. (Grøndahl), Oslo. " 200 s .
Noe omtale og noen bilder fra Akerøya.
Nilsen , M. 1977: Ringmerkingsoversikt for Akerøya Ornitologi ske Stasjon 1976. S . 28 -3 2 i
Hanssen, O.J.
(red . ): Arsrapport 1976 f o r Akerøya Ornitologiske Stasjon. 0stfold-Na1; ur nr . 2.
NIVA 1981:

Singlef1orden-Hv alerområdet . Bading og
vannkvalitet. (En rekke data fra A. , bl.a . s . 71· 73. )

Norderhaug. M. .1981 : Sjøfuglreservatene i Sør-Norge . statens
naturverninspektør for S-Nq ~ Stensil. Mars
1981. 18 S . (A. s . 5, ærfugl. Materiale fra A.
er inkludert i rappqrten) .
Norderhaug,M.
1983: Ærfuglbestanden i
sørøs t-Norge .
Fuglefauna
6:235-240 (Akerøya i
tabell

Vår
2) .

Norges Naturvernforbund utvalg for vern a v marine biotoper
1978: Dell . Bergen 11.12.78. 44 s . A.s. 44
(angitt som Akerøy).
"Norsk ornitologisk historie"
(Akerøya ).

(NOF

1957-82), s . 88

Oslofjordens Friluftsråd: Arsberetntnger. f . eks. 1963 :
14. 1983: 26-27. 1972: ll-12.
Opheim, M. lc169 ': Nye lokaliteter for norske Lepidoptera,
samt sjeld'nere funn . Ill. Atalanta Norwegia
,1.3137-143 . ,Cernura bicuspis på A. s . 138 .
Ouren , T. 1979: Ballastplasser og balla s tplanter i Østfold .
Blyttia
37:167-179 .
(Apotekerkattos t
på
Festningsholmen , s. 168).

'"

14'

parmann,G. (red.) 1983: Friluftsliv ved Oslof10rden. Oslofordens
Friluftsråd
50
år
( 1933-83).
(Schibsted),
Oslo,
112 s.
(Akerøya s. 97

(bilde). 60,74,75).
PlQnneke, C.1901: Akerø fort
tidsskrift 1901.
RabØ1, J. 1979:

Hvordan

pr.

Hvaler.

Norges

militære

finder trækfuglene vej. Dansk orn.

~~sf.~~~~~'180-185. A.

s.

182,

forf1yt-

hages anger og rødstjert fra A.
til Blåvand, Danmark.

fl

Ree, V. 1979: Sjøfuglreservatene i v",c'.Jorden - en tragisk
og bedrøvelig start. (~~~~~~~~~lJ2~6;:-128.
Akerøya s. 127 - 128.
s.
5. )
Ree, V. 1981: Rapport fra NSKF's virksomhet 1979. Vår Fuglefauna 3:245 - 278. A.
s. 254,255,259,261,265:
Havlire, egretthegre,
hvitbrystlo, sabinemåke,
rødtoppfuglekonge, rødhodevarsler.
Ryvarden, L.1978: Akerøyas karplantero Østfold-Natur 3:

39-

41, 43-45 og 47-53.
Sandersen, E. 1977: Foreløpige resultater fra en gallupundersøkelse om ilandstigningsfokb~d på holmer i
ytre Oslofjord. ØstfOld-Natur nr. 2: 36-38. Se
også Sandersen og Hanssen (1976), referert i

Hardeng (1977,53).
{Sandersen, E. 1978: (Bilde l s. fra Husbukta, Akerøya No).
Landskapsvern nr. 2:9.
Sandersen, E. 1978: Marthan KOlbeinseno En pålitelig skysskar
for
Akerøyagjengen. Østfold-Ornitologen

5(3-4), 52-53.

Schei, P.J. 1978: Zoologi. S. 61-62 i: Akerøya foreslått
vernet i Landsplanen for verneverdige områder og
forekomster,
Miljøverndepartementet.
0stfoldNatur nr. 3:57-62.
Sælleg, A. 1975: Sommeren kommer med trekkfuglene • .Dagbladet
Oslo, 10.5.75. Reportasje 1 s. fra A.
Stenmark, G.1980: Sjøfuglregistreringer i Østfold. Resultater vinteren 1979/80. Østfold-Ornitologen 7:
102-109 (Medd. nr. 27 fra AOS,
nevnt s. 102.
Materiale fra A. ~nkludert, men ikke skilt ut
spesielt, se karter s . 105-108).
stenmark, G.1981: Virksomheten ved Akerøya OrnitologiSke
Stasjon 1980. Østfold-Ornitologen 8 (1-2):12-17.
(Medd. nr. 28 fra AOS.)
Stenmark, G.1981: Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske
Stasjon i 1980. Vår Fuqlefauna 4:143-144. (Medd.
nr . 29 fra AOS).

stenmark, G.1981: Sjøfuglregistreringene i Østfold vinteren
1980/81. Østfold-OrnitOlogen B (3-4) : 55-58. (A .
s. 56: SjØfugl,
58: Ærfugl-hekkIng,
antall
reir), .
stenmark " G. 1 981-83: Rapport
Østfold 1
/81, l
DVF,

fra s øfu Ire istrerin en i
l 82, 1982/83. Rapporter til

Trondheim . 26 S. ,

23 S., 12 s.

(Inkl . data

fra områdene rundt Akerøya ).

Thelin, A.

1~9~7~9~:~1i1l~!i~~~~~~~~~~~~~~~~~~
J

51-56.

Thelin, A. 1979:

Virksomheten

stasjon våren 1979 .
96-100 .

(Medd. nr.

Thelin, A. og Hanssen, O.J.
1978 .

Thollefsen, J.

ved

Akerøya

Ornitologiske

0stfold-OrnitoloQen 6(3-4):
16 fra AOS.)

1979:

Ringmerkingsvirksomheten

Østfold-Natur ' nr. 6: 29-32.

1979:

Nordisk fuglestasjoner .

Vår fugle-

fauna 2: 72-73 . A. s . 73, adresse .
Underdal, B., Yndestad, M., Olberg,

I.H.

Sørlie,

G.A .

1980: Mytilotoxin in mussels :(,~~~~~~~~~~
from different localities in I'
53-56. Ak~røya s . 55,11 . 6.79: Ingen
"Vandringer i Østfold-naturen",
64 65, 130 s.

Univ. forlaget,

Oslo

1983:

Verdens Villmarksfond 1981: 10 år i naturvernet . En prosjektoversikt for perioden 1970-79 . Mars 1981 .
104 s. Akerøya s .
56 (støtte til innkjøp av
nett) .
Viker, M. 1984: Si vhauk angriper rugende
Ftfglefauna 7 : 161 (Akerøya) .

ærfugl-hunn.

~

Vår Fuglefauna 1964: 7:123 (dansk ringfugl 15.5.66).
øy, N.E.

(red . ) 1978:
Bygd og by i Norge. Østfold . (Gyldendal), 0&10 . 475 s. Akerøya s. 13,15,
193,
194,
416 .

Østfold-Ornitologen 1974-60 (årg. 1-8), der Akerøya er nevnt
kort, årgang (nr.): side.
Fugl : Jl1l:5 og 111J:33, knopp s vane
.2(3-4): 7, bøks anger
8(3-4):76, gravand, kvinand
~:92,
fjellmyrløper
8(3-4):82-85, div. obs.
7(1):5, orrfugl.
ØOF-ekskursjonjkurs: 1JÆ) : 14,28 og 11!l : 39
NOF..
: 1.ill: 24-25
Kurs for funksjonshemmede: 2(2):4 og .3(2) : 43
Akerøv-a Orn . s t asj o n ffi. V . : · .B (3-4): 7 0~(3-4j : 44, ~ : 46,
6(3-4):102. 7(2):75
Fugletaksering: 3(3-4) : 87
Dyrelivsfredn ing : 4(3-4):30
Arsrapport 1976 : 5( 3-4) : 5 9.
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1981,

U.

12.
13.
1982,

14.
15·

1983'

16.

18.
19.
20 .
2I.
22.
1985'

23.

1986,

24.
25.
26.

1988,

Naturfaglige og naturvernmessige forhold i

Haldenvassdraget og tilgrensende områder med norsk del av
Stora Le. G. Hardeng. 148 s. Kr. 25.-.
Robert Collett 1842-1913 og hans opplysninger fra Østfold
i "Norges Fugle" I-Ill.
Kr. 20,-,

17.

1984,

Onsøys flora. ø. Johansen. 101 s. Kr. 20,-.
Fuglelivet i Vansjø-Hobølvassdraget. O.J. Hanssen (red.).
73 s. Kr. 10,-.
Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1980.
R.G. Basy (red.). 22 s. Kr. 10,-,
Kråkerøys natur - flora og fauna . Et tillegg til
Kråkerøys bygdebok. O.J. Hanssen. 98 s. Kr . 30,-.

27.
28.

1990,

29·

1991,

30.

1990,

3I.

991,

32.
33·

M. Viker (red.).

63+9

5.

Habitatbeskrlvelse og fuglefauoa i 20 av Østfolds
innsjøer. A. Haga. 43 s . Kr. 15,-.
Fuglelivet langs Seutelva. Skinnerflo og Auberghølen.
G. Stenmark. 108 s. Kr. 20,-.
Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1981-82.
R.G. Bosy (red.). 48 s. Kr. 15,-.
Atlas-prosjektet i Østfold. Status pr. 31.12 . 1983.
P.R. Viker. 50 s. Kr. 15,·.
Natur. flora og fauna i Agårdselva-området, Tune.
R. Larsen. 68 $. Kr. 20,-.
Ornitologiske registreringer på Jeløya, Moss. A. Thelin.
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