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1987 ble det f~rste skritt tatt til denne rapport. Moss 99
Omegn Fugleforening {MOOF), lokallag av @
stfold Ornitologiske
Forening, nedsatte en komite pa tre personer som skulle se pa
mulighetene for a gi ut en rapport i anledning foreningens 10-ars
jubileum.
Rapporten omhandler fugler 1 fuglekikking,
foreningshistorie, ringmerking og fuglekikkere 1 MossedistriktetL
fra MOOF ble grunnlagt i 1978 og rram til og med jubileumsare~
1988.
0ivind Lagbu har skrevet om aktiviteten og fuglelivet i
Kurefjorden 1979-84 og Rune Wiggen om ringmerking og fuglelivet
pa Jeloya 1984-87. Undertegnede har forfattet annen tekst der
annet ikke er nevnt.

H~sten

I et eget kaoittel blir en del fuglearter n!rmere behandlet.
Dette er f0rst og fremst arter vi sitter inne med lokal viten om.
Av sikkerhetsmessige grunner, er angivelser for visse arters
hekkeplasser utelatt. Dette pa grunn av faren for at personer
kan ha. til hensikt a ta unger og egg, eller forf¢lge arten pa
annen mate.
All ringmerking sam har foregatt pa fastlandet i perioden. er
omtalt i eget kapittel med gJenfunn og kontroller. Eldre
ringmerkingsresultater er ogsa tatt med fra Kurefjorden.
Rin~erking sam er utf0rt pa Jel¢y Radio, er omtalt under eget
avsnitt i kaQittelet om Jel¢ya. Gjenfunnsoversiktene kan falle
noe tungt for aemsom matte st1fte bekjentskap med dette for
f~rste gang.
Man b0r derfor sette seg inn i betydningen av de
forskjellige forkortelser som er benyttet, se tegnforklaringen!
ObsePJasjonene er hentet fra loggbokene til fuglekikkere i M
OOF
og Fredrikstad Ornitologiske Forening, dessuten er en del
innhentet fra jegere, gardbrukere og andre sam har kontaktet
foreningen. 0oF•s Lokale Rapport- og Sjeldenhetskomite har ogsa
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bidratt med betydelig materiale. For enkelte arters vedkommende,
er observasjonsmater1alet noe tynt . Dette kan skyldes artens
beskjedne opptreden, eller rett og slett at den er sa tallrik/vanllg at observat~rene ikke har funnet det bryet verdt a notere
seg fiver· eneste observasjon. For sistnevnte arter er· eksespler
pa observasjoner tatt med, for a vise nar pa aret arten opptrer
vanligst. Noen arter kan opptre vanlig gg hekke arlig, men en art
kan ogsa hekke arlig og fatallig. Antall observasjoner avhenger
bl.a. av den innsats fuglekikkerne gj0r ute i felt hele aret. De
avifauniske oversikter blir derfor en indikasjon pa artsmangfold,
trekktider og hekkestatus
MOOF haper rapporten kan komme til nytte pa skolene i distriktet(
99 at den kan V!re til hjelp i planleggingssammenheng 1
kommunene, slik at sa mange som mulig kan oli mer bevisste
overfor fuglelivet, og ta st~rre hen~ til deres f¢de/jakt-,
raste- og hekkeplasser. Ved at mange,spesielt de unge, l!rer a
bli glaa i naturen, kan man bedre klare a demme opg for de
negat1ve faktorer som er med pa a forringe naturen og milJ~et.
Avslutningsvis vil jeg fa takke Anne Lindgvist Dan Bendixen og
Viggo Ree for deres mange tegninger. Likesa en takk til alle som
har bidratt med fotografier: Anne Lindqvist, 0ivind Lagbu, David
Vogt og Helge Eek. En stor takk rettes ogsa til observat0rer som
velvilligst har stilt sine fugleobservsjoner til disposisjon, til
Fylkesmannens milj0vernavdeling ved Ottar Krohn,Inger Dalbye og
Gunn-Evy Dahl Olsen for skr1vehjelp; Jo Ranke Geir Hardeng og
Morten ~iker for gjennomlesing, tigs og kommentarer underveis.
En stor takk til fylkesmannens mil ]~vernavdeling i 0stfold, Rygge
og Valer Sparebank.og TrioVing A/S scm har gitt ~konomiske biarag
t11 trykk1ng. Til slutt en takk til den n~rmeste familie som har
gitt meg arbeidsro og vist forstaelse under skrivingen av
rapporten.
0rejordet/H¢yda, Moss 6. september 1989
Lennart Fl¢seth
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NOEN VANLIGE OG MINDRE V~1IGE FUGLER I MOSSEDISTRIKTET
Lennart Fl¢seth
Toppdykker (Podiceps cristatus)
Forekomst: Ved grunne, n!ringsrike vann pa J!ren og i lavlandet
omkring Oslofjorden. I Mossedistriktet ble den sett flere ganger
i Vansj¢ inntil den begynte a hekke der mot slutten av oO-ara
(Haftorn 71). I 1980 ble det pavist ca. 10 hekkende par, hvorav
8 i Fiulstadsundet. I de senere ar ser det ut til at bestanden i
dette omradet har gatt noe ·tilbake, og i begynnelsen av 80-ara
hadde noen par slatt seg ned pa en ny 16Ralitet lenger 0st i
Danskebukta ved Storefjorden. I 1983 var fiekkebestanden fier 15 18 par gg i 1984 ble aet registrert 13+ par ~a samme sted {Lagbu
86). I 1988 ble det 8. mai pavist hele 42 ind1vider pa sistnevnte
sted, og 20 av disse la aa allerede pa reir eller hevdet revir
(JRA, LFL). I tillegg hekket det toppdykker spredt i andre deler
av Vansj¢ (Dramstaaoukta og Fiulstadoukta), slik at den totale
hestand 1 1988 la rundt 30 revirhevdende, hvor vi vil anta at de
fleste av disse gjennomf~rte hekking.
Ved kvsten observeres toppdykkeren f~rst og fremst i Kurefjorden
under trekketr der st¢rste antall ble registrert 22. april 1984
med hele 63 individer.
Vandri~er:
Vinterkvarteret ligger i Vest Europa og ned til
Middelhavet. Ankommer vart distriRt i begynnelsen av april til
Kurefjorden, der flere individer kan oppnolde seg innt11 st~rre
raker dannes i Vansj~ i midten og slutten av april.
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Grahegre (Ardea 'cinerea)
Forekomst: Finnes langs kysten nord til Vesteralen. I 0stfold
og Vestfold hekker den ogsa 1 str¢k et stykke fra kvsten, i
Vestfold langs Numedalslagen og i 0stfold ved f.eks.-Clornma og
H~avassdraget.
I innlandet foreligger det bare spredte
hekkefunn. I Mossedistriktet har aet pa det meste ~rt tre
kolonier< hvorav to av disse har ligget i Raskauen i Rygge og
Rade. D1sse koloniene etablerte seg i omradet i 73/74. Kolonien
i Rade er forlatt, og te1te pa det meste 5 - 6 par. Ko1onien i
Rvqge finnes fortsatt, og ved en kontroll i 1988 telte den 13 l~vpar. Den tredje kolonien ligger i omradet ved V!!ne Kloster i
Rygge. Her har to par hatt tilhold fra 1985 og i nirheten
frnnes ytterligere et re1r, men det er av eldre dato. I tillegg
finnes en stor koloni ~a grensen mellom Mossedistriktet og
Fredrikstaddistriktet, i Rade. Denne kolonien telte 30 par 1
1983184 (0. Lagbu). Pa bakgrunn av dette, antar man svingninger
i grahegrebestanden i distri~tet mellom 20 og 50 par.
De st~rste registrerte antall av arten foreligger fra N. Ovenbukt
i Kurefjorden 22. oktober 1988 da 102 individer ble sett rastende
og forrige maksimumstall var 82 individer som ble sett pa samme
sted 15. september 1984. I vintre nar fjorden holder seg isfri,
overvintrer gjerne et tyvetalls grahegrer i Kurefjordomradet.
Knoppsvane (Cygnus olor)
Forekomst:F¢rste sikre hekkefunn i Norge var ved 0ra ved
Fredrikstad i 1937 da et par ble sett med 2 upger. Knoppsvanen
hekker ved grunne n!ringsrike innsj¢er og i kystviker, helst med
sivvegetasjon. Arten er •er sjelden i innlandet der
forekomstene er mer spredt og sporadiske. I Mossedistriktet
hekker 3 - 4 par arlig i Kurefjorden, og minst 10 par hekker
arlig i Vansj¢. Ellers hekker enkelte par spredt pa egnede
lokaliteter andre steder i distriktet.
Vandringer: Fuglen er hardf~r, og den trekker som regel bare ut
til isfrie kyststr~k. Enkelte individer kan trekke ned til
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Danmark, N-Tyskland og Nederland. I Kurefjorden bade overvintrer
(i milde vintre) og oversomrer det en god del individer, og her
ble eksempelvis 225 individer sett 15. juni 1988 og hele 244
individer 11. juli samme ar, sa tidlig som 21. februar samme ar
ble det sett 120 individer.
Sangsvane ( knoppsvanens slektning nord i landet) blir observert
m1ndte antall 1 vinterhalvaret, med maksimum ved ferskvann pa
24 individer ved S~byvannet i Valer 1. april 1979 mens
maksantall ved kysten er minst 75 individer i Kurefjorden 1.
april 1984.

··1

1

Pa Sj¢badet i sentrum av Moss har det i de senere ar overvintret

smaflokker av knoppsvane. Disse har gjerne ankommet stedet ved
juletider og holdt seg i omradet i lengre tid, stundom helt til
slutten av mars da de antakeligvis har dfatt inn mot rak i Nedre
Vansj~ og ut til Kurefjorden. Pa Sj0badet blir de fra tid til
annen foret med br¢d av forbipasserende.

Tarnfalk (Falco tinnunculus)
Forekomst: Arten hekker i varierende antall i S~r Norge.
Fatalligere i Nord Norge. Den er pa fjellet funnet bosatt inntil
1200 m.o.h. I Mossedistriktet hekker det tarnfalk ar om annet
langs kysten, spesielt i gode smagnagerar. Et par hekket
sannsyn1igvis i 1980, et par hekket i 1981 da reir ble funnet 16.
juni, to ~ar ble funnet hekkende 1982, og et par hekket
sannsynligy1s i 19&3 · alle pa Jel~ya i Moss (Tfielin Bl).
Pa en lokalitet i Rygge hekket et par ogsa i 1980 da 4
utflyyningsklare unger ole funnet i og vea reiret 11. juli (J.
Ranke). I samme omrade hekket sannsynligvis et par 1 1988 da
enkeltindivider ble sett opp til flere ganger daglig i hele juni
maned, s~rlig en voksen hunn viste seg hyppig jaktende i omradet
(L. ·Fl0seth).
Tarnfalk med tre unger ble 99sa sett i Kurefjorden-omradet i
slutten av juli i 1980. Dette kan V!Ie paret med unger fra
hekkelokaliteten i Rygge 1980, skj~nt aet dreier seg om noen
kilometers avstand (0. Lagbu).
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Vandringer: Overvintrer i Vest Europa s~r til Nord Afrika.
Ankommer vart distrikt i de f~rste dager av april. Vinteren 1975
overvintret et individ ved Kurefjorden (Lagbu7Rosnes 80).
Storspove (Numenius arquata)

Forekomst: Storspova hekker alminnelig til sparsomt langs kysten
fra Vest Agder til FinnmarkL dessuten 1 indre str¢k av 0stlandet
og ved Oslofjorden. I var~ distrikt hekket et par sannsynligvis
pa S0ndre Jel~y 1980 (Thelin 84) og i 1986 hekket et par pa
Guldholmen utenfor Jel¢yah der 61ant annet en dununge ble funnet
trykkende i vegetasjonen 2l. juni (L. Fl0seth}. To par ble
funnet hekkenae pa Eld$ya 1 Rygge i 1988. Det ene paret viste
stor uro ved Eld0yatjernet, og re1ret ble derfor ikke fors0kt
funnet. Det andre paret v1ste stor uro pa nordvestre deler av
~ya, der en nesten rlyvedyktig unge ble sett 23. juni (L.
Fl~seth).
I 1988 viste et par hekkeadferd paN. Sletter i Rade,
Qg vtterligere et par viste hekkeadferd pas. Sletter i Rade (J.
Ranke). Pa N. Sletter ble det 23. mai 1983 registrert 3
revirhevdende par, hvorav et reir med 3 egg ble funnet (Reidar og
Harald Ryen, H. Schille).
Kattugle (Strix aluco)
Forekomst: Kattugla hekker vanlig til fatallig i kyststr~kene
opp til Nord Tr~ndelag (ca. 64 grader N). Unngar selve innlandet
i S~r Norge, og den nekker bare et stykke opp i enkelte dalstr~k
pa 0stlandet. I vart distrikt er den vanlig, helt ute ved
kysten, i byens park- og boligomrader savel som i de 0stlige·
str¢k ved Vansj¢. Fuglen er blitt viet star oppmerksomhet og det
er til og med 1988 ringmerket 87 unger og 9 voksne. Arten hekker
pa sine steder nesten pa hver eneste gard. I dag anslas
bestanden i distriktet t11 ·a V!re minst 28 revirhevdende par, der
gjennomsnittlig 8 par fullf¢rer hekking hvert ar. I tillegg ma
nok ytterligere 10 - 15 revirhevdende par medregnes, par som har
dannet revir i distriktet uten at disse er n0yaktig lokalisert
(J. Ranke, L. Fl¢seth). Bestanden fordeler seg slik:

Jo Ranke og Nils Older vi k -ed en vokaen ringmerket kaltugle-hunn.
Hunnen ble merket i 1986 med 2 unger. I 1988 ble hunnen gj enfunnet pA
denne nye hekkelokaliteten 3 km lengre s~r. og med 2 unger.
Foto: L.Fl~seth.

Ringmerking av kattugleunge i foreningens
Foto: L. FlQseth.

kasseprosjek~oor!de.
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Moss: 15 par/lokaliteter
Rygge: 8 par/lokaliteter
Valer: 3 par/lokaliteter (ved Vansj~)
Rade: 2 par/lokaliteter (ved VansJ~).
I Moss har vi nok fatt registrert de aller fleste parene men i
de ¢vrige 3 kommuner er det mangelfullt. Her ma de~1 sikkert
finnes langt flere par da dette er rene jord- og
skogbrukskommuner. Aile de 13 parene det her er snakk om, hekker
imidlertid i foreningens egne kasser.

Vandringer og hekkesuksess: Eldre fugler er meget stasjon~re,
men kan streife kortere strekninger vinterstid. Ungfuglene er
heller ikke s~rlig vandringslystne 99 forfl¥tter seg somregel
bare noen km fra oppvekststedet. Enkelte indiv1der kan alikevel
forflytte seg oppt11 100 km fra oppvekstomrade. D$deligheten er
stor det f~rste levearet, hele 67% 1 f¢lge(Olsson 1958). For at
bestanden skal holde seg stabil rna et uglepar fostre opp
gjennomsnittlig 2,6 unger arlig. Ikke aile kattugleunger er blitt
r1n~erket.
Fra 1983 og fram til og mea 1988< har 22
forskjellige par til sarnmen fatt 108 unger pa v1ngene i
Mossedistr1ktet. Hvis vi tar for oss ar for ar, blir resultatene
slik:
1983:

5 par ble registrert hekkende.
Aile fullf¢rte hekkingen qg fikk til sammen
13 unger pa vingene, det vil si 2,7 unge pr.
par.

1984:

9 par ble registrert hekkende.
Alle fullf¢rte hekkingen og fikk til sarnmen
24 unger pa vingene, det vil si 2,7 unge pr.
par.
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1985:

6 par ble registrert hekkende.
Alle fullf~rte hekkingen og fikk til saw~en
17 unger pa vingene, aet Vll si 2,8 unge pr.
par.

1986:

7 par ble registrert hekkende.
Alle fullf~rte hekkingen og fikk til sammen
13 unger pa vingene, aet Vll si 1,9 unge pr.
par.

1987:

6 par ble registrert hekkende.
Alle fullf~rte hekkingen og fikk til sammen
14 unger pa vingene, aet v11 si 2,3 unge pr.
par.

1988:

Hele 16 par ble registrert hekkende men av
disse fullf~rte kun 11 par hekkingen. be andre
pars hekking ble mislykket etter at egg var
lagt. Et ~ar fikk ~delagt hekking fordi fiunnen
sannsynligy1s ble skutt, ~ egg la 1 kassa. I de
4 anore tilfellene var egg lagt men videre
hekking var oppgitt. De resterende il par fikk
27 unger pa vingene, det vil si 2,5 unge pr.
par. Hvis vi legger alle 16 par til grunn,
havner vi pa kuD 1,7 unge pr. par (J. RanRe, L.
Fl~seth).

Av dette kan vi se at 1986 og 1988 var darlige
reproduksjonsar. 1988 var likevel et godt ar da 27 unger
kom pa v1ngene, men sett i sammen med antall registrerte
par som gikR til hekkingL er det foruroliggende lavt. I
snitt er det produser~ 2,3 unge pr. par pr. ar, dette
ligger noe under Olssons anf¢rte grense pa 2,6 unge pr.
par pr. ar. Pa lengre sikt kan derfor bestanden i
aistr1ktet synke, men dette kan fort rettes opo igjen ved
at vi far en ny god sesong slik som i 1985. ·
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Ravn (Corvus corax)
Forekomst: Ravnen finnes over hele landet men sjeldnere
hekkefugl langs kvsten fra Stavanger til svenskegrensa. Hekker
spredt og uregelmessig i Oslofjord-omradet. Reiret legges i
bratte berghamrer. I vart distrikt er den f~rst og fremst Rjent
fra Vansj¢traktene der den ogsa ar om annet hekker. I flere ar i
rad hekket et par ved Store Ravnfjell i Vestre Vansj~. Paret
fikk blant annet 3 unger pa vingene ultimo mai 1985 (L.
Fl¢seth). Dette reiret falt ned vinteren 85/86, slik at ingen
hekking ble r~gistrert i 1986, men ravn er sett her siden. Av
andre Rjente hekReplasser er Bj0rnasen pa Nordre Jel¢y der et par
hekket i 1979, og ravn skal ogsa ha hekket her 1 80-ara (A.
Thelin, J. Ranke).
Fossekall (Cinclus cinclus)
Fossekallen er Norges nasjonalfugl, ~ den er i den anledning
brukt som symbol for Norsk Orrirtologisk Forening.
Forekomst: Den er utbredt over hele landet ved bekker og elver,
fosser og st~k. Den er mer fatallig i lavereliggende deler av
Vestfold,
Akershus og 0stfold. I vart distr1kt kjenner vi
11
ka!llen" f~rst og fremst fra Mossefossen vinterstid og
till~pselvene til Vansj¢ der den ar om annet hekker. Utenfor
hekketiden kan den ogsa sees ved kysten og ved dreneringsgr~fter
i distriktet.
F~de: Kostholdet bestar av diverse vanninsekter, ikke minst
varfluelarver (bl.a. Limnophilus og Phryganeidae) sam slukes
etter at "husene ~ er fjernet. ~ar ogsa sma krepsdyr, snegler og
rumpetroll. Vinterstid kan den ogsa ta en del smafisk, og 1
Mossedistriktet rna dett~ dreie seg mest om karpefisk og smaabbor
og ikke ~rekyte og ~rretyngel som 1 andre deler av landet.
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R!N@4ERKING 1978-88 I MOSSEDISTRIKTET

Lennart

Fl~seth

Rin~erkingen i Mossedistriktet har Viit delt i to om
rader, den
ene har Vlft konsentrert i 99 ved Jel0y Radio pa Tronvik. All
annen ringmerking har v~rt foretatt spredt innenfor distriktets
¢vrige kommuner - da spesielt i omrader med uthengte fuglekasser,
99 1 make- 99 ternekolonier i Kurefjorden og i Vansj$. De sam
har merket fugl andre steder enn Jel¢y Radio, er f~rst og fremst
medlemmer tilsluttet Moss og Omegn Fugleforening. Deres arbeid
er blitt koordinert av Jo Ranke, den eneste igjen~rende pioner i
lokallaget. Jo Ranke har i flere ar sittet som kontaktperson for
lokallaget. Pa sa sett har han kommet i kontakt mea folk i
distriktet som har funnet skadde( utmattede eller d¢de fugler.
Alle slike fugler, som har kommet t11 hektene igjen og sluppet
er blitt ringmerket. Dessuten er en del fugler blitt kontrollert
da det har v1st seg at de har Virt merket andre steder. Foruten
Jo Ranke, har f¢lgende personer V!rt hans medarbeidere gjennom en
arrekke: 0yvind Lagbu, Asgeir Rosnes, Kai Hermansen,
Jan Ingar Iversen og undertegnede.

Hvorfor ringmerker vi?
Ringmerking~n gir oss blant annet opplysninger om de forskjellige
arters treKkve1er, vinteroppholdsstea tvinterkvarter) og hekkeplasser.
De aller fleste skandinaviske trekkfugler overvintrer i Vesteller S~r-Europa, eventuelt i Nord-Afr1ka. Ringmerkingen gir oss
ogsa opplysninger om hvor stor del av en fuglebestand som d~r i
l~pet av et ar. Vi far vite mer om hvor gamle fuglene kan bli,
og hvor raskt en bestemt hestand utskiftes. Etter merkinger av
svart-hvit fluesnapper, vet man at bare 25% av de blir elure enn
et ar. Til tross for denne hurtige utskiftningen i fuglebestanden, har ringmerkingen vist at enkelte fugler kan oppna en

res pektabel alder. Hos visse makearter er det eksempler pa
fugler sam har blitt 25 - 30 ar gamle. Ringmerkingen kan ogsa gi
oss innblikk i fuglenes familieliv. Den kan fortelle om begge
deltar i rugingen og o~pfostringen av ungene. Vi kan dessuten fa
opplysninger om hvorviat et par holder samrnen ar etter ar/ eller
hvor gamle fuglene rna V!Ie f~r de hekker for f~rste gang. Vel,
det er mange opplysni~er vi kan hente direkte eller indirekte
ved hjelp av r1ngmerking.
Mange sp0r seg omvi ikke vet nok na om de fleste fuglearter. Det
gj~r vi forsavidt, men ringmerkingen ma likevel fortsette fordi
aet · kan tenkes at trekkrutene endres over tid grunnet
menneskelige fors~relser. Milj0gifter f~rer ogsa til st~rre
d~elighet,
og f0lgelig kortere levealder og darligere
hekkesUksess. Derfor vil den frerntidige ringmerkingen f0rst og
fremst v~re en mate vi kan overvake bestandene og finne fram til
de trusler hver enkelt art star overfor. Visse arter har man
liten kjennskap til fordi gjenfunnene er for fa til at man kan
dra noen konklusjoner.
De etiske sidene
Landbruksdepartementet har et rad som arbeider med fangst qg dyr
i fangenskap. Ringmerkere rna f0lge fastlagte restriksjoner.
Jegere og dyrevernsforeninger har ofte kritisert rin~erk1ngen ,
qg ringmerkerne har derfor et stort ansvar hvilende pa seg da
deres arbeide blir fulgt med argus0yne. En regel for alle
rin~erkere er at hensynet til fuglene alltid skal settes i
f~rste rekke.
Ingen ul!rte far slippe til med ringmerkingstang
og ringer. Alle sam vil ringmerke 1 rna me lled en godkjent
r1n~erker under oppl~ringsfasen.
Kyndige folk l~rer oort
hvordan man tar fugl ut av nettet uten a skade fuglene, hvordan
fuglen skal holdes og hvordan ringen skal settes pa uten a skade
fuglen osv. Nar en person anses for a v~re goat lift, blir
han/hun anerkjent av en ringmerkingsstasjon og dens ringmerkere
og kan da ga opptil ringmerkingseksamen. For a fa tak i r1nger og
nett, rna man Va!re registrert som ringmerker ved
ringuerkingssentralen i Stavanger. Disse rna ogsa f0rst ha god-
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kjent ringmerkeren som eventuelt skal kj~pe nett og annet
r1ngmerkings utstyr. Ringene blir imidlert1d delt ut gratis til
ringmerker. Pa sa sett harman kontroll over hva som skjer, og
hvis ringmerker ikke f~lger de pabud som er palagt, vil han/hun
miste sin ringmerkingslisens.
Nett skal alltid sperres i regnv~r og take. Man skal aldri ha
flere nett opQe enn det man kan ra over i tilfelle stor pagang i
nettene. Runaer skal gaes kontinuerlig for a sjekke nettene slik
at ingen fugler blir hengende mer enn 15 - 20 rn1nutter.
Hvordan samordnes resultatene?
Fuglene ringmerkes enten som reirunger, eller de fanges inn i
ul1ke typer feller 99 nett. Nar en fugl blir ringmerket, noteres
ringnummer, art, data, sted og en del andre data. Pa ringmerking
sentralen samles opplysningene pa EDB til senere bruk - bl.a. til
fuglene blir funnet igjen. Det er imidlertid meget fa av de
ringmerkede fuglene som blir funnet igjen. For de fles±e
smafugler bare en av tusen, for maker en av ti og for enkelte
andearter en av fern.
Det er derfor av st~rste betydning at alle som matte komme over
en ringmerket fugl, sender r1ngnurnrner, dato, ar og sted inn til:
Stavanger Museum, ringmerkingssentralen, 4005 Stavanger.
Hvis fuglen finnes d~d, skal man ogsa sa langt mulig fortelle om
d0dsarsaR eller om fuglen hle funnet som kadaver osv. Er fuglen
i live kan man for eksempel oppgi om fuglen har hekket, om den
har avkom osv. Sam takk for dette, mottar man et brev der alle
opplysningene om fuglen er a finne. Skulle man finne ringer fra
utenlandsKe rnerkede fugler, kan og b$r man egentlig foruten a
sende o~plysninger t11 det respektive land, ogsa g1 beskjed til
ringmerk1ngssentralen i Stavanger slik at de far reg1strert
utenlandske fugler gjenfunnet i Norge. De kan eventuelt ogsa
formidle kontakt mellom den
norske
finner
og
ringmerkingssentralen i det respektive land.
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I de siste arene har SV!frt lite av det innsendte materialet om
ojenfunn blitt behandlet. Dette skyldes at ringmerkingssentralen
i Oslo er nedlagt. Staten har hittil bevilget mrnimale midler til
fugleforskning, dette har svekket norsk ringmerking betraktelig.
I andre land er ringmerking en anerkjent form for fugleforskning,
st~tte som trenges for a opprettholoe
et h~yt niva. Norge er blitt et U-land nar det gjelder
ringrnerking. Slik systemet fungerer i Norge i dag, mister folk
etter hvert lysten til a sende inn gjenfunn.

og der mottar man ogsa den

Ringmerkingssentralen i Stavanger, den eneste i landet i dag,
fungerer tllfredsstillende, men ogsa den Sliter ~t sa lenge de
statlige midler glimrer med srtt fraV!r. Vi rna aliRevel
oppfordre alle som matte komme over ringer, om a sende inn
o~Qlysninger til ringmerkingssentralen, selv om det kan ta noe
t1d f~r man mottar svar.
Vel, la oss hape at Milj~verndepartementet og Direktoratet for
Naturforvaltning etter hvert vil anerkjenne norsk ringmerking som
fugleforskning, og derav yte de 0konomiske midler som trengs for
aopprettholde en effektiv ringmerkingssentralt slik at Norge
igjen kan komme med i det gode •selskagn blan{ andre Europeiske
land som driver med ringmerkrng og fugleforskning!
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Tegnforklaring
X
Kj~nn ukjent (ofte brukt ved merking av dununger, pullus)
M
Hann (Male)
F
Hunn (Female)
Pull. Reirunge< eller ikke flyvedyktig fugl
lk
Fugl i s1tt f~rste kalenderar
lk+
lk eller eldre
2k
Fugl i sitt andre kalenderar
2k+
2k eller eldre
+
Skutt eller drept av mennesker pa annet vis.
++
Drept av katt eller rovfugl eller rovdyr (hund, etc.)
x
Funnet d¢d
(x)
Funnet sjuk eller skadet
xA
Funnet a~d i forratnelse, fot med ring etc.
v
Kontrollert og sluppet
Funnet hekkende
25d Antal! ~n gatt fra merking. 0-0-25 vil si Oar-Omnd.25d~

Ring fra Stavanger Museum, Stavanger
As
Ring fra Statens viltunders¢kelser pa As (er na nedlagt).
1988 var siste aret disse ringer var i bruk
Zool. fra Zoologisk Museum, Oslo. (Sentralen her er nedlagt.)
l(J foran parantes angir koordinatene for merkestedet.
2( foran parantes angir koordinatene for gjenfunnssted.
1/ (} foran parantes viser at koordinatene for merkestad
og gJenfunnssted er det samme.

Stav.
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GJenfunn av fugl merket

i

Mossedistriktet 1978-1988, unntatt

Jel0y Radio
Fiske0rn, Pandion haliaetua:

As

211 704

X Pull

(x)

16.07. 1982
28.QQ.l985

2(47.1111N- 10.19E)

Sunna, Vansj0, V~ler,
0stfold
Kempten, Schwaben. V.
Tyskland
1297 km s 2-g-12

Svartbak, Larus marinus:
34 879

X Pull

07.07. 1982

30.08. 1982

Roosfjorden, Vansjm,
V~1er, 0stfold
0stfold.
1(59.27N
- 20.53E)
Alsodde, Jylland,
Danmark

2(56.42N - 10.20E)

307 km

s 0-1-23

FiskemAke, Larus canus:
Zool. MB05907

XPull.

05.07. 1978

+
19.06. 1982
2(59.16N - 10.511£)

Zool. MB05917

XPull.
++

Zool. MB05917

XPull.
++

Zool. MB05974

XPull.
++

Zool. MB05985

XPull.
++

Zool. MB05973

Zool. MB05983

02.07. 1982
27.07. 1982

Taralden, Rygge
Taralden, Rygp 0-0-25

02.07. 1982
zz.oz. 1982

Taralden, Rygge
Taralden, Rygge 0-0-25

02.07. 1982
Z7-07. 1982

Taralden, Rygge
Taralden, Rygge 0-0-25

02.07. 1982
27.07. 1982

Taralden, Rygge
Taralden, Rygge 0-0-25

XPull.

02.07 . 1982
21 .08. 1982
2(59. 21N - 10.29E)

Taralden, Rygge
Tei gen , Sem, Veatfold
14 km WNW 50d•0-1-19

XPull.

Taralden, Rygge
Westdinen, Zuid-Holland
Nederland
902 km SSV 87d•0-2-25

[x)d~e

v

02.07. 1982
27.()9. 1982

2(52.03N - 04.13E)
Zool. MB059911

XPull.
+

02.07. 1982
06.10. 1982

2(55-58N - 08.21E)
Zool. MB06151

Taralden, Rygge. 0stfold
1 (59.18N - 10.42E )
Veum, Fredrikstad, 0stfold
12 km ESE 14114•3-11-111
(skutt i jordbltrA.ker)

XPull.

Taralden. Rygge
Ringk0bing Fjord, Jylland
Danmark
396 km SSW 96d•0-3-4

22.06. 1983

Haugs tens t0a, Vansj0,
1{59 .22N - 10.50E)

19.11. 1983

Ovenskovglrd, Jylland
D&n~:~a:-k

2{56.25N - Dg.IIOE)

335 km SSW 150d•0-4-27

R~de
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+

22.06. 1983
28.12. 1983
2(55. 21N - 08.49El

Haugst enst0a, Vansje, R!de
Tved A. Jylland, Denmark
463 km ssv 189d•0-6-6

03.07. 19811
xfersk
31.08. 19811
2(59. 25N - lO. Z9E)

Taralden, Rygge
Harten. Vestfold
18 kD HW 59d•Q-1-27

XPull.

Zool. MA14601

XPull.

Zool. MA14664

XJ>ull.

X

03.07, 19811

+
01. 09. 1984
2(55 . 40N - 09.27£)
Zool . MA14615

XPull.
xfersk

03.07. 1984
22.03. 1985

2(53.10N - 05.25E)
Zool. MA14965

Xlk

30.06. 1987

(x)aluppet 10.08.1987
2(59.26N - 10.40£)

X

Vansje , R6de
1(59.23N - 10.50E)
Jerlev, Jylland, Denmark
421 km SSW 60d•0-1-28
Moskj~ra,

Taralden, Rygse
Harlingen, Friesland,
Nederl11nd
755 km ssw 262d•0-8-19
Bellevue, Jaleya, Moss
1(59.26N - 10.38£)
Moss
2 km E 41d•0-1-10

HettemAke, Larus ridibundus :
02.07. 1982
27 .07. 19/32

Taralden, Rygge
Taralden, Rygge. 25d-<>-0-25

02.07. 1982
27.07. 19/32

Tara1den, Rygge
Taralden, Rygge , 25d•0-0-25

Zool. MB05991

XPull.
02.07. 1982
x+ferak 11i.08. 1982
2(58. 24N - o8. 39E)

Taralden, Rygge
Rykene, 0yestad, Au.t-Agder
155 km SW 43d•O-l-12

Zool. I!B06157

XPull.

Vansje, Rygge
1(59.25N - 10. 45£)
Haugstenkilen, Vanaje, HAde
7 km SE 37d•O-l-7

Zool. MB05916

XPull.
++

Zool. MB05919

XPull .
++

22.06. 1983

X
29.07. 1983
2(59.22N - 10.5QE)

Zool.

MA0121~

Vansje , HAde
1{59.23N - 10. 50£)
Sandey, Tjeme, Vestfold
30 km ssw 9d•0-0-9
Moskj~ra,

XPull.

07 .08. 1983
2(59.05N - 10.28E)

X

Skj~re .

MAkeskj~r.

pica pica:

508811

X 1k

14.08. 1984
··~vrugl 17.03. 1985
1/2(59.26N - 10.38£1

Hoppern, Jeleya, Moss
Hoppern, Jeleya, Moss
0 km 215d•0-7-3

Fossekall. Cinclua cinclus:
808155

F 3k+
11 . 02. 1978
xpA.k jerc 15.05. 1980
l / 2 (59 . 26H - 10.57E)

Srbye1va, Svinndal, V!ler
~yelva, Svinndal, V!ler
0 km 823d•2-3-4

BlAmeis, Parus caeruleus:
Zool. CB42612

XPull.

15.06. 1984

v

o6.0CJ. 1984

Jeleya, Moss
1{59.26N - 10.37E)
Jeley Radio, Moss

T~nvik,

21
2(59 .26N - 10.35E)

2 kill

w 83d•0-2-21

Svartmeis. Paru.s ater:
Stav. 9-379.833 X 2k+
04.02. 1983
v
18. 03. 1983
• 1/2(59. 29K - 10 . ~2£)

Kalllbo. Moss
Kambo , Moss

0 kill 0-1-111

·• KJ@ttmeis, Parus major:
~

' CB82541
Zoo1.

. 06.0'7. 1982
30-05· 1983
1/2(59 .28K - 10.59E)

F 1k+
V"

Svinndalvarden, Vller
Svinndalvarden, Vller
0 kiD 328d·0-10-24

Gr!lnnfink, Carduelis chloris :
Zool . DB06861

M 2k

Tronviksko.uen, Jelllly&, Moss
1(59.26N - 10.37E)

v
20.()9. 1982
2(59-ZTN - 10.42El

Kambo, NoB8
5 ka ENE 135d·0-4-12

12.10. 1983
v
19.04. 1983
2(59 . 28K - 10.42E)

Tronvikskauen, .Jelllly&, Moss
Kambo, Mo88
6 km NE 0-0-7

Zool. 08023~6

F Zk+

Zool. DB11224

JC 2k

Zool. DB11Z78

08.()5. 1982

o4.o4. 1982

v
21.03 . 1985
2(59 . 26N - 10.}8E)

Eikelio., .Jelllly&, Moss
1(59.26N - 10.37E)
Hoppern., Jeltaya, Moss
1 km E 1081d•2-11-17

14.04 . 1982
v
08.04. 1985
2(59.26H - 10.38E)

Eikelie, .Jelllly&, Jloas
lloppern., J elya, Moss
1 km E 1089d•2-11•24

F Zk•

GJenfunn av tuglar saa er .arkat 1977-1987 utenfor Moaaedistriktet
Knoppsvane, Cygnus olOl':
Stockholm 1187~5 N 2k

()5 . 02. 1982

v•7WI&'Br! 25.06. 1988
2(59-25N - 10.498)

Flat.!!n, Bobuslan, Sverige
1(58.15K - 11.32£)
Blikslllya, V&nsjlll, VUer
136 kiD NW 6-4-20

Knoppavane, Cygnus o1or:
Haluing ln'-95

!II 1k

02.08. 1983

o~r~Dya,

Vekt:
v
v
v
v

16.()9.
15.07.
Z7.08 .
13. 10.

1983
1985
1985
19&5

v
v
v

08.()9.
10.06.
26.12.
08 23. 01.

1987
1988
1988
1988

His111y, Aust Agder
11 kg . Lengde : 152.5 em

Sandumkilen, TroiDIIIy, A. Agde r
0ra, Fredrikstad, ~stfold
sBIIIIIIe sted!
K. Ovenbukt, Kurefjorden , RAde
0sttold
SUIIIIB Sted!

Otaroy, Kragero, Telemark

Denne svanen har tydeligvis VJrrt pA f'arta lenge, og den er i Mossedistriktet alltid blitt sett aammen med en rekke andre svaner. Det er
mulig den har hekket ved Kurefjorden. Pl Sj111badet ble den sett sammen
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lll8d 16 andre voksne fug1erl aut II ungf'ugler.
Lo~ I

GBT

Uria aalge :

T53391

XPull l

2~ . 06.

1987

Ceann, Helmsdale . Scotland

Storbritania 1(58.Q9N -

sam 03.01. 1988

• 1

2(59.23N - 10.31E)
GBT

T188o7

XPul1.

27. 06. 1987

3.34W)

NM- llu~ya, Odofjorden
823 kll 193d
Foula, Shetland, Scotland

S.britannia 1(6o. 08N X

1 prn

()9.02. 1987

02.Q5W)

Jel0ya. Moss 2(59.29H 10.3BE)

714 kll 227d
Kattuglel Strix aluco:

Stav. 319.437

XP\lll.

22.05. 19n

xA 1 llve 25.09. 1979
2(59.29N - 10.51E)
Zool. 00433

F2k•

v-3
30118

pull

XP\lll
X

18.05.1986
111.05.1988
02.06.1986
:a.Oll .1987

Kurefjorden, RAde

1(59.21N - 10.45E)
Folkestad, Vller

17 kll NNE 2-4-3
Vller

Bj0rne~.

Mosaerostlaskenl
VA.ler. 2 kll S .
Clret's~~

V&n~~jlll

Larkollen, Rygge .

H0yda, Rygge/Moss
Ca.

10 kll N.

Heipiplerkel Antbus pratensis:
Arnheal A

956901

X 2lc

17.10. 1987

Kennemerduinen, Haarlem

.Noord-Holland, Nederland

x ~t vindu 05.05.1988
2(59.27N - 10.111£)
3ernapurv~

Prunella

1(52.25N- o4 .34E)
Mosseskauen, Moss

869

kll 200d

~ularie:

X 2k•

08.03. 1987

X IIOt vindU

10.CJII.1988

Sandwich Bey, Kent, England

S.britannia 1(59-16N - Ol.23E)
Kallum, Moss

2(59.25H - 10.~0E)
1C177 laa 399d
14vaanpr Phylloscopus trochilus:
1

Stav . 9-959. 413 X 2k+

03.05. 1986

13.08. 1987
2(59.25N - 10.49E)
v

St. F.rder, Tj111me , Vestfold

1(59.011N • 10.32E)
Blika0ya, Vanajiii,, V!ler

42 kll NNE 467d•1-3-10

Bl6meis. Pa.rus ceeruleus:

Zool . CB51195

X 1k

111 .08. 1980

SkArakilen, Onsey, 0stfold

F v•

10.05. 1982

Kambo, Moss, 0stfold

2(59.28N - lO.IIlE)

1(59.14N - 10. 54E)
29 kD NNW 1-7-26
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Gronnf1nlt1 Carduelis chloris:

Stav.

83076110

M1k

2~.09 .

X

03.011. 1982

.J011fl'Uland I KrageNJ
Telemark, 1(58.53N Ekholt, Rygp

11.12. 1982

Solvang,

2(59-2~N

Zool.

084o839

•

M1k

1981

10.~1E}

0837963

F 2k+

v

2(59-ZTN •
Copenhasan

84 kll HF o-6-1o
T~berg,

Vestfold

1(59-17N - 10.25E)

v
03.011 . 1983
Z(59·27N - 10.4ZE}

Zool.

09-37E}

11.03. 1982
28.011. 1983
10 . ~2E}

9953886 M Zk+ 01 .02. 1986
++

katt

20.06. 1986

Kambo, Mo.. , htfold
NE 113d•0-3-22

25 a

Tenaberg, Vestfold
Kubo, Moss, lrlstfold
25 kll NE 413d•l-l-17

Solv~.

Kli bl!llller, Thy 1 .Jylland
Dllllll8l'k 1(57 .02N - 08.31E)
Pepperetad, Vestby

Akerahus 2(59-35N - 10.45E}
Pl rrwm av nedlegelaen av rinperldnpsentralen ved Oslo Zoolopske
MuseUII liar vi ikke 80ttatt noen eye gjenf'unn attar 1985, fordi alle
f~ler i
Mossedistriktet er blitt merket med Zool. Mus. -ringer og
Stat.vilt. As-ringer. Detta er ateritt beklagelig da det statistisk
satt blir gjent'unn pt hver tiende Mko. Etter 1985 er dat ~~erket 251
alker der det .ad etor sannsynlighet fore11~r gjenfunn.
Av 96
~~~erkeda kattugler,
IDA 11an ogsa anta at lllinst 1 • 2 gjenfunn
fo~liggar.
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RIHGMERKINGSOVERSIKT FOR MOSSEDISTRIKTET {Ved Lennart
ART

MBRJ<ET 1978·88
i og ved VansJca

MF.RXRT 1978 · 88
1 Kurerjorden

Fl~seth}

SUM 1978·88
MF.RXET 1978 - 88
1 det cavrige Mosaedistrikt

OOLOM

1

1

KNOPPSVANE
SVARTAND
MUSVAK
VEPSEVAK
FISKFJIJRN
TJELD
STRANDSNXPB
SVARTBAK
GIIAMAKE
FISKEIIAKE
HRTTEIIAKE
MAKRELLTERHE
LOMVI
SKOODUE
OJfilK
KATTUOLB
TAruiSEILER
llRI'INHSPRTT
VENDEIIALS
LINERLE
ST.m
SKJIJIB
KRAKE
OJERDFSNRTT
JERNSPURV
NUNK
LI!IVSANOER
S.H.FLUESNAPPER
GRA FLUESNAPPER
RI!JDSTRUPE
SVARTmOST
GI!Amosr
L0VMEIS
GRANMEIS

1
1

1

1

1

1
22
2
1
1~

7
1311
268
68o

9

11

25

39

1

23

30
3q3

209
171
19

5

~39

2

15

15
15

llo
2
1

1
5

23
23

1

5

1

llo
2

lj

1

1
1
15

5
1
1
1711

6
2

6
7

1

1

5

2
2

96

15

159

699

1
65
5
1

3

1

22

z
26

1

2
15
1

2

38
211

TOPPMEIS
BLAMEIS
SVAR'DIEIS
KJ0Tn!EIS
SPE'l"nnEIS
GRASPURV
PILFINK
BOKFINK

3
25
15
125
19

SUM ARTER: lj8

3
193
15

1~9

27~

19
12

38

20

25
~0

2
25

59

99

2

2

1637

47

li61

691

.\
\

12
20
2
2
50

2

BJBRKEFINK

DOMPAPP
GRilNHFlHK
GR0NIISISIK
GRAsiSIK

168

47

2789
t\)

Denne overstkten inneholder rusler aom er market i MOSSEDISTRIKTET 1978-88, unntatt fugle~
so111 er market pll JELI!lY RADIO PA TRONVIK. FUglene er ~~erket ev MOSS 00 OMEGN FUOLEFOREIUNOs
ringmerkingsgruppe . All hvitfugl-merking har dreiet aeg om pullua-merking. Hvitfugl market
i Vansj~ er vesentlig merket pll Moskja~a, Hauguten og Stanga i Storefjorden, dessuten pA
MAkeskjer i Vestfjorden. Fugler market i Kurefjorden her ogsA vert pullus . Fuglene er her
veeentlig merket pA Taralden, ved Aven og pA Knappholmane . Av Jkke-hvitfugl market i VansJ~.
er diase f ugler vesentlig market pA Bliks~ya og i Fredskjarktlen. I det •vrige Mossedistriktet dreier det seg o• fugler market vesentlig i Rygge og Mosa,her og ved foreglende to
nevnte steder, er det merket like mange voksne individer som yngre (pullus).

U\
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INTERESSANTE GJENFUNN 1936 - 1973
Lennart Fl~seth

Pa sidene som

har jeg valgt a ta med gjenfunn av eldre
dato. De som sto for ringmerKinqen i Rosnesbukta i 1972, er blant
annet V~ggo Ree, Morten Nilsen, Eivind Ansmo m.fl .
f~lger,

....

H0NSEHAUK (Accipiter gentilis) Foto: D. Vogt.
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Sand1o, Charadrius hiaticula:
Stav. 8 12.4 505

X lk

19.08. 1972.

08.()9. 1972
2(5Q.16N - 1.37E)

Roaness tranda, Kur11fjorden.
Rygge. 1(59.21N - 10.li5E)
St. Firmin•les-Crotoy
Soamle, Frankrike
1160 km sw o-o-zo

Enl<eltbekltaain. Gallinage gallinego:
Stav. 778 983

Stav. 778

984

X lk+

21.08. 1972.

+

11.11. 1972

X lk+

21.08. 1972
08.12. 1974

+

2(38.58N - 5 . 48E)

Rosnesstranda, Kurefjorden,
Rygge.
Tribehou, Manche, Frankrike. 2(49.13N - 1.1l!W)
1375 km sw 0·2-21
Rosnesstranda, Kurefjorden
Villanueva de la Serena,
Badajoz, Spania
2510 kill SSW

GNnnstilk, Tringa glareola:
Stav. 8 119 321

X 1k

o6.08. 1972.

+

15.08. 1971!

2(38.58N - 5.48E)

Rosnesstranda, Kurefjorden
Rygge
Albaron, ~uches-du Rhone.
Frankrike
2510 kill ssw

Rodstilk. T. totanus:
Stav. 7 133 085

X 1k
+

18.08. 1972
1972/78

2(55.40N - 11.47E)
Stav. 7 133 643

X 1k+

29.08. 1972
18.08. 1975
2(54.54N - 10.33E)
+

KU1'11fjorden, Rygge, 0stfold
Tempelkrog, Iaefjord,
Skjl!lland, Oanmark
1!30 km SE
Kurefjorden, Rygga, 0stfold
Bredholm, Fyn, Danmark
lj80 km

s

Oluttsnipe. T. nebularia:
Stav. 1 133 066

X lk
+

15.08. 1972
xx.oa. 1972

2(48.5l!N - 1.33W)
Brushane,

Philo~~acbus

Stav. 7 133

653

Kurefjorden, Rygge, 0stfold
St.Martin·de-Brehal,
Man~he, Frankrike
11!25 kill SW tU S

pu!!!lax:

M 1k

31.08. 1972
11.08. 1973

2(30.15N - 36.58E)

Kurefjorden, Rygge, 0stfold
Volchanak, Kharkov,
Ulcrllina, USSR
0-11-11

Sandsvale, IUparia riparia:
960 675

X Pull

08.07. 1972

v

11.08. 1973

GillingsNd, Borgebunn,
Vansje, RAde, 0stfold
1(59.2l!N - 10.56E)
Rl!lingsGiya, Rl!lingen,

Akershus
2(59.57M - 11.l!6E)

60

km N

28

Ster, Sturnus vulgaris:
Stav. 8

12~

511

X lk

20 . 08. 1972
o6 . ()9. 1975

X

2(55-~N - 9 - ~5El

Rygge, 0etfold
Jylland , Danmsrk

Ku~fjorden,

~stbirk,

380""' s

til

w

KrAke, Corvus corone cornix:

As

Z001. 023 205

X Pull

o4 .06 . 1936

xA

0].06. 1938

X lk

05.06. 196o

X
25.05. 1961
2(53.36N - 6.~~E)

V~rne Kloster , Rygge
llstfold
Flatholm, Lysekil, Bohua
lin, Sverige, 136 km SSE

Aven, RAde, 0stfold
1[59.20N - 10 . ~~8)
Borkum, Nol'dsee, Tyakland
675 ""' ssw

Rpdvingetrost. Turdus iliacus:
Stav. 778 937

X Pull

25.05· 1967

+

27 .12. 1968

2(42 . ~5N

- 10.528)

Jel,ya, Moss, 0etfold
1(59.26N - 10.37£)
Castiglione della
Pescaia, Orosseto, Italia
1850 km s 1-7-2

GrAtrost, T. pilaria:
Stav. 7 119 514

X lk

25.05. 1972

+

xx.Ol. 1973

Aven, RAde , 0stfold
1(59.19N - 10 . ~58)
Rosieres, Juesey, HauteSaone, Frankrike
1325 km s til w. 0-7-7

OJEHFUNN AV F'UGLER SOM ER ME'.RKET UTEHFOR MOSSEDIS'miKTET

Henaehauk, Accipiter gentilis:
Stav. 32 010

X lk
+

As

24.06. 1947

pA reir 20.06. 1949

F Pull

03.07. 1965

v krAke-

20 .02. 1965

rene

2(59.26N - 10. ]68)

Evje, Setesdal, Aust-Agder
1(58.]9N- 7.47£)
Svinndal, VAler, 0stfold
210 kDI NEE
Svsrten, Nordarhov ,
Buskerud
1(6o.06N - 10.338)
Kase, Jeleye, Moss, 0stfold

ca. 65 km S

29
Dvergsnipe 1 Calidris minuta:
As

9611 086

X 21c+

26. 08. 1972

v

03 . 09. 1972

2(59.20N -

10~~5E)

0r& 1 Fredrikstadl 0sttold
1(59. 11N - 10.58E)
Rosnesbukt& 1 Kurefjorden 1
Ryggel 0stfold
20 \em NW

GrAmAkel Larus argentatus:
Stav. 33 136

X Pull

I

15.101 1949
2(59.20N - l0.40E)
Stav. 31 353

X Pull

08108. 19119

22.1J5. 19119
2{59~20N

GAsoy Fin.nmark
1(71.8N - 24.5E)
Larkollen, Rygge, 0sttold
llt75 lcm SSW

- 10.44E)

Bleik, Andcay, Nordland
l(69.17N- 16.00E).
Makrellrlld, Krogstadtjorden, RAde, 0stfold
1170 km SSW

Kattuglel Strix aluco:
42 978

X Pull

08.06. 1968

+

xx.Ol. 1969

2(59 . 25N - 11.02E)

Bvller, Ski, Akershus
1(59-45N - 10.52E)
BrAtebygda, Svinndal 1
VAleri 0stfold
l!O \em SSE

Kaie, Coi:'VUs monedula:
As

52 505

X

Pull

v

01.06. 1967
07 . 09. 1967

0rmen, Onsoy, l!lstfold
1(59-18N - 10.54E)
Haugsten, Vansjca. RAde,
0stfoldl ca. 5 km N

KrA.ke, C.corone cornix:
As

40 700

X Pull

03.06. 1965

+

12 .12. 1965

Akercaya 1 Hvaler 1 0stfold
1(59.02N - 10.53E)
Kase l Jeloya , Moss , 0stfold
ca. 45 lcm NNW

RQidstiert, Phoen.icurus j!hoenicurus:

As

058 755

X 1 kg

12 . 06. 1952

,.

20.08. 1953

Langangen 1 Eidanger,
Telemark
Furuveien, Moss, 0stfold
ca. 65 lcm N0
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Litt om fuglelivet omkring Larkollen Ostofjord.
Av Harald M. Aagaard.
Fuglellvet pi v!re kanler er selvfelgelig um!tellg fathg sammenlignel
med hvad man kan se pi Vesctandel og i Nordland, men faltig som del er
har del stAll mle at nettop Larkol-annittet er noe av del interessan1esle pi
v!re kanler, og man kan se en stor mengde arter represenlerl, om enn der
ikke er szrllg mange fugler av hver sort.
I aile de !r ieg har ferdes der ute har jeg aldri sell et s! rikl fugteliv
som vtnteren 1929 - 30 og som nu i fir.
.-Ender av aile sorter er der massevis av, selvfelgelig szrllg senhosles,
og erlugl-bestandcn forekommer del mig er i stadig sligen.
Der er s;erllg 3 eer ulenlor Larkollen, Nardrt-Sitlter, llrrlfem-Sfrlltr og
Stmdre-~1/er som jeg har lnngflende kjennskap Ill. 0ene er av vulkansk
oprindelse, langslrakte og har vel i sin lid dannet en sammenhengende heiderygg med Rauer (ulenlor Hanko), de 3 Slettereer, Ellten, Rrulingen• (ulenlor
Moss! og /tiHn.
Rundt de 3 Sletleraer er der Ill sladighet en masse ender, men jeg har
kun fra lid til annen funnel enkelle andertder pfl ~~ene, bl. a. 3 erlugl-reder,
mens der derimol ved bunnen av Kureljorden utvllsoml hekker en mengde
ender av de lorskjelllgste arter.
Utenom de ovcnnevnle 3 Sletleroer, som tor del menneskehge eie er
av neiaktig samme nalur og med samme betingelser, men allikevel s~ forskjellige hvor del gjelder hekkende lugl. har jeg ogs! fe.slet mi~ ved Tharallen,
en ubebodd, lorholdsvls Hten holme i Kurefjord tell ved Larkollen. Her hekker
hvert .lr en god del Makulltuntr, Fisktmdktr, Kjtll, llkesom der forulen
Sltlndulp, Llrktr etc. ~ hekker en del Rodstilk og Dvtrglo. jeg har ogd
hyppig set Slanpolltn p! een i mai-juni, men har hil!il aldri funnel noe
rede av den.
Ellers benyttes Nordre-Sieller, som er den starsle av disse aer, praktisk
lalt ikke Ill rugeplass av m6ker eller Ierner, men kun av lerker (av h'lllke
der iavrlg flnnes en herskares mangloldighel pA samtlige aer) samt viber og
dverglo.
PA Mellem-Sieller, den mlnsle av de 3 eer, er der imldlerlid el yrende
fugleliv, og her ruger en mengde makrelllerner, mAker, lallermlker, vlber,
dverglo, radstilk etc.
PA Sandre-Sielter har jeg denmot ennu aldri funnel el rede (undlagen
av lerker).
Nedenlor har jeg nedskrevet en del av mine observasjoner ira disse
trakter; samlldlg rnA jeg dog fremheve, at )tg som ren Jegmann pi omr!del
dog ikke pretenderer ! ha noen videnskapelig innsikt i saken.

Denne artikkel er hentet fra Norsk ORNITOLOGISK TIDSSKRIFT
Serie III 1927-30. Side 2.2 4 -22 9.
·
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Snespurv (Pitc/rophtna;r nivo/is) har i hele vinler hold! sig i svzre
flokker pi oene rundl Larkollen.
Gjek (Cucu/us canorus). Den 15. juni llr var jeg gilt iland- pl el
litel skjzr ,.Temeskjzret" ved innlopet Ill Kroksladljorden ved L.arkollen lor
1 se pA noen andereder. Mens jeg slod der kom 2 gjeker flyvende, mens
de bele tlden got. Jeg bar pl vire kanler aldn sell gjeken i den grad lite
sky. De nol 4-5 ganger i sirket rundl mig pA et par meters avsland og got
hele Iiden. E!ter hverl gal kom der en slcurrende strupelyd omlrenl som
hos ladesvalen nlr denne er lerdig med sine sancslroler. Tilslutt salle de
stg begge 2 I en lllen busk ca. 3 meter Ira mtg, og jeg spaserle langsomt
belt til jec var pl ca. I meters avsland Ira dem lor de 11111 op. Da tole de
sig igjen en lilen runde om skjzrel, ide! de hele Iiden gol, og da jeg forsokte A ape eller dem blev de lllsynelalende rasende og 11111 rett pl mig.
Jeg si iljor pl lorsommeren pi Lykkja eversl I Hemsedal en slilc: uslyrtelig mengde gjek at jeg nzslen tkke v!lde fro mine egne olne. Fuglene
var ogsl blotlel for enhver lrykl for mennesker, og vi stod en 8-10 stykker
og sA pi al en gjek salle slg i vinduskarmen og gol mens en 10 irs pike
hang ul av vlnduel og s! pl den I hDiden noen centimeter Ira.
Kongeern (Aquila chry!atlos). For 5-6 ~r siden sl je& Ira lid til
annen el ernepar ved Larkollen, men har siden ikke set noe mere til del.
Fiskearn (Pandion halialtus). El eksemplar blev skull heslen 1921
p~ S/LIItr. Sammesteds lant major T. Sommerville (der er megel lugleinleressertl og jeg I en ljellrevne lor noen !r siden el lorlalt rede.
Havsule (Su/a bassana). Denne lug! bhr mer og mer hyppig om vmtuen i Ostoljorden. Vinleren 1929-30 passerle der i lepet av en times tid
Nordre-Sielkr, hvor jeg 11 i deknlng pi andejagl, llere hundrede stykker,
og I hele vinler bar jeg tunnel en rekke ilanddrevne eksemplarer, sandsynllgvls slcadeslculle lugler.
Havhe!t (Fu/marus tlacialis). jeg skjet del enesle eksemplar jeg bar
sell pl vlre kanter midtljords mellem Larkoflen og Vallobuklen I. juledag 1928.
Fuglen, som nu er ulsloppel pl Teien, hadde jeg sett I llere dage fer jeg
sk]BI den og stusset over dens lleklignende flukl. Ved en lellighel sl vi den,
hvall jeg lkke bar selt nevnt i noen bok, lukke vlngene og slyrle pi hodet
i vannet pi samme m11e som makrel!ternen.
lomvl (Urla aalgt). Trekkel hesten 1929 var usedvanllg start Ill i
vzre pi vire kanter, og JCJt sl en mengde lomvl.
Alke (Alta tarda) var llerimol mere l!lalllg heslen 1929 enn vanllg.
lundeluglen (Frattrcula arclicn) optrtlle latlrikere enn noe lr ler ved
L~rkollen sisle vinter, dog kun ungfugler.
Alkekongen (All~ alit) var der likeledes en mengde av I vinler.
lattermlke (Larus ridtbundus). Den 23. mal 1929 fan! jeg p! Tharalltn 12 reller av lalltrmdktn med 3 egc i hverl rede. Samlllge rrder 11
!ell ved hinannen pi en lilen hetde I senlrum av oen, (allsl lkke ved slranden).
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De 11 aile pl gressmark, var forholdsvis sml og utforet med lilt slv. Ingen
av disse reder blev edelagt eller lorlatt, og noen uker senere laUe jeg her
en koloni p;!. tilsammen ca. 60-70 mdivider.
Pl anmodnlng sendte jeg iljor (1929) 3 dununger av lattumdken (2
smi og 1 Utt sterre) Ill Zoologisk Museum pA Tolen. Disse dununger be·
holdt jeg imidlerlid forst d par dager i mil hjem for barnas skyld. De var
sA A si Ira lerste stund hell Iamme og frykllese, og var noen megcl fortryllende og lornetelige sml vesener. De spisle med star appetlll av hAnden
regnormer, lever og rogn av smltisk, samt den annen dag ogsA brllld opblelt
I vann, like5om de efler en dags lorlep vennet slg til A spise av en skAt.
Ell~rs hakket de hverandre ustanselig, og s1 vldl jeg kunde demme meget
hlrdt, i hodet uten at de dog tok den minsle no tis av del. Szrlig · var de
2 3mll slemme mot den store; men del hele var vel kun en lek, II denne
hakklng loreglkk nemlig ikke n.ir de blev loret, men bare nlr de ruslel
·
sammen pl marktn.
Da jeg gjennem en rekke lr prakUsk tall hver lerdag og sendag har
lerdes pA sjeen ved Larkollen og slledes til stadlghet halt aile helmer og
eer her under observasjon, uren dog lidligere l ha selllattermlken der, anser
jeg del for s1kkert at dlsse fugler lor lersle gang hekket her I dlstriktet
ifjor {I 929).
Den ferste la.llerm6ke pl disse kanter I ilr (1930) sl jeg veil Nordr~
Sietttr (Larkollen) den 12. april, men da kun et enkeU eksemp lar. Og i lepet
av viren og sommeren ltar ikke et enesle par sllltt sig ned for l ruge pl
den gamle rugeplass pA Tharallen.
·
Derimot !ant jell: den 17. mal i Ar ved et rent lllfelle en ny koloni pi
a. 20 fu~~:ler pl et ganske litel skjoer vcd Htslholmen f Kureljorden. Denne
holme !jgger like ved lasllandel Det neiaklige anlall lallerrnlker Iter var
vanskeltg l avgjore, !del fuglene ustansellg svermel sammen med en mengde
makreiUerner, der samme dag var kommet trekkende. lmidler!id !ant jeg S
ferdige reder her pl slengrunn; dlsse var dog st1me og solidere utbygget
med slv enn de reder jeg lfjor fan! pi Tharallen.
2 av disse reder lnneholdt hvert 3 egg (I del ene 11 der 2 brune og I
grenllg egg). Et tredje rede inneholdt blot 2 brune eu, mens der i de 2
andre reder ennu tkke var noen egg. Samtldig fant jeg og5l adskillige plbegyndle reder. PA skjaeret var der foruten disse lattermlkereder kun ell
rede av Kitll mcd 3 egg.
Under et senere besok pi holmen l;mtu blatt 2 par lallermlker bos.at
der. De evrige reder var vrakel og forlatl og tnneholdt kolde og urugede
egg. Derimot var der nu en masse rl!iler a.v rMkr~llterner.
Den samme dag, 17. mai 1930, fa.nt jeg yllerUttere en koloni lallermlker
pi ca. IS par pi den nordveslre side av Mtlltm-Sitlltr (! selve Oslofjorden).
OgsA her var 2 ferdlge reder med 3 egg I hvert; el rede med 2 egg og
adskilllge ferdige og u/erdlge reder uten egg. De neste av disse egg var
gron!ige lillross lor at de aile 11 pa stengrunn.
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Senere i mai en gang !ant jeg ennu en 3. koloni tallerm~ker bosaU hel
ule pA nordpynten av den samme 11, Mellem-SleUer. Denne koloni lalte bloU
5 par fugler, men reg rant 7 reder. Redene pi Mellem-Sletter var tildels
usedvanlig store og kraltig ulbygget med siv.
Ogsi den sist funne koloni er dog senere opgllt og redene forlalt, 111dels med kolde egg, mens den ferste koloni pi Mellem-Sielter senere vokste
sig storre. Antagelig er det h•r lallermiker Ira Heslholmtn og den slslnevnJe kolont som har slit! slg sammen med hovedkolonien.
OgsA I denne hovedkolonl har jeg funnel 3-4 ferdlge reder, der var lorlatt dels med og dels uten egg. 2 kuld friske egg herfra blev siledes til-·
stillet Zoologisk Museum, Tefen.
Si fenge redene kun lnneholdl nylagte egg var lallermiken meget fredellg av slg, men dterhvert som t(IRene blev mere ruget og szrlig tiler at
ungene var klekket blev den mere og mere nangiende, ogs! nAt man nzrmet
sig kolonien med bit Ira sjeen.
Jeg har l Ar 1111 .en unge, antagellg ca. 10 dager gammel, som jtg nu
(den 4. jull) har I mtt hjem pi Larkollen. Ungen var absotut lam Ira fc rste
eiebllkk av og har med star begjzrlighet spist regnormer og sml stykker av
fisk. Derlmot har den tkke (som ungene ifjor) satt noen nevneverdig pris
pi lever Oi rogn, og den har ogs! vam meget vanskeflg A bevege Iii A spise
av skAI, idet den den fersle uke alllid vilde ha maten Ira Mnden; den er
en frentragende lluesnapper. OgsA denne unge er meget fomelellg og ·szrdeles llvllg. Siledes har jeg ved et par anledni nger hatt den med ned Ill
slranden nJr jeg har bade!, og den lot sig ikke p;i naensomhelst m~te aliicere av aile barna pl badestranden, men spankuterle freld!g omkring, snart
ut i vannet og sA op fgjen. Da jeg reisle fra Larkollen for 3 dager slden
kunde den sA vidl fly noen lak, men min huslru har nettop Jelefonert tit
mtg at den pi de 3 dager er voksef ganske pUallende og at den bar skillet
ut reslen av dunene. likesom den !gAr merges plutselig lloi sin vel og ikke
var Ill A Iinne igjen. lglraltts var bama lmldlerttd kommel hjem med den
da de hadde funnel den spankulerende freid!g omkring blandt honsene !nne
I en a v bendenes honseg.iirder.
Overgmake (Larus minutus). Av denne her i landet yderst sjeldne fugl
sA jeg omkring rnidten av januar I ir svzrt mange ved LarkoJien, hi. a. en
llokk pi ca. t OO slk. Fuglene var overmile Iamme, og da je(l, Iordi jtg
atdri hadde set dem for, gjeme vllde skyte noen eksemplarer for Zoologisk
Museum, hadde jeg for en gangs skyld den oplevelse at jeg mille jage
Jug/tnt vtkk for i 11 dem pi lilslrekkelig langl hold for lkkc fl odelegge
dcm. SA!edes skfet jeg den 19. janu11r 1930 4 slykker, son1 nu er montert
pi Toien-Museet.
En av fiskerne pi Larkollen fortalle mig, at mens han drog sildegarn
var dlsse rugler si nzrg!ende, al de var i veien for hans arbeide.
Krykje (Rissa tridocly/o) er relatlvl tallrtk rundl larkollen i vinler·
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m~nedene. Slledes !inner jeg, al jeg tar notert ,.store mengder under sydlig storm p! Ele-grunnen 14. november 1926" samt .,massevis vlnleren 192S-JO."
De par eksemplarer jeg har skull var lullproppel av c:a. 10-13 em. lang sUd.
Svemmesneppe (Phalaropus /obatus) ses Ira lid Iii annen under hesltrekket.
Redstllk (Tringa to/anus) ruger almindelig p! eene rundt Larkollen
og pleler I sin engstelse ! vise uvedkomm ende velen til sine reder.
Dverglo (Charadrius dubiu: curonicu:). Denne lugl hekkcr og~ pl
alle sene rundt Larkollen. Ungene var I !r usedvanlig t1dlig klekkeL Den
17. mal 1930 /ant jeg ~ledes llere kuld dununger her. Tilfeldigvis esregnel
del 17. mal, og anlagelig av lrykl lor regnet var dvergloen nu usedvanllg
nzrg.lende lor ! vlll-lede folk. Gang pl gang slo !uglene sig ned relt loran
min hustrus og mine feller og spllte kome<!ie av lien annen verden, vrengte
vingene, hallel og fall overende, og var Iii det ydersfe ynkellg A skue, Da
jeg har et god! ere fan! jeg ungene efter Iyden, idet de i regnel I! og pep.
Kjell (Hatmatopus ostraltgus) hekker ahnindelig pl aile oene og holmene rundl Larkollen, dog h~r jeg innlrykk :av at der i hBiden er I a 2 par
pl hver "·
Fra lid Ill annen liar jeg I mal-juni sell relalivl store llokker (c:a. 60-70
styklcer) kjell flyve samle~ sradig skrikende. Antagelig er delle ungfugler,
der ennu lkke er lorplantmngsdykrige.
Viben (Vanrllus vane/Ius ) hekker lilallig pa sene rundl Larlcollen. Arlig
ruger ~ledes ca. 5 par pi El~~en, c:a. 6 par pl Nordrt-SI~Ittr, ca. 4 par
pa Mtlltm-Sirlttr samt I par pA Tharallen. I o\r er der imidlertld som
nevnl d usedvanlig rikt luglellv rundf Larkollen, og og~ av viber er der
rn god del flere enn vanlig.
Da EIHn er en privat-eiel beboel " har jtg i vires ikke vzrl iland der,
men pl Nordrt·Sillltr var der mind:! 17 par, pi Mtlltm-Slttltr mlndst 15
par, men p! Tharalltn bioi! del lradisjonelle ene par.
Ogst vlbe-ungene var I Ar szrlig lldlig klekkef, og jeg fanl den 17. mal
mange c:a. en uke gamle unger.
I molselning !II I f. eks. Holland (hvorfra jeg kjenner iugl en megel &odl),
hvor vlbene under rugning og szriig efler al ungene er klekket n overmlte
pag!ende, er de pA 11ene ved Larkolien mel(el fryktsomme og holder slg
skriktnde p! avstand. Lokalnavnel pi Larkollen er ,.Eribipa".
Svaner og vlllgjess (Cy§nus & Anser $pee.) Enkelle svaner ser man
Ira lid Ill annen om vinleren ved Larkollen, men vinleren 1928·29 var der
lorholdsvis mange av dem. S!ledes ~ jeg I lapel av en limes lid ! julen
1928 ved Nordrt-Sitlltr, EIMn og lengere ule pi ljorden hlsammen 13
stykker I 4 llokker, hvorav en var pi 5 svaner.
Den 9 . juni 1930 ~ jec og mange metl mig om allenen pl l..lrkollen
2 slerre gd:tf/okkrr lrekkende st~ro~tr.
Gravand (Tadorna tadarna). I pansen 1927 fant jeg et par med II
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nyklekte unger svommende ule pi ljorden. Foreldrene var sl engslelige
far sine smfl, at de sky fugler ustansellg lot stg komme pA inntll en meters
avsLand, hete Uden kretsende rundl ungene !iOm flo! op og ned i vannet
!iOm smA korker.
Stokkand (Ana• p/atyrl:ymha). Under hele vlnteren 1929-30 opholdt
der slg bokstavtig lalt enorme noklcer med stokkender ved Larkotlen, og del
ser for mig ut som om bovedmassen har onrvtntrel jeg bar aldri lor set
tllnzrmelsesvis sA mange stokkender her nede.
lsand (Ciangula hytmalis). Ogsl av denne art bar jcg sell usedvanllg
mange ekspl. lljor hest og i v4r. tikesom jeg ogsl ser en del nu p~ lor!iOmmeren. Den 3, juni I ir Ito! en han uslanselig pi meget mert hold rundl
min blt ved Nordre Steller.
Erfugl (Somaltria mo/1/nima). Del lorekommer ml)1: at erfugl-bestanden
i avsnittet omkrtng l.arl<ollen er I stadlg vekat, lmidlertld bar del slltt mig
at lredningen pi de kanler er a v noget ei~ndommetlg art, tdet lug len har
Ya!rl tota tlredet I 11Jstfold, mens man kunde skyte den I Vestfold. Det er jo
den samme fugl som om hosten nyr !rem og tilbake over fjordeu, og folk i
libllold skyler de fugfer de llr fat! pi, og hvis notn klandrer dem, sier de
ginYe rollg at de bar skull dem midlfjords, etler med andre ord i Vestrold.
Fjorden her er jo ikke bredere enn at man kan krysse den hell I molorsnekke pi under en lime.
Lom (Colymbu~ spec:.) Bide av Star/om og Smfllom ser jeg og skyter
jeg regelmessig SVa!rt mange om hosfen og vinleren. Jeg !inner at den riktig
tilberedt er en utmerkel rnatfugl. Og:s! i sommer bar Jeg sell svmrt mange
Iom mldlfjords I Cbloljorden. Jeg vel ikke om del er p~ grunn av fjerfelling,
men Jogen av de eksemplarer jeg bar skremt op i sommer har kunnel lly op
Ill tr11s.s lor at der bar vert ganske god vind. De liar kun kunnct fly dlrekte
pt vannet. Derlmot bar jeg sett flere flyvende eksemplarer I noksl slor bolde.

Oslo 4. jufi 1930.

Harald M. Aagaard.
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FUGLER LANGS KYSTEN I MOSS, RYGGE OG RADE

Lennart

Fl~seth

Omradet som her blir omtalt, er kyststripen og de n~re omradene
innenfor, fra Kambo i Moss i nord, til Sletter~yene i Rade i s~r.
Jel~ya, Bile, Bev~ya og Gullholmen er utelatt, da de er tatt med
i eget kapittel om ruglelivet pa og ved Jel¢ya.
Lengst i nord £inner vi Kulpeholmen i Mossesundet Q9 omradene ved
Kambo, eksempelvis Kambobekken og dens utl0p. I denne delen
firmer vi sure bergarter, sam forskjellige gneiser. Langs hele
~stsiden av Mossesundet finnes en forkastn1ngssone der man vest
for denne, det vil si pa Jel~ya finner lavabergarter fra
permtiden, det vil si basalter og rombeporfyrer, Restene av det
subkambriske peneplan sam sees oppe i dagen over hele 0stfold
(den sakalte 0stfoldhorisont) finnes ~st for denne
forkastningen. Ned mot Sundet i ¢st, skraner altsa dette
grunnfjellet rett ned mot forkastningen. OQpe pa dette asdraget
er jordsmonnet tYOt og n!ringsfattig og de dominerende treslag er
derfor den t~rketalende furua, samt asp bj~rk og noe gran.
Fuglelivet er artsfattig oppe pa fjellrabbene 1 men Rammer v1 ned
i senkningene rundt er fuglelivet og vegetasjonen betydelig
rikere. Dette skyldes det store 1nnslaget av edell~vtr~r 1
blandingsskogen i senkningene og dette skyldes igjen at det
finnes store mengder mea marine avsetninger i form av blaleire,
sam nettopp inneholder langt flere n~ringsstoffer og dessuten
kalk. Langs Kambobekken, sam har gravet seg ned i le1ra, finnes
det en meget interessant 10vskog bestaende av svartor, graor,
hegg og vier. Bonden pa Kambo gard har spart denne l~vskogen
langs vassdraget rned vilje, 99 han mener klart at dette hindrer
jorderosjon rra akrene rundt. Ved utl~pet av Kambobekken finnes
en liten takr~r-sump, med mye selje og vier. Rett innenfor
Kulpeholmen i Mossesundet der det hekKer en del maker og tjeld,
finner man Kulpeskauen med en liten hestand av b~k, vistnok den
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nordligste forekomst pa ~stsiden av Oslofjorden. Ellers finnes,
det st~rre og mindre innslag av edell~vt~r i Kambo-omradet og av
disse er, foruten de allerede nevnte, sommer- og vintereik, ask,
lind, hassel, l~nn og alm.
Beveger vi oss 5 km lengre s~r, kommer vi til utl~pet av Masseelva, Kanalen og M~lle-ornradet. I denne del av Mossesundet
samler det seg store mengder stokkand Q9 maker vinterstid( vel og
merke sa lenge Sundet er fri for is. Er man riktig held1g, kan
man ogsa fa se bade lomvi og alkekonge her! Over Kanalen gar
sj0lve Raet fra Mosse-siden og over pa Jel0y, for deretter a
fortsette igjen ved Hort~n pa andre siden av Oslofjorden. Dette
er Raet, som olant annet demmer opp Vansj¢. Det store Raet
bestar av transportert is- og elve- materiale, som ble avsatt
foran den store isbreen i havet for mer enn 8000 ar siden. Raet
strekker seg gjennom ytre deler av Vestfold og videre gjennom
vtre deler av 0stfold f¢r det gar videre ~stover gjennom MidtSverige til S0r-Finland.
Rett pa utsiden av raet ligger Moss Havn og Sj0badet. Her kan
eksempelvis lomvi, alkekonge og sma flokker av knop~svane sees
vinterstid, dessuten er det ikke uvanlig at sma flokker av
hettemake og fiskemake overvintrer her.
Star man pa Vl!lebrygga og skuer s~rover, ser man Store og Lille
Revlingen i Rygge. Disse ligger vest for den store
forkastningssonen som strekker seg langs vestsiden av
Nesoddlandet, ned hele Mossesundet og v1dere til Hvaler, Eld~ya
Kallen og Sletter0yene, tilh~rer derfor en annen geologisk alder,
tiln~rmet lik alderen pa Jel0ya. De bestar ogsa av rombeporfyr,
men begrepet er utvidet til det man vil kalle Ior
rombeporfyrkonglomerat. Disse bergartene skiller seg vesentlig
fra grunnijellsberget pa fastlandet i 0st med sine eiendommelige,
knudrete overlateformer og sin r¢dbrune farge. Dannelsen av disse
konglomeratmasser kan vi tenke oss har Virt f0lgende:
Etter at de store forkastningsbevegelser hadde funnet sted, var
omradet der vi na har grunnfjellslandet s¢r for Moss, hevet opp.
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Her la da rornbe~orfyrlava i overflaten. Lavamassen ble deretter
angrepet av forv1tringskrefter og det 1¢se forvitringsmaterialet
ble sannsynligvis under store regnvannsflomrner skyllet ned over
skraningen mot vest, der det omsider (de senere konglomerater)
ble avsatt pa en lava- overflate, som altsa i dag utgj¢r
.Revlingene< Kollen, Eld¢ya og Sletter¢yene. Disse ble dannet for
~a. 270 m111. ar siden. Store Revlingen er i tverrmal ca. 330 m
X450 m< mens Lille Revlingen er betvdelig mindre. Revlingene
huser 1 dag en god hestand av hvit!ugl men ogsa lrfugl, gravand,
Q9 r0dstilk nolder til der.
To kilometer ¢st for Revlingenel pa fastlandet, finner vi den
fredete Bogslunden og omradene ved V!!ne Kloster. I dette
omradet f1nnes et storslatt kulturlandskap med eldgamle eiketr~r
og sma !under med dominans av edel l¢vtr~r, spesielt av ask. En
k1lometer videre mot s~r ligger Telemarkslunden som vesentlig
bestar av b~k. I disse omradene er nattergalen blitt relativ
vanlig, m~sangeren likesa.
Nok en k1lorneter mot s~r, 99 vi er kommet ned til Arefjorden, en
langgrunn fjord med t¢rrlagte mudderflater ved fj~re sj0. Lengst
inne i fjorden har Gunnarsbybekken sitt utl0p. Langs denne
finnes det en del takr¢r og svartorskog, og ogsa her holder
nattergal og myrsanger t11. Ute ~a muoderbankene sees f~rst og
fremst maker, gravand og ~nkelte vaoere.
En kilometer s~r for Arefjorden ligger Evjesund. Dette er en
nesten innelukket og grunn kile. I nord har Evjebekken sitt
utl¢p, og det finnes flere beiteenger for kyr og sau i omradet.
Kilen inneholder en del brakkvann, fivilket r¢rer til at hele
Evjesund normalt fryser til vinterstid. Straks inntil Evjesund i
nord-0st ligger aen 80 mal store fredete Kajalund, en
edell~vskog vesentlig bestaende av b~k. Rett i ~st ligger
Vardeasen med sin blandingsskog pa ca. 1000 malr hvor vi finner
et stort innslag av b¢k. Deler av denne SKogen er foreslatt
vernet. I s¢r-~st, ved foten av Vardeasen, ligger Botnertjernet,
det eneste tjernet utenfor Raet i M
ossedistriktet. Her kon~
stanterte man Norges f¢rste hekking av dvergdtkker i 1973. Hele
omradet rundt EVjesund og Vardeasen rna der or ansees som meget
viktig i botanisk-, ornitologisk- og kulturlandskapsmessig
sammeftheng, ikke bare lokalt, men ogsa i regional og nasjonal
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sammenheng. Omradet kan
estetisk 99 st0ymessig
0stlandet bl1r lagt her.
ga gassr~rledninger tvers

komme til a bli betydelig 0delagt
hvis et planlagt gasskraftverk for
I tillegg Vll det sannsynligyis matte
igjennom det fine kulturlandskapet.

To til tre kilometer lengre s~r finner vi ferieparadiset
Larkollen, og rett ut i havet i vest ligger ~yene Kallen og
El~ya.
S1stnevnte ~y er omlag 800 mal star, og den er meget
interessant i botanisk, geologisk og ornitologisR sammenheng.
Nord-~st pa ;ya finnes et SJ~fuglreservat, qg midt inne pa ~ya
ligger en rikmyr og et litet, aelv1s igjengrodd tjern. Det har
lenge V!It beiting pa 0ya( og det har uten tvil hatt heldige
konsekvenser for fuglelivet Slden sma gress-sletter med javne
mellomrom avbrytes av et tett busksjikt bestaende av blant annet
nypetorn, slapetorn og einer. Av h~yere vegetasjon er furu og
ask de dominerende treslag. 0ya har helt klart noe eksotisk over
seg med sjeldne registrerte fuglearter som for eksempel pirol og
rosenfink, ja, aet ryktes ogsa om flere hauksangere her.
Nattergalen er arlig, og andre SJeldne arter har ogsa tilhold
her. Star man qg skuer nordover fra reservatet en varm
sommerdag( kan man fa assosiasjoner til tornsavannene i Afrika,
foran be1ter det kyr som l1ke gjerne kunne ha Vift en ~ffel
eller gnuflokk. I baRgrunnen bevrer varmen over Oslofjorden,
Eld~yas svar ~a Victoriasj~en, og ute pa sletta finner vi noen
ordentlig ~sl1tte furuer som kan ligne pa akasier. Det krever
ikke store innsikten f~r man er overbevist om at dette er et
stykke norsk natur som burde V!rt fredet for all ettertid. Pa
s~rsiden av ~ya kan vi se spar etter tidligere tiders
strandvoller, den gang ~ya ikke hadde fatt steget sa mye opp av
havet enna. I S0r-vest finner vi det h~yeste QUnktet pa 0ya, 22
mo.h., og her stuper rombeporfyrberget rett nea i havet. Eld~ya
er na foreslatt vernet som lanaskapsvernomrade sammen med
Sletter~yene, som er var neste stopp.
To kilometer rett s;r ligger Store/Nordre Sletter, omtrent like
stor som Eld0ya. Her finnes nesten ikke buskvegetasjon, Qg noen
t!ir er det i hvert fall ikke snakk om. Ogsa her be1ter det kyr,
og ~ya er i likehet med de to andre Sletter~yene en eneste star
gras- og urterik- slette, en steppe i m1niatyr. Den s0rlige
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"Savannen11 pa Eld¢ya. Foto: L. Fl¢seth.

Parti fra det lille tjernet midt inne pa Eld¢ya.
Foto: L. Fl¢seth
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enden av ~ya er sj0fuglreservat. Midtre og S~ndre Sletter utgj~r
til sammen bare ca. halv- parten av Store Sletter. Pa
Sletter0yene finnes flere sjeldne planter og ogsa her har
sjeldnere fuglearter tilhold.
Pa strendene der rombeporfyrkonglomeraten nar helt ned til havet, har b0lger skapt
st~rre eller mindre s0yler abrasjonsplattformer som mer ~opulffirt
kalles rauker, derav navnet1 pa ~ya Rauer i Ons¢y, noen k1lometer
lengre syd. S~ndre Sletter har ogsa et sj~fuglreservat, og vi
oppfordrer alle til a respektere vernebestemmelsene i disse som
blant annet lyder slik: All ferdsel ~ ilandstirtning er forbudt i
tidsrommet 15. april - 15. JUll. F'erselsforbu et gjelder ogsa 1
SJ~ornradene 1nnt1l 50 rn fra strandlinja.
Det er dessuten
bandtvang for hunder hele aret!
En til to kilometer nord-0st for Sletter0yene kommer vi igjen
over pa ~stsiden av forkastningssonen, og gneisbergarter tar
igjen over. Ytterst pa Larkollneset ligger ei !ita halv~y som
bl1r kalt Danrnark. Ved Ij~re sj¢ kan man ga t0rrskodd ut dit,
mens ved h0yvann er den smale landtungen fullstendig borte.
Straks nord-0st for Danmark, har vi ¢ya Taralden 1 Ytre
Kurefjord. Dette er en meget viktig sj¢fuglkoloni, og her slo
blant annet noen av distriktets f~rste hettemaker seg ned, se for
~vrig avsnittet om "Fuglelivet omkring Larkollen i Oslofjordenft,
av H. Aagaard 1930, pa side 30.
Fem hundre meter nord-vest for Taralden ligger Knutvika der det
er foreslatt a bygge en st~rre marina, se for ¢vrig side
Til slutt ~r vi kanskje ha med noen ord om klimaet langs kysten.
Straks innenfor Raet v1l man kunne merke forskjeller, sarlig
vinterstid, ved at det kan V!re flere grader lavere temperaturer
innenfor. I grove trekk kan man si at Mossedistriktet har et
maritimt klima, det vil si at somrene normalt er !itt kj0lige med
en del nedb~r samt at vintrene er milde. Ut ifra K5ppens
klimaklassifikasjon,ligger distriktet mellom to klimasoner.
Jel~ya, ¢yene og kystlandet utenfor Raet, har sakalt Cfb klima.
Denne bokstavkoae tolkes slik at kaldeste maneds
temperaturminirnum normalt ikke er lavere enn -3oC, det er minst 4
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maneder sommer, det vil si med temperaturer over +lOoC, Det er
dessuten nedb~r hele aret. Det 0vrige distriktet, f¢rst og
fremst omradene innenfor Raet, men ogsa et stykke ut pa Rygge- og
Radelandet, har det vi vil kalle for Dfb-klima.
Denne
bokstavkode er akkurat lik betegnende sam Cfb, men kaldeste
maneds temperaturminimum ligger normalt lavere enn -3oC. Her har
vi selvf¢lgelig flytende overganger med kanskje sa vidt under
denne grense for Rygge- og Radelandet, kystlandet innenfor Raet
og de ll!re omraaer rundt Raet, mens Valer og nordre og 0stre
str¢k av Vansj~ ligger flere grader lavere. Sn0dekket ligger
sjelden lenge, og i vintre med sn¢ ligger dekket normalt fra
januar og ut mars. Vekstsesongen som bestemmes ut ifra gress som
vokser ved h~yere temperaturer enn +6oC, er i distriktet fra ca.
185 - 195 d¢gn.
Vel, dette skulle i grove trekk forhapentligvis gi en forstaelse
av naturkvalitetene ved kvsten og i de n!re omradene innenfor i
Mossedistriktet. Her f~lger noen ord om den avifauniske lista
for de samme omrader!
Enkelte eldre funn er tatt med, men da i f~rste rekke av fugler
sam det ikke foreligger sikre funn av i denne perioden. De
vanlige artene tas fortl¢pende, men nedtegnede observasjoner av
disse tas likevel med, selv om arten sees og h¢res vanlig i
omradet. Jeg har videre valgt a kode hver art med f~lgende fire
opplysninger:
1) Vanlig hekkefugl. Patreffes overalt, og den hekker pa egnede
lokallteter i omradet.
2) Fatallig hekkefugl. Kan patreffes overalt, men hekker kun pa
noen loKaliteter.
3) Trekkfugl. Sees var/h~st eller bare var eller h~st.
4) OVervintrer. Sees helst i vinterhalvaret.
De viktigste fugleomradene er allerede beskrevet ovenfor, og
ellers ~r man bruke kartet over omradet. Observasjonsstedet er
for de fleste nedtegnede observerte arter tatt med, men av
sikkerhetsmessige grunner, er ~rmere stedsangivelse utelatt for
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truede arter sam fortsatt har tilhold i omradet. Tidligere funn
er i vesentlig grad hentet fra As~und Fjellbakk's Eld0ya~rapport
av 1974.
Observat0rer har i perioden Vlrt:
Anne Lindqyist (ALI), Birger Olsen (BOL), Dan Bendixen ~DBEJ,
David Vogt (DVO}, Eil1f Hjelseth (EHJ), E1vind Arntsen EAR ,
Geir Hardeng (GHA), Jo Ranke (JRA , Kai Hermansen (KHE , Kaj
Bendixen (KBE), Kjell Nilsen (KNI), Lennart Fl¢seth (LFL), Morten
Viker (MVI), Ottar Krohn (OKR)~ Roar fr¢landshagen (RFR), Rune
Wiggen (RWI), Trond Skovdahl (TSKJ og Asmund Fjellbakk (AFJ).
Dessuten har jeg innhentet opplysninger fra LRSK~0stfold (Lokale
Rapport og SjeldenhetskommiteJ der f0lgende navn har vart regi~
strert sam ooservat0rer i omradet:
1

Arne Thelin (ATH), Arve Dyresen (ADY), Dag N!vestad {DN!), Harald
Frantzen (HFR), Harald Ryen (HRY}, Harald Schille (HSC ), Johnny
Eriksen (JER), Kjell J~dest01 (KJ0), Reidar Ryen (RRY)\ Runar
Larsen (RLA) , Rune Botnermyr (RBO), Tommy R. St0len (TRSJ Ulf
Lucassen (ULU) og Wessel Holst (W
HO) . Initialer er kun tatt med
for de sjeldnere funnene!
Denne oversikten ~r i star grad vise viktigheten av LRSK i
0stfold der altsa ~n god del av de sjeldnere funnene er hentet
fra.
·
KORT AVIFAIJNISK OVERSIKT FOR KYSTOMIIADENE I MOSSEDISTRI!crET 1978-1988
MED TIDLIGERE lln'ERESAN"l'E FllNN
Lennal't FlQlseth
STORLOM (Gavia argtica)
Arten el' en Arlig trekkfugl i ocarAdet. aen .!lees helst undel' vl.l'tl'el<ket
pl vei nor-dover i Oslofjorden. Det eneste nedtegnede funn el' av et
ind. pA nordlig tr-ekl< tol:'bi Eld;~ya vAren 1974 (AFJ).

SHAlOM (G.stellata)
Trel<kfugl vll'/hest.
Folgende funn fot"eliJgel' fra periodeu :
ved Botnerbaugon 14.11. 1982 og 1 ind. St.Sletter !8.7. 1984.

1 ind.
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Gm-'~BLOM

(O. adamsi1)

Streifindivider lean overvint:re 1 0111rlldet, s.rlig 1 yt:re deler av
Kurefjorden. Det roreligger lrun et tlmn av arten 1 perioden, neml.1g 1
ind. ved Larkollen 21 . 11. 1981 (JRA} .
DVERGDYKKER (Taahybaptes ruf1collis)

Et. par ble konstantert. hekkende 1 Botnertjernet 1 1973, dar 1_laret
hsdde 2 kull , hvorav 2 dununger ble set.t 1 det f!ill'llte lNllet {AFJ) •
Dette var fttrste hekkefunn av arten 1 Norse . Et par hakket pl SIIIIIIIK!
sted 1 197~ og det ble da sett 5 ungar, og 1 par hekket fttr 10.5. 1975
(AFJ).
Et par hekket 27.5. og 22.7. 1977 (I . Ander&en) og 1 par
(mul..igens to par) hekket 1 1978 da tre vaksne f'ug1er ble aett pl en og
s - tid (ATH, RBO). Av andre t'unn foreligger to observasjoner r'ra
Eld~a. 1 ad. 5.6. 1973 og 1 ad. 2~ . 2 . 197~ (AFJ) .
1 ind. hadde
tilhold ved Stcltvik Ho tell i Larkollen i flare dager 1 mars 1986 (AFJ).

HAVBEST (Fulmarua glecialis)
Enkeltind1vider og mindre flokksr kart sees i omrAdet under og ett:er
stark v1nd f r a S!llr og &CDr-vest i vinterhalvlretl
Funn av dCDde
individer: 1 cad . Store Slatter 11.10.1976 og 1 cad. SIII:IID9 ated
22 . 9 . 1977 og 1 cad . Eld!llya 28 . 5.1977 .

HAVLIRE (Pul'finus pu.ffinus)
Meget sjelde n . Enkeltindividar kan iaidlertid sees 1 omridet under og
etter sterke vinder fra sCDr og &CDr-vest hele Aret! Et funn foreligpr
i perioden: 1 ind . ved Eld!llya 15 .8 . 1981 (KHE).
RAVSU!.E (Sula bassana)

Enkeltindivider lcan sees i omrAdat under og attar starke vinder tra
SCDr og sttr-vest he1e Aretl Tidlitrere funn: 1 ind.
Aref'jorden
10.11.1956 (HaCtorn 71) .
Bksempelvia: 4 ind . ved Eldtlya lledio ~t
1974 {AFJ) og 1 ind. funnet inne pA et Jorde ved Rygge ld.rke 11.7.
1988.

de.nne

(~lt

LFL) .

!'uglen ble at par dapr aenere sluppet ved Kuref'jorden
Arten blir ogsA sett pA vtrtrekket i fttrste halvdel av

ma.i.

SI'ORSKARV (Phalacrocorax carbo)

Arten er lrlig trekkfugl vt.r/hCDst i ocr!\det, eksempelvis: 16 ind. ved
Sletter 8.5 . 1988 (ALI) . Tidigere tunn: 1 ind. St . Slatter 8.5.1977
(ULO, AAN} . Ser ut til l ha blitt vanlisere i de senere Ar!

GRAHEGRE (Ardea cinerea)
Arten er fAtallig hekkefugl . i oaridet, ca. 2-3 par i ocridene ved
Verne Kloster. Elle rs sees enkeltindivider og smArlokker 1 hale
o=rldet hale lrat, eksempelvia: 1 ind. Arefjorden 22.7. 1979, 1 ind.
Larkollen 17 . 3. 1985 , 1 ind . Botnerbaugen 15.11. 1987 og 2 ind .
Botnertjeroet II .5 . 1988.
KNOPPSVA.''IE (Cycnus olor)
Vanlig hekkefugl og pAtreffes i hele aorlldet enkel tvis , parvis elle r i
smA flokker hele A.ret. eksempelvis : 2 ind. Danmark 17.3. 1985. 3 ad.
og II juv. ved Oanm&rk 21.3 . 1986, 3 ind. Arefjorden 23.3 . 1988 og 2
ad . og 2 juv. St. Stetter ~ . 4. 1988.
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SANGSVAHE (C . cygnus)
Enkeltindivider og smArlokker kan p' treffes 1 omridene 1 vintarhalvlret, elcaeaopelvie : 2 ind. OIIJliii&Z:'k 8 . 12. 1985 (-200C) .
CANADAa.l.s (Branta canadensis)
Enkaltindivider og s mAflokker kan pltreffes 1 omrldet 1 sommerhalvlret
ekaempelvis : 2 ind. Aref jorden vlren 1979 .
RINooAs (B.beniclal
2 ind . ble sett pASt. Slatter 1 juni 1985

mtAGAs

(AFJ).

(Anser anser)

Enkeltindivider, par og stQrre flokker kan pltreffes 1 hale omrldat 1
BOII!IIerhalvlret, spedalt under v6.rtrekket. Et par gjorde lllislylcket
pA Eld~ye 1 1972 (AFJ) . 2 ad. Eld~ye 8 . 6. 1984 (MVI ), 2
ind. St. Slatter i april 1985 (AFJ ) og 3 ind. St. Slatter 28. 4 . 1988
(ALI) .

helckefora~k

KORT.NEBBaAs {A . brachyrhynchus)
Trelckfugl vlr/h~st, ekseaopelvia:
40 ind.
Arefjorden ultimo aeptember 1987 (T. SGrlie).

pA

a~dig

trelck """r

STRIPEGAs (A. indicus)

En trolls

~t

fugl hadde tilhold pA Eld~ys 14 . - 17 . 9 . 1972 (AFJ) .

STOKKAHD (Anaa platyrhmchos)
Vanlig
hekke!ugl.
Kan p'treffes 1 hala omri.det bele lret,
eksempe1vis: 30+ ind. Eld~ya 2.10. 1982. 1 lrull funnet eamme sted
8.6. 1984 , 1 henn &IIIDlD8 sted 21.9. 1986, 118 banner og 99 hunner
Mosae&undet Selr 21.2. 1988 (LFL), 1 hunn ble sett JDed 5-6 dununge r 1
El dQ~yatjerne t 14.6. 1988, 157 henner og 107 hunner Mossesundet SGr
29 . 10. 1988 (LFL, A.Hansen) og 250+ ind, 88.1111118 sted 12.11. 1988 (LFL,
B. Ols en) .
STJmrAND (A.acuta)
Kun to nedtegnede tunn foreligger, 1 ind. Eld~ye vlren 1974 og 1 ind.
samme ated hesten 1974.
BRIJNNAKKE (A . eena1oee)
Trekkfug1 vlr/h~st, elcse111pelvis :

2 ind. Eld~&ya 2 . 10. 1982.

XRIKKAHD (A.c;recca)
Vanlig trekkt'ugl vAr/hiD&t .

lngen nedtegnede observosjoner 1 perioden.

KNEKKAND (A.guarguedule)
1 par bla satt pA Eld~ya 5.5. 1972 (AFJ) .
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SKJEAND (A.clYpeata)
1 par ble sett pA Eld~ya 1 tiden 27.~. -6.7. 1972 (AFJ) og 2 ind
Botnertjernet 17.~. 1983 (AHA, RWI).
GRAVAND (Tadorna tadorna}
Vanlig hekkefugl. En del 1ndivider oversomrer i omrAdet uten A hekke.
Her er noen funn: 2 ind. Revlingen 24.5. 1982 . 6 ind. Eldmye 8.6.
198~, 5+ ind. Taralden 17.3. 1985, 2 ind. Arefjorden 21.3. 1988 og 2
1nd. St.Sletter 8.5. 1988.
BERGAND (Aythya

~arila)

1 1nd. Eldoya 10.11. 1974 og 1 bann 1 Arefjorden 17.1.1982.
TOPPAND (A.fuligula)
1 par ble sett ved Eldmya 16.5. 1971 og 1 par 1.5. 1973. 1 par ble
funnet hekkende i Botnertjernet 28.5.1972 (I.J. Andersen). Arten blir
sett 1 smlflokker pA vei nordover i fjorden under vArtrekket.
KVINAND (Bucephala clangula)
Trekkfugl vAr/hmst .
Enkelte individer overvintrer. Er bl1tt sett
flere ganger 1 Botner t j e rne t, ~ulig hekking like i nRrheten. 2 banner
Botnerbaugan 21.3. 1986 og 4+ ind. Taralden 7.2. 1987.
HAVELLE (Clangula hvemalis)
Arten pAtreffes i lite antall hver bmst og vinter lang& hele kysten.
Antallet varierer sterkt fra Ar til Ar. Ganake tallrike h~sten 1988.
Nedtegnede funn: 1 hann Eldmya 28.5.1977 og 1 ind. St. Sletter
23.10.1977.
SJ00RRE (Melanitta fusee)
Trekkfugl hmst. 1 hann Eldmya 18.6. 1973 og 1 ind. Elda~ya 17.6. 1987.
Arten pAtreffes hver hmst og vinter i sml antall.
SVARTAND (M.nif!!B)
Trekkfugl vAr/bmst.
En oljeskadet hunn ble funnet ved Arefjorden
primo november 1988, og den ble etter lengre tids stel.l sluppet 1
Kurefjorden medio januar 1989.
IRFUCL (Somateria mollissima)
Vanlig hekkefugl. 10+ ad. hunner ble sect med 3 kull \>ed Eldmya 8.6.
1984. 1 hunn og 3 banner ved Signes 17.3. 1985. 30+ ind. Eld~ya 21.9.
1986 og 2 bunner med 5+ dununger ved M.Sletter 15.5. 1988.
PRAKT£RFUGL (S.spectebilis)
Arten ble for fmrste gang registrert i perioden med 1 hann ved St.
Sletter medic august 1982 (DNR).
STELLERAND (Polysticte stelleri)
1 bunn og 1 henn hadde tilhold ved reservatet pA Store Sletter i ei
uke i mai 1985 IAFJ).
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!.,

,D

a.-.t.Jf }._ .•

ttRFLJGL- ELOKK
SILAND (Mergus serrator)
FA.eallig

hekkefugl.

Trekkfugl vo\r/!wst, eksempelvis:

2 ad. hunner

8 unger i Arefjorden sommeren 1979, 5 ad. og 3 juv. Tualden 6.9.
1982, 5 ind. Eld0ya 8.6. 19~. 14 ind. Danmark 17.3. 1985, 12 ind.
Bctnerbaugen 21.3. 1986. 6+ ind. Eld0ya 21.9. 1966 og 65+ ind. Ytre
Kurefjord 7 .2. 1987 (LFL, TSK).
med

LAKSAND (M.merganser)
v!r, noen individer overvintrer, eksempelvis :
3 ind.
Danmark 17.3. 1965. 1 hunn og 1 bann D~ 21.3. 1986, 1 ind. Ytre
Kuret'jord 7 .2. 1987, 6 banner og 1 bunn Taralden 7 .4. 1987, 1 hunn
Kanalen 19.1. 1988 og 1 hann Mossesundet B0r 21.2. 1988.

Treklcfugl

KONGE0RN (Aguila chrysaetos)

Sereiffugler l<sn po\treffes 1 hele omro\det i vinterhalvo\ret, eksempelvis: 1 ind. Evjeaund 13.10. 1985 (DBE, KBE) , og 1 ungfugl ble sett
ved Moss Aktiem0ller ved Mosaesundet 25,november 1988 (APJ). 1 ind.
hsdde tilhold po\ Eld0ya fra november 1977 og rrsm til 8.4 . 1978 (AFJ) .
MUSVA.K (Buteo buteo)

Fltallig hekkefugl, crekkfugl v6.r/h0st, eksempelvis: 13 ind. traklc
direkte s0r over St.Sletter 25.9. 1978 (JRA), 1 ind. trakk mot 0st
over Revlincene 21.9. 1986.
FJELLVA.K (B.lagopus)

Treklcfugl vltr/h0st, eksempelvis:
4 ind. traklc direkte S0r over St.
Sletter 25.9. 1978 (JRA). Enkeltindivider overvinter uta pA 0yene fra
tid til ennen.
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VEPSEVAK !Penrls apivqrua)
Treld<tugl voir/hest.

2 ind. Storeng 21.7. 1988 (RWI).

H0NSEHAUK (Accipiter gentilis)
Ove:t"Vintrer.
Streifindividar kan pAt<'efflla hele
Arefjorden 2~.3. 1988 og 1 ind. Storeng 6.5.1988.

lret.

1 ind.

SPURVEHAUK (A. nisus)
FAtallig hekkefugl . Enkeltindivider kan pltreffes i bale omrAdet hole
lret. 1 ind. Ekholt 23 . 2. 1985 og 1 ind. Boplwv:len 4 . 5. 1'}88.
P'ISKEmRH (Pendion haliaoatua)

Trek.ld'ugl vAr, og enkeltindivider kan sees pl .wringssek sommarstid. 1

ind. £ld0yatjecnet 6.4. 1982.
SIVHAUK (Circus aeru!Sinoctus)
Artan ble for for&te gang registrert 9.8. 1988 da l hunnfarget ind.
tralck direkte sor over St.Sletter kl.. 13.50 (LFL, TSK) .
SI'EPPEHAUK (C.asacr<>uruct)

Eneste funn av arten or av 1 juv. hunn
1911 (Collett 1921).

'

SOli

. ·..

• I I ,' 1,.'

.~~

ble skutt ved

Larkollen

i
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JAKTFALK (Falco rusticolus)
1 ind. Eldoya 11.10. 1973 (AFJ).
VANDREFALK (F.peregrinus)
1 ind. Eld0ya i november 1971, 1 ind. sam=e eted 21.9. 1973 og 1
S.S1etter p~sken 1981 (AFJ).

ind.

DVERGFALK (F.columbarius)
Trekkfugl v~r/host. Enkelte 1ndiv1der kan mul1gens overvintre i mi1de
vintre. Nedtegnede fwm 1 pel"ioden: 1 ind. Kubo 12.9. 1982 (JRA), 1
ind. ble sett jaktende pA Kambo 11.1. og 23.1 . 1983 (JRA).
TARHFALK (F. tinnunculus l
FA.tel.lig hekkefugl.
Trekkrugl v~r. og i enkelte ~r kan arten
overvintre, eksempelvia : pA en lokaJ.itet vintrene 72/73, 73/74 og
trollg 74/75 ble minst et ind. sett flare ganger. Arten hekket pA en
lokalitet i 1980 da 4 utflyvingsklare unger ble sett i og ved reiret
11.7. (JRA) , 1 par helclcet pA en lokalitet i 19811 da reir ble funnet
(MVI) og l par hekket aannsynligvis i 1988 da ad. individer ble aett
pA matsok gjennom hele sommeren (LFL) . Under vlrtrekket 1988 ble 1
hunn sett ved VRrne Kloster 13.4. 1988.
STORFUGL (Tetrao urogallus)
Tidligere ~rviss. Her ble.nt annet hekket pl Kollen (AFJ).
arten en fltallig hekkefugl.

Ellers

er

OIIRFl!GL (Lyrurus tetrix)
Tidligere ble arten sett hele Aret.
Opptrer n6 mer eller mindre
tilfeldig. Hekket trolig pl Eldoya 1 begynnelsen av 7D-6.ra (APJ).
Enkeltindivider og smlflokker trekker orte ut av Mossemarka, blir da
sett beitende 1 f'uruer belt ute ved Kulpeskauen pA Kambo.
JERPE (Tetrastes bonasia)
Kun et seinere funn foreligger.

1 ind. Larkollen 18.10. 1987 (RFR).

RAPPHI!INE (Perd1x perdix)
Relativt vanlig bekkefugl tidligere. Hver host kom smAflokker ut til
kystomridene der de overv1.ntret . Er n6 blitt meget sjelden, siate
aikre funn er av en 11ten flokk pA Eldoya 27.9. 1974 (AFJ). Arten er 1
de s1ste Ar satt ut 1 Rygge, uten at noen konkrete hekkefunn
forel.1gger.
FASAN (Pbas1anus colchicus)
Vanlig helckefugl. Arten blir ved jevne mellolllrOID satt ut. I 1984 ble
1 he.nn og 3 hunner satt ut ~ Eld~&ya. 20+ 1nd. d~av kun 1 hann , ble
sett ved Arefjorden 17.10. 1988.
TRANE (Grus grus)

Trekkfugl vlr.

2 ind. Eldoya 22.4. 1973 (AFJ) .
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5IVH0NE (Gallinula chloropus)
FAtallig hekkefugl,
1988 ( DVO).

iklce

Arlig.

1 ind. song ved

Eld~yatjemet

7 .6.

SOTH0NE (Fulica atra)
Flltall.ig hekkefugl, iklce Arlig.
Ytre Kurefjord 7-~· 1987.

1 ind.

E.ld~ya

1 juli 1974 og 1 ind.

TJELD (Haematopus ostralegus)
Vanlig fugl.
3 par Arefjorden sot:~~~~eren 1979, 1 ind. Taralden 17.3.
1985, 7 ind. samme sted 7.~. 1987 og 4 ind. Kulpeholmen 31.3. 1988.
VIPE (Vanellus vanellus)
Vanlig heklcefugl.
Trekkfugl vAr/h!l)st. 1 begynnelsen av 70-A.ra ble
hek.kebes t:anden pll E.ld~ya analAtt til lllinat 5 par (AFJ) .
2 ind. St.
Revlingen 24.5. 1982, 15+ ind. E.ld~ya 21.9. 1986 og 14.6. 1988 ble det
sett f l ere neaten flyvedyktige unger innenfor reservatet pA Eld~ya ,
hvilket er et meget vil<tig heklceomrlde for arten .
SANDI..O (Charadrius biaticula)
FAtallig hek.ke fugl.
Trekkfugl vAr/h~st.
Ca. 5 par ble anslAtt A
hekke brlig pl Eldq,ya i begynnelsen av 70-A.ra (AFJ) .
10+ ind. St.
Revlingen 24 .5 . 1982 , 1 ind . E.ld~ya 8.6. 19~. 4 ind. St. Slatter ~.4.
1988 og 3 ind. samme sted 9.8. 1988.
DVEROLO (C.dubius)
Vanlig hekkefugl pll ~yene tidligere, 11en bar nl forsvunnet belt fra
gamle hekkeplasser. 1 par ble funnet hekkende pll en lokalitet i 1971

!AFJ).

TUNDRALO (Pluvialis squatarola)
Trekkfugl

h~st,

eksempelvis:

3 ind. St. Sletter 19.10. 1985.

HEII..O (P.apricaria)
Trek.kfugl vAr/hest.

1 ind. Ytre Kurefjord 7.4. 1987.

STEINVEm>ER (Arenaria interpres)
Meget fAtallig hek.kefugl. 1 par hekket pl Taralden i 11&1 1983 (UW),
2 ind , M.Sletter 1.7. 1984 (JRA), 2 ind. St. Slatter 1.6.1984 (RLA.
KJ0), 2 ind. S. Slatter 1.6.19~ (RLA, KJ0) og 1 par ble funnet
hekkende pll S. Slatter 3.6. 1986 (JER).
ENKELTBEKKASIN (Gallinago gallin!IJ!O)
FAtallig hekkefugl. Trekkfugl vlr/h0st. 3 ind. St. Sletter 9.8. 1988.
Spillflukt kan h!llrea Arlig pA Eldeya prime mai.
RUGDE (Scolopax rusticola)
Vanlig hekkefugl.
Rekket pb Eld~ya
i 1972 og 1973 og 1 ind.
overvintret pA &Billie s~ed 72/73 (AFJ).
ind. Arefjorden 27.3. 1976
og 1 ind. Eld~ya 8.6 . 19~.
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STORSPOVE {Numenius arquata)
FAtallig hekkef\Jgl. Trelcktugl vAr/h~st. Hekkebestanden pA IUd~ya ble
anslAtt til 2-3 pari begynnelsen av 70-~ra (AFJ) . Den totale hekkebestanden for kysten er trolig 6-7 par. 1 ind. Arefjorrlen 25.6. 1977.
3 per ble funnet revirhevdende og et reir med en pA St. SletteJ:" 23.5.
1983 . 4 ind. Eld0ye 8.6. 1~, ~ ind. St. Sletter 4.4. 1988, 1 ind.
Arefjor den 8.4. 1988 og 2 par ble funnet hekkende pA IUd~ya 14.6.
1988 .
Et par viete heklceadf'ero pA St. Sletter og et par vista heklceadfero pA S . Sletter s0111111eren 1988 og l ind . Storeng 6 . 4.1988.
SAAsPOVE (N.phaeopus)
Trekkf'ugl vAr/hCIIst.

Ingen nedtegnede observiL!IjOnel' i perioden.

LAPPSPOVE (Limosa lapponica)
Trekkfugl vAr/hlilst.

2 ind. ovet'901lU'et pA IUdCIIya i 197~ (AFJ).

STRANDSNIPB (Tl'inga hypoleucos)
Tr ekkfugl

18 .5. 1979 .

vlr/ hl!lst .

FAtallig hekkefugl.

1 ind. ved Ounnarabybekken

SKOGSNIPE (T. ochropus)
Trekkfugl vA.r/hl!lat.
s.nn&ynligvi8
myrsenkninger ved kystenl

helckefugl i

barskogsom~del'

med

GR0NNSTILK (T.glareola)
Trekkfugl vA.r/hCIIst-tAtallig. Ingen nedtegnede obse rvasjoner perioden .
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RODSTILK (T.totanus)
Fatallig hekkefugl.
Trekkfugl va~/h~st.
Ca. 5 p~ ble anslatt a
hekke pa Eld~ya 1 1974 (AFJ). 3 ~nd. St. Revlingen 24.5. 1982, 1 ind.
samme sted 21.9. 1986, 3 ind. Eld~ya 21.9. 1986. 1 pa~ hekket pa
Ta~alden i 1987 og 1 ind. Arefjo~den 2.5. 1988.
SOTSNIPE (T.erythropus)
fo~ligge~:

Kun et funn
GLUTTSNIPE

1 ind. Eldoya hosten 1969.

(T.nebula~ia)

T~ekkfugl vA~/host.

1 ind. Arefjo~en 19.8. 1979.

BRUSHAN£ (Philomachus pugnax)
Kun

to

sted

27.5. 1974.

funn

POLARSNIPE
T~ekkfugl

1 ind.

foreligge~:

(Calid~is

host.

Eld~ya

hosten 1973 og 2 ind. samme

canutus)

2 ind. St.

Slette~

19.10. 1985.

FJ~EPLYTT (C.~a~itima)

T~ekkfugl host.
A~ten overvint~er 1
Eldoya 1 desember 1980 tAFJ).

~NlPE

lite entall ute pa oyene.

5 ind.

(C.alpinal

Trekkfugl

vA~/hmst.

TUNDRASNIPE

10+ ind. Revlingene 24.5. 1982.

(C.fe~ruginea)

Trekkfugl host.

1 hunn Eldoya 2i.S. og )1.5. 1974 !AFJ).

DVERGSNIPE (C.mtnutal
1 ind. Eldmya hmsten 1970 !AFJ).
POLARSV0MMESNIPE (Phalaropus fulicartusl
Hafto~

71 nevner at 1 4nd. ble sett i Moss 5.10.1935.

POLARJO

(Ste~cora~ius

pomarinus)

avkrefteL ungfugl b1e funnet pA Eldmya i november 1978. dcde kart
tid etter {~FJ).

En

STORJO (S.skua)
Ingen nyere funn av arten foreligger. men er trolig en A~iss observerbar fugl ute pA oyene, s~ r lig under og etter sterke vinder fra sor
og servest. 1 ind. Larkollen ! 4.10. 1938 og 1 ind. see ble ringmerket
som unge pA Shetland 29.6. 1961, ble gJenfunnet ved Moss 17.9. 1961
(Haftorn 71}.
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Tt'VJO (S.parasiticus)
Var

tidli~ere

en lrviaa obaerverbar fugl uta pA

~&yene,

a2rlig pA sen-

&OIIIIIIeren {AFJ).

POLARMAKE (Larus hxperboreua)
1. ind. ble skutt ved Larkollen 29.12. 1875 (Collett 21).
opptrer sa.nns;ynligvis 1\r om annet v:interstid!

Arten

SVARTBAK (L.marinus)

Minat 25
vintrer.

par

hekker Arlig ute
hekkefugl.

pA

~&yene.

Enkelte individer cver-

F~tallig

SILDEMAKE (L. fuscus)
FAtallig hekkefugl. Fjellbakk anslc bestanden pA
1974. 60-70 par hekker Arlig ute pA ~&yene.

Eld~&ya

til 30+ par 1

GRAMAKE (L.arsentatus)
Vanlig hekkefugl.
Ca. 110 par hekker Arlig ute pA ~&yene. St!Olrre
flokker av arten overvintrer. 150+ ind. Mossesundet sQlr 29.10. 1988.

FISKE14AKE ( L. can us)
Vanlig hekkefugl.
Minst 600 par hekker ute pA 0yene Arlig! Enkeltindivider og mindre flokker kan ogsA overvintre.
Eneste nedtegnede
funn: 125+ ind. Mcssesundet s~&r 29.10. 1988.
KRYKKJ£

(Risse tridactyla)

Enkeltindivider og smAflokker kan sees under og etter sterke vinder
fra ser og ser-vestl !nsen nedtegneda observasjoner i perioden.
~ (L.ridibundus)

Vanlig hekkefugl.
Minst 250 par hekker ute pA eyene Arligl Enkeltindivider og s mAflokker overvintrer gjerne i omrAdene ved Moss havn og
Kanalen der opptil 30 fugler kan sees samtidig. 19 ind. Melllllsparken
11.11. 1986 og 10+ ind. Moss havn 16.11. 1988.

ovmCMAKE (t..minutus)
Landets stQlrste flokk noensinne ble sett ved l...arkollen 19.1. 1930, se
for Qlvrig eget avsnitt om fuglelivet omkring Larkollen fra 1930. 1
ind . 1.5. 1973 (AFJ).
MAKREl.LTEilHE (Sterna hirundo)
FAtallig hekkefugl. Minst 100 par hekker Arlig uta pA iilyene! 40+ ind.
Revlinsene 24.5. 1982. Fjellbekk anslo hekkebescanden pa Eld0ya til
minst 30 pou- i 1974.
DYmGI'ElUffi (S.albifrons)
Spradte observasjoner foreligget' fra rors011111erene 1969 og 1970. 3 ind.
ble aett p! Eld~ya 3.-10.8. 1974 (AFJ).
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ALKE (Alca torda)

Enkelti ndivider overvintrer. Er meget ste rkt utsatt for diverse oljeutslipp, og ksdaverene blir derfor funne t langs strendene fra tid til
annen.
1 illd. Kollen It . 10. 19811. Arten sees fAtallig under vArtrelcke t.
LOMVl: (Uda ealge)

Enkeltindivider og siiAflokker ovel'Yintrer. Arten ka.n pAtreffes i lite
ant:al.l ogsA sommerstid.
Er meget sterkt utsatt
for
diverse
oljeutalipp, og ksdavere blir derfor funnet langs s trendene fra tid
til annen. Sees holst under og etter lengre tids kraftige vinder fra
e~r og •~r-vest.
1 ind. ble filmet pA St . Sletter i juli 1974 . 1 ind.
Danaark 17. 3. 1985, 2 ind. Moseesundet s~r 28.9. 1988, 1 ind , eamme
sted 29.10. 1988 og 3 ind . s8111De sted 12. 11. 1988. Arten sees vanlig
under vArtrekket.
ALKEKONGE (Platus alle)
Enkeltindivider og siiAflokker ken sees 1 vinterilalvAret. Er meget
sterkt utsatt for di verse oljeutslipp, og ksdavere blir derfor funnet
langs strendene fre. tid til annen. Sees ofte i okt<;her og november! 1
ind. Denmark 15. 3 . 1981, 1 ind. Botnerbaugen 15.11. 1987, 2 ind. Moss
havn 16. 11. 1987 , 1 ind . samme sted 23.10. 1986. lind. Mossesundet
s~r 29. 10 . 1988 og 1 ind. Grisaryggen, •soas esundet 9 . 11. 1988.
Arten
sees fatal l ig under v!rtrekket .

.p;-.

Alkekonger ved Eld¢ya. Foto: D. Vogt.
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TElST (CP.pphus grylle)
Enkeltindivider kan pAtreffes hele aret, eksempelvis:
1 ind. ~
Sleeter 5.6. 1975. 1 ind. S. Sleeter 18.6. 1977 og 1 ind. Eld0ya 8.10.
1984.

Hubro pa Carlberg Gard i Rygge 3. oktober 1981. Foto: D. Vogt.
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SKOGDUE (ColWDba oenas)
Vanllg hekkafugl.

Troeldd'ugl vlr/ host.

1 ind. Eldoya 8 . 6. 1984.

RINGDUE (C.palumbus)
Vanllg hekkefugl. Trekkt'ugl vlt.r/hoat. Hekkar lt.r om annat ogslt. uta pA
Eldoya de:r 1 iDd . U pA rei:r i at sy:rint.re 25. 6. 1988. 4 ind . Eldoya
8 . 6 . 19811.
niRTEl.J)lJE ( S treptopelia

tu:rtur)

1 ind • .\ret"jorden GISt 17 . 10. 1988 (RWI) .
TYRKERDUE (S.decaocto)
Flt.tallil!' hekkefugl.
lt.ret.

Enkeltindivider oil' saflokker kan pAtreffea hela

GJ0K (Cuculus canorua)
Fo\tallil!' hekkef'ugl.

Treklcfugl vlr/host.

Ankommer gjerne 10. - 1 5 . mai.

SPURVEIIGLE (Glaucidium pasaerinum)
Arten kan sees ~te:ratid. Ingen obse:rvaajoner fra hekketiden . Ingen
nedtegnede obaervasjoner i perioden.
PERLEUGLE (Aesolius funareus)
Arten lean 1 ajeldne tilfellar bores elle:r sees pll fastlandet. Kun en
observasjon av a:rten ute pA Glyene . nemlig Eldoya (AFJ) .
1 ind. ved
Dilling 28.3. 1984 (RWI) .
IRIBRO (Bubo bubo)

A:rten ble tidllgere lett hver hGISt og vinter uta pA Glyene (AFJ) . 1
ind. EldGiya DIAnedsakiftet juni/juli 1971 (AFJ), 1 ind. ved Carlberl!'
3.10 . 1981 (DVO) og 1 ind. s~a ated 9.9. 1982 (DVO).
HORNUGLE (As:f.o otua)
F!t~g

hekkefug1. Enkaltindividar kan pAt:reffaa hale lt.ret.
Larkollveien 26.9. 1986.

1 ind.

JOROUGLE (Ado f'1ammaus)
Trekkfugl vA:r/hoat. 2 ind. EldGiya 23.12. 1973 (AFJ), 1 ind. jaktec plt.
St. Slatter 11. 10.1982 (JRA) og 1 ind. St. Re vlingen 21.9. 1986 (LFL),
EAR, TSK m.f1.).
KATnlGL£ (Strix aluco)
Vanlig hekkef'ugl i kulturlandakapet ved kyaten.
overalt hale !ret. Minat 6-10 par hekker !rligl

Arten kan pAtreffes

HAUKUGLE (Sumia ulula)
Arten ble for fGirste gang registrert under invasjonen vinteren 83/84.
1 ind ved Balke 13. 11. 1983 (JRA) og 1 ind . ved Kambo 15.1. 198~
(JRA).
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NATTRAVN (Caprimulgus europaeus)
Usilcker hekkefugl.
Trekkfugl vlr/lullst, hyppigere
Kirkegrenda i Rygge ~.6.1978 (Ani).

0111

hcasten.

1 ind.

TAJuisEILER (Apus apus)
VBDlig hekkefugl. Anlc011l118r gjerne omrldet 1 midten av lll.lli og forlater
ocridet 1 lcapet av august/september.
ISF'UG!. (Alcedo atthis)
Usta over Vansjca dar et funn er fra Mossefoaaen! Dessuten: 1 ind.
ved Evjesund 23.12. (AFs).

Se

HERFUG!. (Upupa epops)

1

ind. ble sett i Mell0sparken i september 1973 (LFL) og 1 ind. ble
sett i Larkollen 14.5.1978 (AFJ).

GRIIINNSPE'IT (Picus viridis)
Vanlig hekkefugl.
Kan p!treffes hele lret, eksempelvis:
Arefjorden 21.3. 1988 og 2 ind. SBillllle eted 23.3. 1988. 1 ind.
bekken 2.6. 1988 og 2 ind. Arefjol"den liSt 17 .10. 1988.

1 ind .
Kambo-

FLAOOSPE'IT (Dendrocopua major)
Vanlig hekkefugl.
Kan pltreffes hale Aret, eksempelvis: 1 ind.
DBniiBrk 8.12. 1985. 2 ind. Arefjorden 7-3. og 23.3. 1988 og 2 ind.
Kaaobobekken 2.6. 1988.
DVEJIGSPE'IT (D.IIIinor)
Flltallig

hekkefugl.

Kan p6treffes hale Aret. Arten var -get hyppig
1 ind. Kambo 8.11. 1980 og 1 ind.

~sten 1974. ogsA pA IUdcaya (UJ).
Storeng 6.-9.5.1988.

HVrniYOOSPE'IT ( D.leluco tos)

1 ind. hadde ti.ldhold p! Eldcaya i s1ste halvdel ev august 1974 (MJ).
SVARTSPE'IT (Dryocopll! 1114rtius)
Vanl.ig hel<kefugl. Kan pAtreffes hele Aret. 1 par hekket i Kajalunden
1 aa1 1986 dar eJ. etor bek var uthuletl 1 ind. Kubobekken 2.6. 1988
og 1 ind. Storeng 26.11.1988.
VENDEHALS ( Jynx tornuilla)

FAtallig hekkefugl.
Eldoya (AFJ).

Trekkfugl vAr/hlllat.

1 par hekker lr•om annet pl

SANGLERKE (Alauda aryensis)
Vanlig hekkefugl. Trekkfugl vAr/hlllst. Bare pl Eld111ya hekker det ca .
10-15 par Arlig {AFJ). 10+ ind. trakk mot vest, Arefjorden 23.3.

1988.
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FJELLERKE (Ereaophila alpestris)
FAtallig trekkfugl vlr/h~t. En li~en flokk ble sett pl Eld~ya
1892 {Collett 21), 2 ind. samme sted 14.10. 1973 (AFJ) og 4

17.4 .
ind.

Denmark 15.3. 1981 {JRA).

SANOSVALE (Riperia riparia)
~fugl vAr/h~st.

Ingen nedtegnede observaajoner 1 perioden.

I.AVESVALE (Hirundo rustiee)
Vanlig heldcefugl. Trekkfugl
(tidlig observasjon).

vAr/h~st.

10+

vo\r/h~st.

1

ind . Stoz:oeng

2.5.1988

TAXSVALE (Delichon urbiea)
Vanlig hekkefugl.
Trekkfugl
{tidligobservaajon).

ind.

2.5.1988

Staz:oeng

'mEPIPLERKE (Anthus trivialis)
Venlig hekkefugl.
perioden.

Trekkfugl

vAr/hrtst.

Ingen

nedtegnede funn i

REIPIPLERKE (A.prstensia)
FAtallig hekkefugl.

Trekltrugl vllr/hlllst.

1974 cAFr).

1-3

p~

hekket pA

Eldeya

i

SKJ.aPIPLERKE (A.apinolette)
FAtallig hekkefugl. Treldc:fugl vAr/h~st. Ken overvintre 1 sml antall
uta pA §yenel Ca. 5 par hekket pA Eld~ya i 1974 (AFJ) . 4+ ind. St .

Revlin8en 24.5 . 1982.

GULEIILE (Motacilla flava)
Trekkfugl vA.r/heat.

Ingen nedtegnede observasjoner i perioden.

VINTEIIERLE (M.ciner9a)

Se liste over

Vanaj~

der flere funn foreligger fra Mcsaefossenl

LINOILE (M. alba alba)

Vanlig heklcefugl.

Trekkfugl

vAr/h~st .

SVARTRYGGEIILE (M.alba yarrellii)

1 ind. ble aett s - n 111ed flere linerler ved at Jorde, Arefjorden est

14.4. 1988 (RWI).

TORNSKATE (Lanius c:ollurio)

Vanlig

hekkefu~l.

Eld~ya 1 f~lgu

AFJ.

Trekkfugl vA.r/h~at. Ca. 5-7 par hekker Arlig pA
juv. ind. Eld~ya 9.5. 1988.

3

VARSLER (L.excubitor)
Trekkfugl vAr/hrtst.

21.9. 1986.

Enkel~individer

ken overvintre.

1

ind.

Eld~ya
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PIROL (Oriolus oriolus)

1

h.ann sang pA Eld~ya

srm

7. 6. 1980

{AF'J).

(Stumua vulgaris)

Vanl.ig
og 250

+

5+ ind. Arefjorden 7 .3. 1988

1\ekkefugl.
Trekkfugl vir/h.lllst.
ind. T0stad 27.9. 1988.

SIDENSVAHS (Bombycilla garrulua)
Treldcl"ugl
Eld0ya.

Salfloklcer overvintrel', opA enkelta Ar uta pA

vir /h0st:.

LAVSKRJ:KE (Perisoreua infaust:us)

1 ind.

ble set:t V8d Avangen pA KBIDbo 22.11. 1987 (TRS).
felll'Ste tunn av arten 1 fllatt'old!

Dette er

lli'!'ITISKRIKE ( Garrulus glandariua l

Vanlig hekkefugl.

PAtreffes hele Aret.

SKJII!RE (Pica pica)

Vanlig hekkefugl.

l!llTI'EI<IlAKE

PAtreffes hale Aret.

(Hucifraga CarYOCat:actes)

1 ind. pA en lokalitet utenfor Raet i Rygge 16.10.1976 (T. Kjemperud).
!tAil! (Corvll!l monedula)

FAtallig
hekkefugl.
distriktet, overvint:rer.

Stellrre

nokker

s011

i.kke

h4arer

hj-

i

II:ORHKRAKE (C. frugilegus)
Trekkfugl vlr. 1 lite antall! 1 ind. ved KlliDbobekken 14.~. 1985 og 3
ind. V2l'!le Kloster 18.4. 1988. Tidligere funn: 1 ad. og 1 juv. ved

Roer 1 Rygge 16.10.1976.

mAKE
Vanlig

(C.corone cornix)
hekkefugl.

PAtreffea hele

Aret. ofte

1 store flokker. Fugler
apesielt

aom ikke h.11rer 1\jelllllle 1 omrAdet overvintrer, derfor er arten

tallrik vinterstid.
RAVN (Corvus corax)

Streifindivider kan pAtreffea hele lin!t!
og 1 ind. sUIIIIe ated 20.4. 1988.

1 ind. Aref'jorden 22.3. 1988

FOSSEKALL (Cinclus cinclus)

Se forovrig den avifauniske liste for VansjGI!.
GJERDESME'TT (Troglodytes troglodytes)

Vanlig hekkef'ugl. Trekld'ugl vlr/hellst.
kan overvintre pA gunstige lokaliteter.

Enkeltindivider og s.Aflokker
1 ind. Evjesund 16.10. 1985.
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JERNSPURV (Prunella Dodularis)
Vanlig heklcefugl.
Trekkfugl wr/hosc . Bare pA Eldillya heldcer ca. 10
par ~rlig. 1 ind. Bvjesund 27.9. 1985 og flare sang pA Eldeya 8 . 6.
1984.
MYRSA!fGEll (Acrocephalus palustris)
~

Art"en er under ekspans j on og noen f6. par heklcer nok hlig! 1 ind.
s~ Kajalunden 25.5 . 1986 (ADY), 1 ind. sang Teleurkslunden 29 . 5 .
• 1986 (JRA . I..F1.), 1 ind. sang ved Verne Kloster 31.5. 1986 (MWI) og 1
ind. sang Arefjorden vest 6.6. 1988 (RWI).

w

R0RSANGER (A.sc:irpaceus)
FAtallig

hekl<efugl.

Trekkf'ugl vAr/hQst.

2 ind. sang ved utlillpet av

K81Dbobekken 2.6. 1988 og 1 ind. sang ved Ri!!rvil<bukta 6.6. 1988.
OULSANGER (Hipeolaie ic:tedna)

Fltalllg hekl<efugl.
Arten opptrer lrlig 1 lite antall ved Verne
Kloste.- og de ruErliggende o~~~rlde.-. Trekkfugl vlr/hlllst . 2 ind. sang
ved Teletaarkslunden 29.5. 1986. 1 ind. sang ved Kambobeklcen 2.6. 1988
og minst 2 ind. sang pll Eld0ya 23. 6. 1988.
HAUKSAlfaER (Sylvia nisoria)

1 ind. sang pA Eldeya i 1981 (AFJ) . og en antatt ungfugl ble sett pA
s8111111e sted ulti1110 juni 1988. Arten er undel" ekspansjon, og den kan
aruligens allerede VII!N Arlig heklcefugl ute pA Eldillya.
HAGI;SANGPR (S.borin)

Vanlig helclcsfugl. Trekktugl wr/billat. 4 ind. Rygge ld.rke 26.4. 1983.
og flare hageaangere ble hillrt og sett pA Eldl!lya 23.6. 1988.

MONK (S . atricapi1la)
Vanlig hekkefugl.
Trekkfug1 vAl:'/hl!lst. 2 ind. sang, Kulpeskauen 2.6
1988. 3 ind. •eng ved Kambobekken 2.6. 1988 og flere •ang pA Eldeya
23 . 6. 1988.
TORNSANGER (S.communis)

Vanlig hekkefugl.
23. 6. 1988.

Trekkfugl

vlt·/hillst.

Flere ind. sang pA Eldillya

Treklcfugl

vh/host.

Flere ind . sang pl Eldillya

M0LLER (S.curruca)
Vanlig hokkefugl.
23.6. 1988.

L0VSANGER (Phylloscopug trochilua)
Vanlig hekl<efugl. Trekkfugl vAr/~st . Flere ble hilll"t syngende langs
Kambobekken 2.6. 1988 og likele des p4 Eldillya 23.6. 1988.
GRANSANGER (P . collybite)
1 hann sang ved Storeng 28.~.1988.
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B0KSANGER (P.sibilatrix)
FAtal.lig til vanlig hekkefugl. Trekkt'ugl var/ hlllst. 4 ind. 911ng langs
Kambobekken 2. 6. 1988 og q ind. sang i Kulpeskauen 2. 6. 1988.

F1JGUXONGE (Re gulll9 regulus)
()pptrer ogsA soc trekk-

Vanl.ig hekkefugl .
Kan pltreffes hele Aret.
fugl vlr/h~st ute pl tyene.
SVARTHVIT-FLUESNAPPER (Ficedula hYpOleuca)
Van1ig hekkefugl.

Trekkfugl vlr/hest.

DVERGFLUESNAPPER (F .parva)

1 hann

GRA

sang i

Kajaluoden 24.5.

1987 (ADY).

PLIIrSNAPPBR (Muscic apa striata)

Fltallig hekket'ugl .
1982.

Trekkfugl vlr/btst.

5+

ind. St . Revlingen 24 .5 .

Sl'EINSKVETI' (Oenanthe oenanthe)
Vanlig hekkefugl .

Trekkfugl vlr/h•st.

BUSKSKVETI' (Saxicola rubetra)
FAtal.lig he kkefugl.

Trekkfugl vlr/hest.

RI!IDST.JERT (Phoenicurus ph oenicurus)

Fltallig hekkefugl .

Trekkfugl vlr/hest.

BI.J.smUPE (Luscinia s vecica)
Trekkt'ugl bq>st .

1 hann Taralden

27 .8. 1988.

RI'!DSIRUPE (Erithacus rubecula)
Vanl.ig hekkefugl .

Trekkfugl

vAr/hG~llt.

NATI'EliGAL !Luscinia luscini)

Arten er fortsatt under ekspansjon. F•r 1974 fantea ingen runn av
arten fra EldG~ya . I dag ar det en Arlig hekkefugl her ute! F!tallig
hekkefugl.
Alle funnene nedenfor dreier seg oa syngenda fugler! 1
ind. Goen 14 .6 . 1978, 1 ind. Verket, HallG~kka 21.5. 1981 , 1 ind . Bogslunden 30. og 31.5. 1983, 3 ind. EldQlya 1.6. 1984 , l ind. Te l ema rkslunden 29 .5. 1986, 5 ind . Arefjorden/Varne Kloster 31 . 5 . 1986, 1 ind.
Kajalunden 26.5. 1987, 2 ind. Kirkegrenda maif juni 1988, 1 ind. Arefjorden 14 . -23 . 5. 1988, 2 ind . Arerjorden vest 6.6. 1988 og 1 ind.
Eldq>ya 14 . -23 . 6 . 1988 .
RINGTROST (Turdus torguatus)
Trekkfugl vAr .

6 ind . Eldeya vlren 1969 (AFJ).
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i Telemarkslunden i Rygge.
Nattergal. Foto: D. Vogt.

B0ketr~r

En sikker lokalitet for

SVARTTROST (T .menlla)

Vanlig hekketugl. Trekkfugl vAr/hl!lst.
2 ind. Knutvika 8.12. 1985.

Enkelte individer overvintrer.

R0DVINCETROST (T.iliacus)
Vlllllig

hekkefugl.

Trekkfugl vAr/hest.

10+ ind. sang i omrAdene ved

Kambo 2.6. 1988.

MAt.TROST (T .philomelos)
Vanlig hekkefugl.
Eldeya 8.6. 1984.

Trekkfugl

vAr/hl!lst.

Flere ind. sett og hl!lrt pA

DUEiliOST (T. viscivorus)
Trekkfug1 vA.r/hl!lst.

5+ ind. Arefjorden liSt 17 .10. 1988.
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GRATROST (T.pilaris)
Arten

FAtallig hekkefugl.
h~sten og vinteren.

lean sees pA

neringasez~k

uta pll

Eldez~ya

am

n2rinpaez~k

uta pA EldCZiya

011

GRANM£IS (P . mon tenu.e)

Vanlig helckef'ugl.
h~sten og vinteren.

A.-ten kan

sees

pl

TOPPMEIS (P . cristatus)
Fltall1g heldcetugl .
A.-ten kan p~treffes hele lt'et, ogal 1.1te pA ds
slcoskledde oyene. 3 ind. Danmark 8.12. 1985.
BLAMEIS (P. c:aeruleus I

Venlig he kke fugl.
Arten plt:reffes bela lret, ogal 1.1te pA de skogkledde oyene. Yngre indi.vider lean forete kortere ellet' 1~ trekk.
SVARTMEIS (P.ater)
F!\tallig hekkefugl.
sm.l f'lokker.

Vintel"Stid sees arten ofte sammen med toppmeis, i

KJ0TTMEIS (P.major)
Vanl.ig hekkef'ugl.
A.-ten pAtTeffes hele lt'et.
ogsl f o r eta korte:re eller lengre trekk.

Yngre individer kan

STJER'IMEIS (Ae!dthelos caudatus)
Fltallig hekkefugl.
Al"ten pltreffes heist 1 vinterhalvlret. Kan i
enkel.te lr pltreffes belt ute pl de skogkl.edda 111yena, dar den avervintrel'.
3 ind . K8111bo 5.10. 1979, 6 ind. Larkollen 30. 12. 1979 og 3
ind. £vjesund 27.10. 1985.
SPETTM£15 (Sitta europaea)
F!\tallig hekkefugl . Arten kan pltreffes hele lret. Ksn 1 enkelte lr
pltreffes belt ute pl de skogl<ledde 0yene, del' den ken tilbringe
h0sten og vinteren. 1 ind. Danmsrk 8.12. 1985.
TREKRYPER (Certhie f'amilieris)
Vanllg hekkefugl.
Arten kan plltreffes hele lret. Kan i ankelte lr
pltreff'es halt ute pl de ekogkledde CZiyene. der den oppholder seg 1
vinterbelvlret.
GRAsPURV (Passer domesticus)
Vanlig hekkefugl, men i tilknytnillg til varig 11enneekebebodde omrlder.
Arten er ennA i.kke registrert pl noen av CZiyene .
PILF!NK (P . montanus)
Vanlig hekkel'l.lgl, 118n i tilknytning til kultul'landskapet pA festlandet . Ute pl de skogl<ledde CZiyene kan den plltrefres under Ml'ing180k
hele Aret, unntatt i so111111er111Anedene.
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BOKFIHK (Friryrilla coelebs)
Vanlig hekketl.lgl. Trekkf'ugl vlr/Miat.
serlig ved foringsplasser.

Enkeltindivider kan overvintre,

BJ0RKEFINK (F.montifringilla)
Treldd"ugl vir/l)!llat.

&lkalte fugler kan overvintre.

• OOMPAP !Pyrrhula pyrrhula)
Vanlig hekkstl.lgl pl raatlandat. K&n ogsl pltroeffes uta pl
kledde IIIYene. men kun under llll!ringss!llk i vinterhalvlret.

de

akog-

KJERNEBITER (Coccothrauates coccothraustes)
2 ind. Malakoff 9.3.1975 {Morten W. Dahl) og 1 ind . slllllllle ated
23.12.1976 (MWD). 1 ind. bla sett ved et foringsbrett i Larkollen ved
flere anlec!ninger i romjulen 1968 og utpA nylret 1989 (Irena Baklc:e
meddelt LFL) .

GR0NNFINK (C&rduelis chloris)
Vanlig hekkef'ugl.
Trekkfugl vAr/hiiiSt. PAtreffes ogsl vinterstid da
st111rre aller mindre flokker kan sees pA Mt"ingssctk.
GRI'lNNSISIK (C.spinus)
Fltallig hekkefugl. Trekkfugl v!r/h!llst. PAtNffes ogs! Yinterstid da
st111rre eller aindN flokker kan sees pA nal"ings&!llk.
STILLITS (C.carduelis)

FAtallig hekkafugl.
Kan p!treffes hele Aret, men blir bedra lagt
11arlce til vinterstid da arten opptrer i smAflokker pl neringss!llk i JDer
&pent ten-eng.
5+ ind. Otterstadmyra 11.11. 1988. Tidllgere fuM:
Hattorn 71 Ofr Abro 60 nevner flll1gende: 1-3 ind. ble ved flare
anledninger sett i en hage i Moss sommeren 1953 og 3 unger bla matet
av foreldre pA. en lolcalitet rett s!llr for Moss (antagelig Ryge),
16.8.1959-

TORHIRISK (C.c:annsbina)
Vanlig hekkefugl. Trekkfug1 vlr/h!llst.
1984 dar 5-10 per hekker Arlig.

Flere ble sett pA £ld111ya 8.6.

BERGIRISK (C . flavirostris)
Trekkfugl vAr/h!IISt.

Ingen nedtegnede observasjoner i perioden.

GRAsiSIK (C.flammea)
Trelckfugl v6r/hCIIst. Pltreffes ogsl vintentid da stlllrre eller mindN
flokkar lean sees pl R21'ingsa!llk .
ROSENFIHK (Cardacus aeythrinus)
Arten ar under ekspansjon, og dens hekkestatus er derfor usikker.
Antar at llinSt 2-10 par hekker Arlig pl sunstige lokallteter. Trekkf'ugl vlr/h!llst. 3 h.anner sang pl Eld!llya 8.6. 19811 (MVI, OKR, GHA).
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<IRAMCORSHEBB (Loxia curviroatra)
Fl~c halclcet'ulfl.
akolfkledde 41Yene .

Mindre floldcar sees vinterstid, op6 ute pl de

SIVSPURV (E. ac:hoeniclus)

Treldcfugl vAr/ hGist.
1 hann Eld0ya 8.6.
Evjesund 01f ved vanninpd-r 1 Rygge.
Vanl.i&

hekkefugl .

lrll& pl lndtlya

(AFJ) .

1-2 par hekkor blant annat
Halcker lt'lig ved

1984 .

GULSPURV (E.citrinella)
hek.kat'ugl.
Trekkfugl vlr/htNt. P!treffe• ogs! Vinterstid da
ltGit"rtl aller IIL1ndre flokker kan sees pA ~Wrinpae~~lt . Flare individar
bla satt p6 Elde~~ya 8.6. 1984 og 2 hsnner Danmark 21.3. 1986.

Vanl.ig

HOR'roLAN (E.hortul.an,al
2 i.nd. i Teigenveion i Rygge, 1.5.1980 (KHE).
SN0SPURV (Plectrophenax nivalis)

Treldtfugl v!r/hGist. Enkel.tindivider og BIIAfloldcer ovorvintrer, -rlig
ute pl Glyana. 1 hunn DBnllark 17.3. 1985.

Den avifauniske listen inneholder dessverre alt for fa
nedte~ede observasjoner av de vanligste artene. bet har aldri
blitt drevet noen form for systematisk registrering gjennom flere
ar av fugler i det omtalte omrade, derfor rna man llkevel se seg
forn~yd med at hele 199 arter er blitt registrert, mer eller
mindre tilfeldig pr. 31.12. 1988. I l¢pet av 1989 vil
antageligvis en del medlemmer av Moss og Omegn Fugleforening
unders~ke ¢yene og omradet n~rmere, bade ved hjelp av tellinger
og rin~erking for om mulig a ansla hekke- og trekkfuglaRtiviteten for de respeRtive arter. Alle nedtegnede
observasjoner er tatt medi derfor kan det virke rart at en fugl
sies a V!re vanlig nar fa e ler i~en nedtegnede funn foreligger.
I slike tilfeller har jeg samtalet med andre fuglekikkere somhar
sett arten regelnessig, uten at funnene er nedtegnet.
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ORNITOLOGISKE REGISTRERINGER I KUREFJORDEN 1979 - 1984

0ivind Lagbu·
Kurefjorden naturreservat ble opprettet ved Kongelig resolusjon
av 22.desember !978. Denne rapporten tar altsa for seg
utviklingen gjennom de seks f0rste arene etter fredningen.
Tellingene er 1 det vesentlige gjort innenfor naturreservatets
grenser. En del observasjoner, vesentlig av lommer, dykkere og
dykkender stammer fra den del av Kurefjorden som ligger utenfor
reservatet. For observasjoner utenfor reservatet, er sted angitt.
Alle andre observasjoner som er beskrevet, stammer fra
naturreservatet.
HISTORIE

Observasjonsaktiviteten i Kurefjorden startet OQp i 1970 - 71, da
en grup~e ledet av Viggo Ree, begynte mea ringmerking og
observas]onsvirksomhet i RosnesbUkta, altsa i de innerste delene
av fjorden.
Resultatene er a finne i Ree (1972).
Observasjonsvirksomheten fortsatte i arene 1973 - 1978. Ogsa i
denne perioden var det Rosnesbukta som unders¢kelsene var
sentrert om. En vesentlig del av observasjonene var imidlertid
gjort i bukta innenfor Labu og i nordre Oventukt (ved veien til
Oven). Ogsa omradet rundt Knappholmene ble gjenstand for
unders¢kelser, vesentlig under vartrekket. Resultatene fra
perioden 1973 - 1978 star omtalt i Lagbu og Rosnes (1980).
Denne rapporten er ment som en fortsettelse av de foregaende. Det
er imidlertid verdt a merke seg en del forskjeller. Siden 1979
er observasjonsaktiviteten ikke lenger sa konsentrert om
Rosnesbukta. Obsevasjonshyppigheten har gatt ned. I 1971 og 1972
ble Kurefjorden bes®kt -for registrer1ng henholdsvis 72 og 173
dager. Ogsa i perioden 1973 - 1978 var aktiviteten h¢y. I ~ av
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arene ble Kurefjorden bes¢kt mer enn 100 dager. I perioden fra
1979 - 1984 er det bare ett ar sam passerer 50 dagers-grensen.
Materialet er altsa langt spinklere enn for de to t1dligere
rapporters vedkommende. Unders0kelsene er imidlertid gjort i de
viktigste trekktidene var og h~st, slik at hovedtrekket skulle
Vire rimelig godt dekket.
OMRADET

Begrunnelsen for a verne Kurefjorden var dels a bevare et 11 Vikti$
vaumarksomrade som beite-, hekRe- og overvintringsomrade for fug~
og a verne om et interessant dyre- og planteliv1 s~rlig strandengene i ornradet Gjennom perioden 1979 - 84 nar det skjedd
store forandringer rundt Ijorden. Spesielt rna vi nevne at en
storre del av strandengomradet ved nordre Ovenbukt (ved veien til
Oven) ble dyrket opp i 1973-74. Oppdyrkingen gJelder omradet
like utenfor reservatgrensen. Nordre Ovenbukt er fortsatt et
viktig hekkeomrade, antallet individer sam hekker her, har
imidlertid gatt ned. S¢ndre Ovenbukt har fatt Vire mer i fred.
Det er 1midlertid gjort fors~k pa oppdyrking innenfor
reservatgrensen. Dette arbeidet ble stanset. I de indre deter av
fjorden, har ornradet ogsa skiftet karakter. Takr¢r (Phragmites
communis) har spredt seg, 99 dekker det vesentlige av demningene.
Qgsa bj~rka har etablert seg pa vollene. I de indre delene av
fJorden er det bare omradet vest for Kureaa sam har bevart en del
av det opprinnelige strandengmilj¢et.
11

•

Pa bakgrunn av det materialet vi sitter inne med, rna vi sla fast
at Kurefjorden fortsatt er et meget viktig trekkornrade for vadere
99 ender. Sammenliknet med de tidligere unders~kelsesQerioder,
har antallet for flere av vadernes vedRomrnende gatt nea. For
andre arter, og da s~esielt svanene, er det registrert langt
flere individer enn tidl1gere.
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Rosnesbukta i Kur 'jorden se~t fra N0 i 1971.
I dag er mye av
strandengene borte, og en jordvoll er anlagt
fra
Kanahc.l men,
skogholtet til venstre i bildet, og l angs stranda fr:-11.111 til KureA.a scm,
her sitt utlep i heyre bildekent. Det vi l le ~re et all i eeg sj~l A.
restaurere de oppdyrkede strandengene her. Foto: H. Eek .

-.~

lndre ~dar av RoAne:sb~Pcta • .tett rra Kl!liAholll.e n ! 'n!at aoetl Ta•ketl ·
lendet i bekgrunnen, 1971. I dag gA.r en jordvoll fra gjerdet, i nedre
billedkant, og tvers over bukta i retning av lA.ven i venstre del av
bildet. Foto: H. Eek.
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Observat¢rer har ~rt:
Arne Thelin (A.T.)< Asgeir Rosnes Arnesson (A.R.A.), Bent Heimdal
(B.H. }, Dan Bend1xen (D.B. ) Egil Sankey Hansen (E.S.H. , Jan
Ingar Iversen (J. I.I.), Jo Ranke { J.R.) ~ KaJ Bendixen (~. B . , Kai
Hermansen (K.H. ), Oddmund Karlsen (O.K. J, Per Gylseth (P.G. (fra
LRSK-arkivet), Petter Osbak (P.O.)~ Rune Botnermyr (R.B. )f Rune
Eriksen (R. E. ), Rune Storkas (tt . S. ) Sverre Oskarson \S,0. ),
Synn0ve K. L~gbu (S.K.L.}, Trond Skovdahl (T.S.)L 0ivind Lagbu
(0.L.) gg Asmund Fjellbakk (A. F. ), Geir SterunaiK (G.S. ) og Rune
Wiggen (R.W. ).
DE ENKELTE ARTER

5MALoM

(G.stellata).

Sje1den gjest.

2 ind. observert 5.3.83

(R.B.), 1 ind. 15.7.84 (A.F.) og 1 ind. 16.9. 83 (P,G,).
STORLOM (G.aret1ca).
Opptrer 1 lite antall pa h111sten. Males:
ind. ~. oktober 1979. 1 sommerobs.: 30.6.84 (A.F.) .

ISLOM

(G.immer).

3-

1 ind. ved Aven 23.Januar 1983 (A.T. og R.B.).

Ny art for Kurefjorden.

GULNEBBLOM (G.edams11). 2 ind. ved Aven 16.januar 1983 (K.H. og
T.S.). Ny art for Kurefjorden.
RORNDYKKER (P.auritus). Observert flere ganger pA ~a ten. Milks.
5 ind. 29.9.84 (R.B.). I perioden 1979 - 84 observert 1 1979
(eneste vArobservaajon: 2 ind, 23. 4. (R. B. ) 1 1980, 1983 og 1984.
Obaervert sA sent som 18.november (1984).
GRAsniUPEDYKKER (P .griseigena). 3 observasjoner . 1 ind. 28.8.81
(R.B.), 2 ind. 10.10.83 (E.S.H. ) og 2 ind. 18.9.84 (E.S.H.), Ny

art for Kurefjorden.
TOPPDYKKER (P. cristatuB) •
En art sam har tatt seg kraft1g opp.
Flllr 1.1.1979 var lllllksilrwutallet i. omt'l\det 8 ind.
Mala!. 1
perioden 1979 - 811 var 63 ind., obs. 22.4.811 (Mol:'ten Viker, LliSK).
Toppdykkeren er n! en vanlig trekkgjest i omridet b4de v1r og
ha~st.
Obsevert a6. sent 80111 i november.
SI'ORSKARV (P .carbo) .

1 ind. observert 15.9.84 (E.S.H.)

ClRAHEaRE (A. cinerea). En av de taste artene 1 f'jorden, Cra 1a1Gisningen fraza til iaen legger seg pA vinteren. Dukke r opp ved
Knappholmene i mars-!ll'ril. · FAtallig om vlren. Maks. pA vAren 21
ind. 1.4 .84.
Fra ausuat til isen legger seg: i store antal1.
Msks.: Minst 62 ind. 15.9.811 (S .E.H.}.
Observert s6. sent som
9.12. (1984) og 15.1. (1984),
82 ind. er nytt maks.tall for
Kurefjorden.
CANADAGAs (B.canadensia). En art s011 har blltt hyppigere A se de
aiate Arene. Fug1ene stammer sannsynligvis fra Vansj0- bestanden.
I 1979 ble arten sett kun pl vlren: 1 ind. 2.4., 3 ind. 4.4. os 1
ind. 15. 4. I 1983 ble 11inst 15 sett 16.9.
Datte er maksillwastal1 ror Kur-efjorden. I 1984 ble 10 ind. obsevert i Nordre Ovenbukt 17. og 18.3.
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cmAaAs

(A.anser). Klart den vanligste av gjessene i Kuref"jorden.
MA sies l vera lrliB. Arten opptrer fltallig pl vlren.
PA
hosten
kan den sees i storre flokker.
GrAgisa anko~
Kuref'jorden ultillo april/prima 111ai.
Haks. tall for v!ren i
perioden 1979 • 84 er 8 ind. 22.4.84. Arten er ogsl p6truffet
so~erstid: 2 ind. 28.7.83. De storste flokkene pA hosten er
sett i slutten av september.
De hmyeste tallene i seks-lrs
perioden er 52 ind. 25.9 .82 og minst 70 ind. 29.9.84 . Sistnevnte
er maks.tall for Kurefjorden.

sm:lAs (A. fabalis). Bare en si.kker observasjon: 1 ind. 12. 4.79 .
Blir utvi.lsomt oversett under trekket. Det foreligger 2 obs . av
trekkende gjess i oktober mAned som stAr nedtegnet som sedgis
eller grAgls. (3 ind. 12.10.8o og 6 ind. 9.10.8~).
KORTNEBBGAs (A.brachyrhynchus). 22 ind. ble observert ved
bekken i rosnesbukta 21.9.83. (K,H., J.R., og ~.L.).

Heia-

KNOPPSVAHE (C.olor).
En av karakterfuglene i Kurefjorden.
Holder til i omridet inntil isen legger aeg. Overvintrer i is·
fattige vintre.
Knoppsvana bar de siate Arena i undersmkelaes•
perioden oversocaret i stOrrs antall. En rekke observasjoner fra
desember-januar IIIAned .t'oreligger. Hmye antan i alle !r fra
1979 - 84. Maksilll\IIIIStall da enkelte A.r: 75 ind. 4. 11.79. 94 ind.
30.11.8o, ce. 100 ind. 15.2.81, 44 ind. 17.1.82 (fA obs.dager),
37 ind. 12.3.83 og 155 ind. 17.].84. Arten har tatt seg kraftig
opp gjennom seks-lrs periodan . 155 ind. er 1118ka . tall f'or Kuretjorden pr. 1.1.85.
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Knoppsvana er: spesiell tall.rik senhf!stes, og tidlig po\ vinteren
og i ..ars-apr.U. En ny topp nAs 1 juni tidlig juli, nAr overso..rede individer J<o-mer til omrldet.
Blent ennet 58 ind.
23 . 6 . 81 . Mai m6oed or juli-august sees f'l individer i omddet,
stort sett bare bekkende t'ugler.
Knoppsvena er en fan hekkefugl i Kurefjorden. 2 - 4 par heldcer
i o.r!det A.rlig. Hekkeplasser er J..abu og to av Knapphol-.e.
Knoppsvena bar op6 bekket p6 Taralden utenfor reservatolllrt\det.
BAde i 1980 og 19811 ble 4 par med ungel" aett i omr!det.
Bide i
1983 og 1984 var dat polske mutenter (hvite unger) i kullene. I
1983 var det 2 polske mutanter i et kull p6 fu o g 1 polsk mutant
i et lru1l pl. 3, begge lru11 obse:r:ve>:>t i nordJ:"B Ovenbukt (I!I . L.). I
1984 bla det sett en polsk mutant.
SANGSVANE (C. cygnus} •

En relcke observasjonar foreli11119r fra
vinterhalvAre t.
Observeres Arlig. Maks. tall lr for: lr: 7 ind.
20.1.79. 6 ind. 30.11.80, 18 ind. 11.1.81, 1 ind. 17.1 . 82 (fl
vinterobs . } , 6 ind. 16.1.83 og 75 ind . 1.4 . 84. 75 ind. er oytt
maks. tall for Kuretjorden. VAren 19811 var sangsvana tallz:oilc fra
c:a. 10.mara tll ca. 10.april (36 ind. 11.3. og 58 ind. 7 . 4.}.

GRAVAND (T. ta.doma) . Tallrik
til llidten av IILB1 . De neste
Gravanda er en av de f!llrste
fjor:den . Ko1111119r rundt llidten
perioden er l1 . 11ars ( 1984) •

under v6rtrekket fra llidten av urs
Ar i et antall pA 80-100 ind.
tr:ekkfuglane scm ankommer til Kureav mars. F111rate obs.dato 1 &-lra

Gravanda hekker: i llli.ndre ental.J.. Analag foz:o 1980 viasr at 8-10
par fAr unger p! vin8ene i.Dnenfor reservatomr!det. Ferre pu11us

de siste Arena.
Gravanda trekker: ut av omro\det i lf!pet av august mAned.
SI'OIOCAND (A.platyrhynchus).
En av Kurefjordens meat v&nllge
fuglearter . Er speaielt tallrik under vir- og h!llsttrekket.
Stokkenda holder sag i Kurefjorden belt til isen le11119r seg 0111
vinteren, og er en av de f!llrste fuglene som kommer om v6ren.
Overvintrer i
milde vintre.
Stokkanda er speaialt tallri.k i
begynnelsen av april og fra aktober mlned og til midten av
november.
Maks.tall for vA.ren er 400+ den 5 .4 . 83 og 4-SOO ind.
5.4.84.
Stf!X'9te antall 0111 hcasten: ca. 6oo :Ind. 26.9.84.
Stolckallda opptrer fltallig om BOIIIIIIe.r8n.
KRIKKANO (A.cr:ec:c:a) .
Krilckanda er den anda SOil er tallrikelt 1
fjorden nest etter stokkanda. Kriklcanda kan sees vinterstid i
isfattige vintr:e. Blant annat ble det observart 11 ind. 12.1. 79
og 6 ind. 20 . 1 . 80 . Kr1.kkanda er obs. sA sent som 111 . november:
(1982). Arten sees i langt st111rre antall om hlllsten eM oca v!r:en.
Maka . tall for vlren er ca. 70 ind. 12.4.79 og like mange
Stf!rst antall oa h!llsten : ll.i.nat 4oo ind. 2 . oktaber 1979.

J . II.8J.
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BRUNNAKKE (A. penelope). Brunnalcken ses i Kurefjol"den hver vAr og
heat. Den er ikke speaielt tal.lrik 0111 vlren . Brunnaklcen ko-et'
til KUt"Bfjorden senere enn atoldcanda og kril<lcsnde.. i de fleste lr
i begynnelsen av april. Hannene ko-er ferst . Tidligste ob9. er
28.111ar8 (1983).
BruN18kken lean ses i stt~rre antal.l om hesten.
Da lean den pltreffes halt ut i nove~~~ber mAned.
Seneste obs. i
unders~laesperiodener 18.november (1984). Males. tall for vAren
sr 20 ind. 11 . 5.80. Stt~rste antall pl beaten: minst 80 ind.
2,10.79.
STJERT.vm (A- acuta) .
Stjertanda et' A.rlig i Kurefjorden. Den
opptrer tltallig, b!de v&r og heat.
Tidligste observasjon er
4 ind. 20 .m.ars 83.
Seneste observasjon pll he9ten er 2 ind .
11.10.79. Sterste antal.l under vArtrekket er 7 ind. 4.5 . 81.
St~~trste antall pl heattrelcket er 21 ind. 24.9.79.
KNEKKAND (A.quequedula).
2 observasjoner i Arene
1 hann 9.5.79 (R.B.) og 2 ind. 13.8.83 (P.O. og 0.L.).

1979-84:

SKJEAND (A.clypeata). Skjeanda er en sjelden art i Kurefjol"den.
Den er sett 4 ganpr i perioden· 1979-84: 1 hunn 30.7.79, 1 ind.
4.5.80. 1 ind. 12. 5.83 og 2 ind. 9.5.84.
TAFFELAND (A.ferina). Taffe1anda e en fltallig hegt- og vintergjest i Kurefjorden.
Det foreligger 4 observasjoner i Arene
1979-~: 1 ind. 3.1.1979, 1 ind. 11.10.1980 {ved Aven), 1 ind.
11.januar 1981 og 1 par 12. 9.1983.
TOPPAIID
(A.fuli,gula).
Toppanda er en av vlrgjestene i
Kurefjorden. Den er ingen regelmessig gjest.
Den opptrer i
heyst varierende antall fra lr til Ar. I undersekelsesperioden
foreligger 6 observasjoner: 1 hann 28.7 . 1980, 2 ind. 1.5.1981, 35
ind. 4.5.1981, 12 ind. 30.4.1983. II ind. 12.5 .1983 og 33 ind.
22.4. 1984. 35 ind. er nytt lllllksimustall for Kurefjor-den.
BERGAND {A. marile) Berganda opptrer uregelmessig i Kurefjorden.
I denne aelcs-Ars perioden ble den sett i 1980, 1981 og 1984. Den
bar ikke noe typisk ankomsttidspunkt pA vAren .
Tidligste
observasjon er 17 .Pl8t'S (2 ind., 19811).
Maksim:umstall for vArtrekket er 3 ind. (4.mars 1981). Stlllrste
antall pll hi's te n er lllinat 10 ind., pl to tidspunkter: 11.10.1980
og 18.11.1984 .
~GL

(S.IIOlllsa:lma).
~fuglen bar blitt venligere i Kurefjorden de siste Arena . Den hekker pl Taralden og eyene pl RA.deog Rygge-kysten og sees javnlig 1 de ytre delene ev Kurefjorden.
I &rene 1982-1984 ble den ofte sett inne i reaerva~rldet, belt
inn til Kanaholmen, innerst i Kurefjorden. Det foreliaur ingen
observasjoner fra 1979 eller 1981 innenfor r eservat grene n.
I
1980 ble 12 ind. sett den 4.5. I 1982 er det innmeldt 4 observasjoner, 1 1983 6 observasjoner og 1 19811 3 observasjoner.
Rrfuglen er obs arvert bAde vAr og heat. Sterste antall i naturreservatet er ca. 50 ind . 25.9.82. Dette er nytt maksilllum9tall
for Kurefjorden.
SVARTAKD (M.nigra),
Svartanda er en sjelden v~~gjest 1 Kurefjorden , i 4rene 1979-84 2 ob9ervasjoner fra v&ren:
2 ind.
17. 3.1979 og 1 ind. 15.3.1981 . Svar tanda er vanligere p& heaten.
Den er fA tal l i g, med ett unntak i perioden: Minst 35 ind. ble
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sett 18.11.1964. Svartanda ble abserve~t i al1e lr. bo~tsett f~a
1983. Minst 35 i.Dd. er ::>ytt aalcsi~~Um&t&ll for Kut"efjorden.
SJOORRE (M.fusca). Sjoorren e~ en flitallig h!Mtgjeat.
Den ble
ogsA sett en gang pl vAren: 1 par 28.3 . 1981. S~rste antall p4
beaten •~ 8 ind. 25 . 9 .1982. I under s0kelsespeioden ble sjoorren
sett aile lr, bortaett fra 1979. 8 ind . ar nytt aaksiliiUIIStall
for Kurafjorden.
Havella •~ kun
1 ind. 12. 10.1980.

BAVELLE (C.hyemal:ia) .

BIIIkslsesper:ioden:

sett

en

gang

1

under-

ltVINAND (B.clengul.a). Kv:inanda er en av de uat tallrika fuglaartene i Kurefjorden. Den sea til alle lrstider , aten 1 sq,rst
antall under vAr- og h(llsttrekket. Kvinanda overvintrer 1 lr med
lite is 1 fjorden. Den er en av de flllrste fuglene 80111 er p4
pleas etter at :iaen har gltt. De st(llrste antall sees ved 1sfronten 1 mars-april.
S~rste ant&ll under vlrtrelcket: Ca.
120 ind. 16.1.198o os; 11~ ind. 14.3 . 1982 .
Maksimumstall for
b0sten: llli.nat 100 ind. 4.12.1983.

LAPPFISKANO (M.albellus).

1 ind. 23.12.1982 utenfor Aven (O.K.).

SILAKD (M . aerretor).
En av karakterartene i Kurefjorden . Sees
pA alle tider av A.ret. Overvintrer 1 isf~ie vintre, 11en er ikke
fullt sA bardfll~ sea laksanda. IInde~ vlrtreklcet lean ailsnda sees
i store lllltall. Flare par hekker i oaridet.
Sq,l'Ste ant&ll
~mder v!rtrekket:
llinst 150 ind. 12. 5 . 1983. SPme lr ble ossA
ainst 140 ind . sett 3(). 4 .
Maks:Unmst&ll fo~ htlattrekket: ca.
60 . ind 12 . 9 . 1982.
Minst 150 ind . •~ nytt 11aksilllullstall for
Kurefjorden.
(M.cerganser).
Laksanda sees
i
Kurefjorden
f'ra
senhosten, gjenno• v:interen og ut til llidten av april d.ned . Den
al:' p4 plass sA snart isen har ptt. St4trste obaervaajon, Ar for
Ar : 1979: ca. 4o ind. 12.1., 198o: 20 ind . 9.3. , 1981: 9 ind.
11.1., 1982: 23 ind. 14.3 .• 1983: llinat 40 ind . 5.3. og 1984:
Kinat 20 ind. 18.3.
LAKSAND

FI.SKFl<flVI (P.hall.aetus). Fiske(llmen sees 1 Kurefjorden under vArtt"9kket i april.
Den opptrer sparadisk under vlrtrekket.
Tidligste obsevasjon i fjarden er 11. 4 . (1979). I ~t mAned
pAtreffes fiske~~~rner fiBkende innerst i Kurefjorden . Etter vellykket f~t. f'l.yr fuglene innover i Ryge-RAde .
Seneste
obaervasjon 1 fjordan er 20.8. (1983).
VEPSEVAK (P . apivorus).
VepaevAlcen bla satt tt"9 ganpr 1 Arene
1979-84: 1 ind. ble observert 13.9. 1979 (J.R.), 2 ind. ~.9.1982
(K. K.) og 1 ind. 16.8.1983 (R.G. ).
(A.genti.lis). K11nsehauken er en sjelden gjest i Kurefjorden. Det foreligger kun 5 observasjoner: 1 ind. 20.9.81,
1 ind. 24 . 8 . 82, 1 ind. 6 . 9.82, 1 ind. 16.9 . 83 og 18. 11.84.

110NSEHAUK

SPURVEl!AUK (A.nisu.) .

Spurvehauken er ved siden av tAmfalken
den van.lipte rovfug1en i Kurefjarden. Den er obsarvel:'t alle !r.
Den seas under volrtrekket 1 IIBrS-apdl og under h11sttrekket fra
september 11Aned og belt frBII til november lllned . Spurvehauken
opptrer enkeltvis. Den er ogs6. sett vinteratid, blant annat
1.2.1981.
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FJELLVAK (B.l&&Opue), FjellvAken 81." kun registre l."t tl."8 ganger i
Arena 1979-84: Minst 1 ind . 21.9.1980, 1 i nd . 16. 10.1982 og
2 ind. 1.~.1984 (S.O.).
KUSVAK (B . buteo). MuavAken observeres bAde under vAr- og hilst~et 1. lite entail..
Det f'oreligger obaervasjoner f'ra alle 6r,
unntatt 1979. Kun. 1 v6robsevasjon i !rene 1979-84: 2 ind.
5.11.1981.
Samme 6ret op6 to sollllll8robservujoner : 2 ind. 23.6.
or~ ind. 111.7. Maksimumsta11: 3 ind. 21.9. 1980.
,_J!YRHAUK (C.cyaneus). l(yrhauk ble obsevert ved seks tilf'eller:
'1 ind. 2.10.1979, 1 hunn 21.9.1980 og 1 hunn 8.9 . 1983,
1 hunnf'ru:pt ind . 12.9. 1982, 1 ind. 7.9.1983 og 1 hunn 18.9.1983.
VANDREFALK (F.peregrinus). 1 ind. ble observart 15.9.1984 (S.E. H. ).
DVEli.GFALK (F.columbarius). Dvergflllk ble observert ved tre tilfeller: 1 ind. 2.10.1979 (R,B.), 1 hunnfarget ind. 27.9.1983
(P .G.) og 1 hunn 18. 9 . 1984 (E.S.H. ).
TARIIFALK (F. tinnunculus). TArnf'alken ble observert i Kuref'Jorden
i alle Arena, unntatt 1984. Uteblivslsen siC)'ldes trolig liten
observujonsaktivitet det 6ret.
Blde .i 1979 og 1980 ble tlmf'alken sett i Kurefjorden 1 hekkaper.ioden. I 1980 ble ett per
11ed unpr observert innerst i £jordan i august. Det er usikkert
011 arten hekket ved f'jorden.
Tidligste obset"Vas j on av tArnfalk:
4.4 . (1979), or seneste observaajon: 21.9. (1983). T6rnf'alken
opptrer enkeltvis , med unntak av paret med unger 1 1980 og 2 ind.
4.q.1979.
VAKTEJ.. (C. coturnix) . 1 ind. ble h11rt i Nordre Ovenbukt fra 27. 6.
til 30. 6. 1980 (J.I.I. med flere). Dette er f11rste observaajon i
Ku....f'jorden.
FASAN (P.colchicus). Fasanen holder til i omr!det 6ret igjennom.
Den opptrer i •i.ndre antall .
TRANE (G.Grus). Kun en observujon f'oreligger: 1 ind. 8.4.1979.
Blinder i omrldet meldar om flokkel." av traner pA hilsttrekket.
SO'DU'JNE (F. atra) .

1 ind. ble observert 13. 3. 1983 ved Sildebaugen,

pl vestaiden av Kurefjorden (K.H.).

TJELD (H.ostralagus). Tjelden er bAde en hekketugl og en treklcgjest i Kurefjorden. Den hekker bAde pA Knappholmene og p! skjer
vest og tast i. fjorden . Tjelden ank()lmQer Kuref'jorden like etter
islilsning. Tidligste observaajon i Arena 1979-811:
13.mars
(1983).
VA.x-trelcket foregix- f'ra mars til mai, hilsttreklcet f'ra
slutten av juli til ut i aiste halvdel av august. S1ste observasjonsdag i 6-Arspe<"ioden er 4.9. (1983).
V!rtreklcet har to
topper: i ove r-gangen mars-april og i fill'l!lte halvdel av maL
MaksimWIIStall for- vArtrekkets to topper: minst 70 ind . 27.3.83
og minst 120 ind. 12. 5 . 83.
St~rste sntsll under h11sttrekket:
•inst 75 ind. 18.7.81.
SAHDLO (C.hiaticula).
Sandlo er en regul•r treklcgjest bAde v6r
og h111st. Den bar ogsA vist hekkeatf'erd i re!lervatet, notert bAde
i 1980 og i 1983 (i begge Ar 1 par) , Sandloen er en av de ftarste
fulgene aom anko1:1111er etter at isen har ptt. Tidligste observasjondato 81." 13.3 . (1983). VArtrekket roregAr fra mars-~ai. hil&ttreklcet fl"a siste hslvdel av juli ut august mAned.
Seneste
observasjonsdato er 4 . 9. (1979). Msk!limwastall rot" vArtreklcet:
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Sandlo, Rosnesstranda, Kurefjorden. Foto: 0. Lagbu.

.•

. ......... .

~

Myrsniper pa Rosnesstranda. Foto: 0. Lagbu.
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17 ind. 24.5 . (1983).
29 . 8. (1984) .

Sterste antall under hesttrekket: 47

ind .

DVERGLO (C. dubius) . Tre observasjoner foreligger: 1 ind. 28.7.83,
2 ind. 3.8.83 og 1 ind . 13-5 . 84.
(E.IIIOrinellua). Obsevert for ferste gang i Kurefjorden i
1983. 1 ind. observert pA godt. hold ated teleskop 28.7. 1983
(E. O• • 0.L. ) og 4 ind . 13.8.1983 (T.S., 0.L.).

BOLTIT

HElLO (P.apricaria).
Ruguler gjest, bAde under vlr- og hesttrekket. Ti dligste observagjon: 10.4.79 og seneste 21.10.84 .
ca. 220 ind. 4.5.81. Sterste
Mo.ksimlllllatall for vArtrekket:
Bntall under hesttrekket: 6 ind. 11.10.79TUNDRALO (P.squatarola). Arlig under hesttrekket.
En observa!!ljon fra v!ren:
5 ind . , derav 3 banner i full s0111111erdrakt,
10.6.84. Hesttrekket foreglr fra slutten sv juli til langt ut i
oktober. Msksimumstall f'or hll!sttrekket: 20 ind. bAde 7. 10.82 og
12.10.83.
VIPE (V.vanellus). Flltallig hekkefugl og tallrik trekkfugl 1
Kurefjorden. Er pA plass straks isen har gAtt , ofte uncier islesDing. Tidligste observasjor. i Arene 1979- 84 : 10.3.79.
Hovedtrekket om vlren foregAr i men-april. Hesttrekket er pl topp i
september-oktober. Msksimumstall for vArtrekket er 110 ind.
(5.4.83).
Sterate antall unde hesttrekket er ca. 400 ind., pA 2
tidspunkter :
6.9.79 og 18.10.79.
Seneste observasjon er
24 . 10.81.
OVERGS!UPE (C.minuta).
Kun obsevert under Msttrekket , i sm.A.
antall. Observert 1979. 1980. 1981 og 1983. Tidligste obaervaajon: 22.7.79 og seneste 28.9.79. Maksimumstall: 14 ind. 2.9.79.
T91MINCKSNIPE (C . teaurlncldi), Kun observert under hesttrekket, i
Spredt.e observRSjoner fra slutten av juli til
slutten ev september.
Observert 1979. 1980. 1983 og 1984 .
Maks1mWDBtall: 7 ind . 22 . 8 . 84 .

smA antall..

I

IMISHIPE (C.alpina). Flltallig og irregular under v!rtrekket.
Tallrik og regular gjest under hesttrekket. 1 observosjon fra
april lllil.ned: 1 ind. 5. 4 . 84 •
3 obaervasj oner fra me.i aalned:
1 ind. ~.5.81. 22 ind. 12.5. 83 og 1 ind. 24.5.83. Hpsttrekket
foreglr frs alutten av juli til utgangen av oktober.
Maksimumstall for hesttrekket: ca. 200 ind. 3.1 0.82.
TUNDRASNIPE (C . ferruginea).
En vArobservasjon i Arene 1979-84:
ca. 30 ind. 11 .5 . 82. Under hesttrekket observert Arene 1979,
1980. 1983 og 1984. Tidligste observajon under h111sttrekket er
21 . 7 . 80 og seneste dato:
11.10.79.
Maksimumstall for hCIIattrekket er cainst 30 ind . 22. 8.84. Dette er hoyeste antall soar er
observer t 1 Kuref jorden.
POLARSNIPE (C.canutua) .
Po1arsnipa er observert alle Ar. To
obs ervasjoner frs vArtrekket: 1 ind. 30.4.83 og l ind. 6.5.84 .
Hes ttrekket
roreglr fra
overgangen
juli- august
til ca.
10. oktober. Msks1mumstsll i lrene 1979-84: minst 30 i nd. 4.9 .79.
BRUSHANE (P .pugnax).
Reguler h~&stgjest som ksn opptre 1 store
antall. Irreguler om vAren.
To vArnbservasjoner:
3 hanner
12.6.82 og 20 ind. 12.5.83. Hosttrekket foreglr fra midten av
juli mined til ut i september.
Msksimumstall for h111sttrekket:
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ainst 18o ind. 4.9.79.
FJEl.lJfYRUlPER (L .falcinallus) .
Kun 1 obsarvaajon:
innerst 1 Rosneabukta 25.5.84 (K.H. og 0.L.) .

1 ind.

SO'ISNIPE (T.ecythropus). Arllg treklqrjest 1 Kurefjorden .
2 observujoner fra mai 1111\ned: 3 ind. 13. 5 . 79 og 1 ind . 9 . 5 . 84 .
1 observasjon i overpngen juni-juli: 1 ind. observal't fra Z7 . 6 .
til 3. 7.82 (J . I. I. lied flere). Under hoattTekket sees sotanipa
fra llidten av juli til. begynnslsen av septellbel'. Mekaialuutall :
5 i.Dd. 16 . 8 . 79.
R0DS!ILK (T . totenua). Regular treklqrjest vlr og h~st .
FAtallig
hekketugl.
Tidlipre vanl.ig hel<kefugl pl striUidenpns rundt
fjorden. Ankommer Kurefjorden 1 alutten av april/begynnelsen av
mai.
S~rsta
antall under vlrtrekket: minst 15 1nd. 13. 5. 79.
Hovedtrekket om h~sten forepr i juli-alJ&Uit.
Rl~Kiatllkan er
illl1dlert1d sett Ill sent som 22.10. 79. MaksiiiiUIIIStall for henan
BE' 10-15 ind. 3.8.79.
GLUTISNIPE (T.nebularia). Den meat tallrike av Tringa-artene
under hasttrekket.
At'1ig i Kurefjorden. 5 vlrobservasjoner :
2 ind. 13.5.79. 1 ind. 4.5.80, 1 ind. 4.5.8 1, 6 ind. 30.4.83 og
ao.inst 10 ind. 12. 5 . 83 . Hasttreklcet foreglr fra lllidten av juli
til ut septellbel' . Gluttanipa er observert sA sent SOli 15.10. 84 .
Maksimum5tall foE' hasttrekket er minst 50 ind. 16. 8 . 79 .
SKOGSNIPE (T.ochropua).
FAtallig 011 vll'Bn, -l' tallrik under
hasttrekket, 1 oversangen juli-august. Kun 1 vlrobservasjon i
lrene 1979-84: 2 ind . 1.5.81. Undt!r hllsttl'ekket observert alle
Ar. Maksimwu tall er mina t 25 ind. 25.7 . 80. En obaervujon fra
sep t:ellber IIAned : 1 1nd • 28 , 9 . 79 •
GR0N!ISTILK (T. glareola).
Observert alle Ar, unntatt 1982. En
vArobservujon: 1 ind. 6. 5.84.
H~sttrekket fol'eg,\r i
juliaqust .
Maksimullstall er lllin&t 35 ind. 25.7.80. Seneste h~at
observasjon er 16.8.81.

STRAHDSMIPE (T.hypoleucos). Fltallig trekkgjeat vlr og hast.
Vlrtrelcket foregdr i april mAned, hasttrekket i juli-august.
Tidllgste observujon 5.~. (Minst 1 ind. , 1980) og seneste 16.8.
(1 ind. 1981) . Maksimumscall er 5 ind. 28.7.83 .
SVARTIIALESPOVE (L.liaoosa).
2 observasjoner foreliner: 1 ind.
3.8.83 (P.O. og 0.L.) og 1 ind. 8.9.83 (K.H., T.S. og 0.L.) .
LAPPSPOVE (L. lappanica).
Reguler gjest
under
vArtreldc:et.
Observet't under hl!lsttrekket alle At', unntatt 1984. Vlrtrekket
foreglr fra slutten av april til ut i maL
H111sttrekket fra
slutten av juli til ut i oktober mAned. Maksiaumstall for vlrtrekket i &rene 1979-84, l r for Ar: 1979: 46 ind. 23 . 4, 1980:
ainat 10 ind . 20 . 4 ., 1981: 43 ind. 1.5., 1982: einat 35 ind.
11.5 •• 1983 : ca. 8o ind . 5.5., 1984: einst 60 ind . 22 . ~ .
Under
hasttrekket er den mer fAtalllg . llaks~tall er dog ca. 40 ind.
2 . 9 . i9 . Tidlipta vlrobservasjon er 20 . 3. (1983) og seneste
hastobservasjon : 11.10 . (1979) .

or

STORSPOVE (N.arquata).
Re~r trekkgjest, bAde v&t'
hatst.
Hovedtrekket Dlll vlren roregAr i slutten av april og bea;:ynnalsen
av mai.
Hosttrekket foregar fra begynnelsen av juli til ut i
oktober mAned. Haksimumstall for vlt'trekket er 72 ind. pl direkte
trekk
9.5 . 84 (E.S.H.).
Sterste antall pA h111sten er 9 ind.
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16.8.81. T1dlipte observasjon er 4.4 . 82 og nneste observesjon
er 22.10.79.

SMAsPoVE (N. phaeopus) .

Observert alle 6r. unntett 1979. tArtrekket foregflr 1 mai, hcasttrekket fra slutten av jul1 til
begyMelsen av oktober m.Aned. Maksimumstall for vAren: m.inst
10 ind. 13-5-79- Stcan~te antall under hesttrekket er 3 ind.

,2.10.81.
ENXaTBEKKASlll (G,ge.l.l.inago}.
Obaervort Blle Ar, unntatt 1982.
OgsA for denne artens vedkommende skyldes utebl1velaen 1 1982
trolig liten observasJonsvirksollhet det Aret. V6rtrekket forepr
1 april-aai, hcasttrekket fra alutten av juli til slutten av
september. Kun observasjoner av enkeltindivider under v6rtrekkat.
Stcarste antall under hcasttrekket er ca. 15 ind . 20.8.83 .
POI..ARMAKE

1 3K-ind.

(L.h,yperboreus).

24.10.1984 {fSH). Ny

IU't

for KurefjoJ:'den .
DVERGI!AKE
~.11.79

(L.IIIinutus) .

2

observasjoner

foreligg11r :

1 adult

(R.B.) og 2 juv. 31.8.83 1P.G.).

liElTDIAKE

(L. ridibundus) . HettemAJca er tallrik under bAde v6rog ha~attrekket .
Den er en sparaom hekkefugl 1 Kurefjorden.
Tidligere var den meget tallri.lc, blant annet p6. Labu cast i
fjorden .
HettemAka ankommer omrAdet fra midten t i l alutten av
mars mAned. Hovedtrelcket oa viren foreP,. i april-ll&i.
Maksimumstall om vlren: ca. 200 ind. 10.4 . 79. Arten er mer tallrik
011 hcaaten ann 011 vlren.
Stcarste antall under hcasttrekkat ar
nnst 500 ind. 28.9. 79Hovedtrekket 011 h!llsten f'orepr frll
midten llV september til ut i oktober mAned. Seneate obaervasjon:

".11. 79 SILDEMAKE (L.fuscus).
Sildemika er en fltal.lig trekkgjest i
Kurefjorden. Hekker like utenfor reservatet, p6. eyene p6. RyaeRAdekyaten. Tidligate vArobservasjoo er 17.3.84.

G!WtAKE {L.argentetus) . '

Opptrel:' i Kurefjor:deo p6. alle tider av
Aret. Stearate registrerte antall er 162 ind. 17.3.84. Hekkefugl
p6. cayene i Kurefjorden.

SVARI'BAK (L.maJ:inus). Opptrer i Kurefjorden under Blle lrstider.
Hekkefugl p6. cayeno i fjorden.
Stcan~te registroerte antall i
reservatet er 35- ind. 17.J.84.
FISKOOKE (L.canus). Hekkefugl p6. eyene i Kurefjorden. Tallrik
pA ~yene utenfor Rygge-RAdekyaten.
Trekkfugl,
opptrer
i
betydelig antall blde under vir- og hca9ttrekket.
St~rste
registrerte ants.ll under vArtrek.ket er minat 2~0 ind . 5.5.83.
llaksiliiUIIStall under hesttrekket er ca. 100 ind. 1.9.79.
KRYKKJE (L.tridllctyle) .

En observasjon :

5 ind . 25.10.83 {P.G.).

SVARTTERNE (C . niger). Observert i 1979 og 1980 : 1 ind . 1.10.79
(B . H. ) og 1 juvenil 11 .10.80 (8.L . ) og 1 juvenil (sllniDB individ)
12.10.80 (K.H •• T.S. , R.S. og ~ . L.).
SP!.I'ITEllNE {S.sandvicensis). En observll8jon :
1.9.79 (R.B.). Fcarste funn i Kurefjorden.

1

ind .

observert
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MAKRELLTERNE (S.hirundo). Hekkefugl og trekkfugl i Ku refjorden.
Hekker p4 ~yene i fjo~en og p4 ~yene pl Rygge-Radekysten.
Sto1:11te registrerte an tell er minst 50 ind . 9 ·5 .84. Anko~~M~r
fjorden i overgangen epril-mai. Seneste noterte observasjon er

20.8.83.
ALKEKONGE
(P.alle).
1 ind. tunnet d~t pa Danmarl<, ved utlepet
av Kurefjorden. I f111lge Oddmund Karlsen (pers .medd. I skeJ. alkekongen ha forekommet i fjorden under flare vintre tidlig p4 Attitallet.

A1JtE (A. torda). Kun 1 aikkel' obsarvaajon : 2 ind . ved .&.ven
ELlers forekommer 2 obaervaajoner med ubeatemte alke f ugler
eller lomvi): 10-15 ind. 27.9.83 og ainst 3 ind. 18.11.84.

1.1 .81.
(alke

(U.aalp). Plere' obaervajoner: Fra h~aten-vinteren 1982.
vinteren 1983-84 og hMten 1984.
Stol'Ste antall:
3
ind.
1.12.82.
De
9
andre
observasjonene gjelder
enkeltindivider.
LOMVI

h~sten

1983,

3 ind. i vinterdrekt beaten 19811 (luunJnd
Dato ikke oppgitt. Dette er fe~~rste obaervasjon 1

'IEI.ST (C. grylle ).

Fjellbakk) .
Kurefjorden.

RINGDUE (C.palumbus). Resuler under vAr- o& h111attrekket. Bekker
i narheten av fjorden .
Tidligate ankomstdato er 28.3 .79.
Seneste observasjon er 26.9 . 84. S~rate antall under vArtrelcket
er .tn&t 250 ind. 28. 3.79.
Maksimumstall for hlllsttrekket er
miDst 340 ind. 26.9.84 .
SKOGDUE (C.oenas) . Reguler trekkgjest i Kurefjorden.
Tidligste
observaajon:
1.5.81.
Sparsom under vArtrekket, mel' tallrik
under he~~sttrekket . St~rate antall for b~sttrekket el' 30 ind.
3.8. 83.
Hovedtnkket under h!Hten foregAr i tllutten av juli og
begynneleen av august.
LATn:RDUE (S.risorie) . 1 ind, obsal'VB.l't 18. 9.84 (E.S.H.) .
I
f111lge LRSX-0atfold dreial' det seg lilckert 011 en ~11t burfugl.
Eneste observasjon fl'e Kurefjorden.
GJilK (C.cenol"US). FAtallig treldcgjest i
Kurefjorden.
Kun 4
observasjoner fra Arena 1979-84: 1 ind. 12.6.82 , 1 ind. 24.8.82 ,
1 ind. 5.6.83 og 1 ind . (juv.) 8.9.83.

HORNUGLE (A.otus) .
28 . 7.83 (P.G.).

En observasjon: Mi nst 1 juvenil ble ob.servert

(A . f'la-eus).
1 ind. 19.4.

JORDUGLE

KATIUGLE (S. alur::a) .
T.l.RNsEILER {A.apus).

2 obaevaajone r fre 1979: 1 ind. 1~ .~ og

Foreko111111e r i omrider nar

fjo~en.

Sees i omrAdet 1 mindl'e antall fra ~ai

til

augu.st.
VENDEHALS

(J. torquilla) .

23 .8. 83 (P.G.) .

Kun

1

obs ervajon nedtegnet: 1 ind .

GR0NNSPEI'I' (P. viridis) . Den av spettene soa er o r tes t observert ,
1 f~lge observasjonsli stene .
Sees og h111re1 til alle Ars tider.
8 observasjone r i perioden. slle gjelder enkeltindividel'.
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SVART.SPE'IT (D.arr.ius).

Kun 1 observasjon: 1 ind . 11.10.80.

fLAGGSPETT (D.majo~). 3 observasjoner
15.3.81 og 1 ind. 2.1.83.

nedtegne~:

1 ind. 14.4.79,

1 ind.

SPURVEFliGt.ER
Obsarvaterene har ltonsentrert seg om vllt.taarksartene. Oversikten
bver spurvefuglene er ild<e tullstendig.
Artslisten bakerst i
rapporten er mer utfyllende.
SANDSVALE (R. r1parie). Kun en nedtegnet observaajon
de minst 10 ind. ble sett 24.8.1982 (RWI , RB) .

1

perioden

(H.rustica). Opptrer i omridet fra mai til september.
St411rsta antall notert er minst 4o ind. 8.9.1983-

I..AVESVALE

TAKSVALE (D. urbica) .

OpptX'11r 1 Cllllrlldet fra mai til september.

SANGLERKE (A.arvensis).
Trelclct'ugl og hekkefugl i Kurefjordomrlldet.
Anko~~~~~er l'jorden i
111idten av mars mllned. StG~rste
an tall under v!rtrelclcet: lllin6t 60 ind. 1.~ .84. Maks!lnumstall for
hosttrelclcet er 3-500 ind. 12.10.83.
Seneste observasjon er
12.12.82.
TREPIP!.ERKE (A. trivialis).
skogcmrlldene nar l'jorden.

Flltallig

trelckgjeat.

Bekkefugl

1

HlllPIP!.ERKE (A.pratensis).
Trekkgjest, bllde v!r og host. FA.
observasjoner nedtegnet, lllllksimumsantall ar minst 150 ind. 6.9 .82.

SKJ£RPIPLERKE (A.spinoletta).
Hekkefugl pl
oyene
utenfor
reservatet, blant annat p6 Taralden.
!tun tre observasjaner
nedtegnet fra reservatet: IDinst 5 ind. 24.8.82, ~st 5 ind.
6.9.82 og minst 3 ind. 27-9.83.
GtJt..ERLE (M.tlava).
Tallrik under bosttrekk.
Observeres fra
alutten av juli til alutten av august. Storste antall i 6-llrsperioden er 350 ind. 18.8.84. (E.S.H.). Fuglene trakk over p6
1,5 tiJDe.
Dette er stG~rste registrerte antall i Kurefjorden
noensinne.
Sees i Kurefjorden
Hekkfugl 1 omrAdet.

UNERLE (M.alba).

mllned.

fra

april

ti1

september

TORNSKATE (L.collurio).
Flere observasjoner: fra 1980: 1981,
1982 og 1983. Hekket de to siste A.rene . Minst 3 flygedyktige
unger i 1983. Hekkeplass innarat i Kurefjorden.
VARSLER (L.excubitor).
3 observasjoner foreligger:
21 . 1.79, 1 ind. 9.3.82 og 1 ind. 20.11.83.
STS!R (S.vulgaris).

Sees i Kurefjorden fra mars mAned

til

1

ind.
ut

i

september.
N0'ITESKRIKE (G.glandadus).
3 obervasjoner forellgger:
29.9.79, 1 ind. 20.9.81 og 1 ind. 13.3.83.
SKJS!RE (P.pica).

Sees i omrAdet hele !ret, i smll antall.

1 ind.
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KAlE (C.110nedula.). Observeres i o111rll.det fra 11ars til
St111rste an tall registrert er ca. 100 ind. 25.7 .80.
KOIIMKRAKE

2

(C.frugilegus).

obsevasjoner

september.

forel.igger : 1 .iJwl.

28.5.82 og 1 i.nd. 29.9.84.

KHAn: (C.corone).

Obsarveres til alla lratider.
nedtegnet er m:inst ZOO i.nd. 1.10.79.

St~&rste

~mtall

RAVN (C.corax). 3 observasjoner foreliger: 2 ind. 8.3.81, 1 .iJwl.
~.4.82 og 2 ind. 6.9.82.

SIDE!ISVAHS (B.garullus). Oblervel:'t pl ostsiden av fjorden.
15-20 .iJwl. ~sten 1981 sUit IDinat 5 .iJwl. innerst i fjorden
15. 10.84. F~&rste observssjoner i Kurefjorden.
IWRSANGER

Korea syngenda i sivbeltet inneE"St i

(A.scirpeceus).

fjorden, i'ra. ma.i-juli.

GUUWIGER (H.ictel"ina) .

1 ind. 3.8.80 (K.H.).

{S.communis).
Hc&res i 081:"ldene rundt
fjorden.
Enkel tindivi der observert i resarvatet 1 pel"ioden IDII.i-ausust 1980,

TORNSANGER

1982 og 1983.

2 observasjonar: 1 ind.

Ml'll.Ull (S.curl"Uca).
J.8.8J.

Finnes i omrAdet fra

L0VSANGEl\ (P . t:rochilus) •
septellbel:".

2~.8.80

ma.i

og 1 ind.

til

august-

BUSKSKVETr (S.rubetra). Heklcafug1 1 oaarlder n.ttr fjorden.
annat observert 23.681 og 8.9.83.

Blant

Ankommer oerldat 1 fllll"Ste helvdel av
april.
Hekker- nzr fjorden.
Blant annat ble 1 par med juv.
observert pl Xanahol11en 22.6.80.

STErNSitVETT {O.oenanthe).

SVARI'RI'lDSI'JERr (P.ochruros).
art for Kurafjorden.

1 hunn ved Aven 29.5.83 (G.S.),

Rl'lllSTRUPE (E. rubecula). · Opptrer 1 Kurefjordomddet fra mars
sept:eolber.
BLAsTRuPE (L.svev1ca).
(T.S.).

Obse~res

antall

SVARITROST (T.merule).
mindre antall..

(P.palustris).

i Kurefjordomrldet fra. mara til
registrert i 6-lrsperioden al" ca.

Seee i omrldat fra 11a.rs

Rl'lDVINGETROST (T .iliacus).
ajoner nedtegnet.
L~VMEIS

til

En observa.sjon foreligpr: 1 hann 8.9.83.

GilATROST (T. pilar1s) .
november.
Stl&rste
200 ind. 28.10.79.

Ny

Trelckgjest vAr or blllst.

Fltallig gjest.

31.8 .BJ.
GRANMEIS (P.11ontenus).
registrert 14.11.62.

ti.l

FAtellig i

1

noveeber

i

Fl observa-

ind.

vinterhalvAret.

registrert
1 ind.
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TOPPMEIS (P.cristetus).
14.11.82.

Fltallig

i

1 ind.

vinterhalvlret.

sLAMEI.s (P.caeruleus). FAtalUg vAr og hest. Slant annet 1 ind.
14.4.79, 1 ind. 28.3.81 og 1 ind. 13.11.83.
KJ0Tn!EIS (P.major).
14.4 .79-

FAtallig vlr og he&st.

'J1!EKRYPER (C.fuiliaria).
BOKFINK {F. coelebs) •
OR~NNFINK

Maksimumstall: 3 ind.

Minst 1 ind. 25.11.81.

Sees i o111rldet fra mars til oktober.

(C.chloris).

FAtallig i omrlldet til alle Arstider.

STILLITS (C.cardue1is). En observasjon foreligger:
Aven 8.3.01. (K.H •• R.S. og I'J.L.).

BERGIRISK (A.flaviros t r i s).
2
1 ind. 30.3.79 og 2 ind. 15.1.84.
TORNIRISK (A.cannabina).
fjorden.

Regular

obaervaajoner
i

0111rldet.

~

1 ind.

pl

6-Arspeioden:

HekkefUKl ved

(A.f111.111111ea). 2 observasjoner nedtegnet: 2 ind. 1.10.79
og ca. 100 ind. 16.4.82.
GRAsiSlK

ROSENFINK (C.ecythrinus). ,1 juv. ved Nordre Ovenbukt hosten 1980.
(P.pyrrhula).
Sees ved
MaksiliiUlllstall er 9 ind. 5.11.81.

OOMPAP

fjorden

i

vinterhalvlret.

GULSPURV (E.citrinella).
Sees ved fjorden til lllle lrstider.
MaksimWDStall er ca. 50 ind. 12.10.83.
SIVSPURV (E.schoeniclus). Observeres fra mars til oktober, en av
karakterDrtene fo:r:- Bivakogene langs Kurela og Heiabekken innel'st
· i fjorden. Maks:illrumstall al' ca. 50 ind. 29-9 -83 .
SNI'JSPURV {P.nivalis). Tre obaervasjoner: ca. 40 ind. 9.3.82, ca.
30 ind. 27.3.83 og minst 35 iod. 1 .4 .84.

VURDERING
Kapitle t bygger pA registreringer fra 54 dager i 1979, 25 dager i
1980 , 33 dager i 1981, 38 dager i 1982, 52 dager i 1983 og 32
dager i 1984. I gjennOilSnitt ble fjorden besokt 39 dager pr. lr
i denne perioden.
Til sammenlikning ble fjorden beaokt i
gjennomsnitt ca.100 dager pr. Ar fra 1973-1978 (Llgbu og Roanes
80) . Fra 1971 foreligger 72 observasjonsdager og fra 1972 173
observasjonsdager (Ree 72). Materialet fra 1979-84 gi~ allikevel
et bilde av utviklingen. Vi velger l se nermere p6 dykkere.
grlhegre, svane~ og de meat tallrike ender og vaders.
DYKKERE

GrAstrupedykker bla observert for f~rste gang i Kurefjorden
28.8.81.
A~ten er siden sett to ganger, se
artslisten.
Toppdyklceren har vist en kraftig oppgang .
F~r
1979 var
maksimumstallet 8 ind. 22.4.84 ble 64 ind. observert i fjorden.
Toppdyklceren e~ n6. en tallrik trekkgjest i fjorden. 0kningen kan
skyldes etablering av kolonier i Vansjo.
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GRAHEc;ru;:
Grllhegren bar ogs! blitt Iller tallrik i 1\'urefjorden. F~r 1979 var
maksi.mwastallet 311 ind. (16 .2. 75). St~rste registrerte antall
ved utgancen av 1984 var 82 ind. Arten er spesielt tallrik fra
august og halt tram til isen legger seg.
SVAKER
Knoppsvana er langt mer tallri.lc 1 perioden 1979-811 enn i de to
foregliende undersekelsesperiodene. I 1972 var st~rste registrerte
antall 8 ind . I perioden 1973-1978 ver llaksimwaatallet 72 ind .
(14.4 .77) .
Pr . 31 . 12.84 er aterste regiatrerte antall 155 ind.
(17.3. 811) • Knppsvana har o~r.~l tett seg opp !lOll hekkefugl.
Sangsvana var spesielt tallrik under vllrtrekke t 1984. Dan 1.11.811
ble 75 ind. observert ved Kneppholmene. Dette er nytt aaksimiiiiiStall Cor fjorden. Tidligere maksilmliii.Stall var 43 ind. (17 .10. 76).
GRAVAHD

Gravanda bar avtatt noe 1 antall sBIIIIIIenl.ilcnet med &rene 1972-1973.
Tidligere lr var det ilcke uvanlig l sa gravanda i antall pl 150200 i.nd. I per1oden 1979-811 ligger de lrlil!'l maksimwllstallene pA
80- 100 ind.
Gravanda er en lrlig helckefugl 1 fjorden. Dat er
vanskellg A avgj0re 011 hekkebestanden ogs! har gltt tilbake.
Tendenaen aer im.idlertid ut til A gl i den retning.
GR£SSENDER

Stokkanda nldde i !rene 1979-811 ikke opp 1 makaimumstalle ne fra
lrane 1972, 1975 og 1977.
Maksimuastallet era fjorden atammer
fortsatt fra 1972 . da 1200 ind. ble obaervert 9. 4 . St~rste
registrerte antall under v!rtrelcket i Arene 1979-84 var 4-500 ind.
Stokkanda ser ut til. l ha gltt tilbake i antall under vlrtrekket .
Den bar illlidlertid blitt Iller tallrik under hiJSttrelcket og i
vinterperioden . Dette tyder pA at den fAr vat'tl i fred under
hestjakta.
I 1984 ble ca. 600 ind. observert 26. 9. I tidligsre
lr var det sparsoat med stolckender i fjoroden i september mAned .
Kri.kkanda viaer et l:ilcnende bilde.
Den var ogsl Iller tallrik
under virtrelcket i Arena 1973-1978 enn i den neste perioden. Fra
tidligere lr bar vi de st~rste antallene 1 augus t IIIAned, alta!
f~r andejakta startet opp.
I irene 1979-84 er det observert
store krikkand-nokker 1 september IIIAned. 2.oktober 1979 ble det
observert 400 in.d., hvilket er sterste maksimumstall for heatens
vedko11111ende .

Brunnaklcen var langt m.indre tallt'i.lc under vlrtrekket 1 !rene
1979-811 enn 1 aeks-ArspeJ:'ioden fot'an. St~rste antall var 20 ind.
~ . 5.80. Til s-nlil<ning ver 11aksimumstallet fra wrtrekket i
lrene 1973-1978 ca . 70 ind . (15.~.73). Under hGattrekket holder
arten seg oppe 1 an tall. Sterste entail er 80 ind . (2.10. 79) .
Maksimwlstallene blda fra 197~ og 1976 var imidlartid 120 ind.

IHFUGL
b-fuglen har tett seg kraftig opp 1 reservatet . Fra 1982 er den
en relativt vanlig gjest fra april til langt utp! heJten .
Den
25 . 9 . 82 ble 50 :ind. observert 1 reservatet .
Tidlicere var
st~rste antall 10 ind.
lilkningen henger trolig sammen med en
vekst 1 helckebestanden i Oslofjorden, sBIIt skyteforbudet 1 Kurefjorden etter at reservatet bla opprettet.
SVAl\'l'AHD/5.TOORRE

Svartand og sj~rre opptrer i sterre antall i siate 6- Ar s pe riode
enn i periodene foran.
lilkningen akyldes trolig at dec er
foretatt flere tellinger i de ytre delene av fjorden. Det er
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i11idlertid verdt r. merke seg at bAde svartand og aj~rre er aett
i betydeliga antall (me.luli.IIUm 35 ind. for svartand og 8 ind. for
aj~rre) i Knappholmen-omn\det.
Skyteforbudet kan V11!re en lrsak.
KVINAHD
Kvinanda er betydelig mer sparsom i Arena 1979·84 enn i 6-Arsperioden foran.
Speaielt sUr dette ut
for
vlrtrekkets
vedko111111ende.
Maksi.IIIW119tallet for v!rtrekket var 1 &rene 1973·78
adrult 460 ind. {18.4. 77). I s1ste periode var maksimumstallet
ca. 120 ind.
Under ~sten ser den imidlert1d ikke ut til 6. gi

tilbake. Minst 100 ind . 4 . 12. 83 er nytt •aakdii!WIBtall for siste
halvilr . Skyteforbudet 1 reservatet kan ogs6. her ba sliltt ut.
SILAND
Silanda er mer tallrik under vilrtrekket 1 Arene 1979·84 enn i
per1odan foran. Minst 150 :Uid . 12.5.83 er nytt maksimumstall for
fjorden.
SJ.landa har opl blitt mer tallrik under hesthalv6ret.
Minst 60 ind. 12.9.82 er stll!rste reg:l.strerte antall under hll!sten.
Silanda hllr nydt godt av jaktforbudet 1 fjorden.
LAKSAND

Lakaanda er lengt llindre tallrik 1 Arene 1979•81l enn 1 seks·Arsperioden f'oran . De lave antall som er regiatrert kan benge
sammen mad lev obaervaajoneakt1vitet p(l senvinteren.
TJELD

Tjelden n6dde et nytt 1118ksilru.aaanivl med 120 ind. 12.5.83. Det er
vanskel1g A spore noen forandring hos arten i 6rene fra 1973 fram
til 19811. Den trekker ut av omr!det fll!r hlllstjakta starter.
SAHDLO
Sandloen bar wort lan&t mindre tallrik under vl:rtrelcket 1 Arene
1979-84 enn 1 seks-hspe.r1oden foran.
Mabi.IIUmstallet 1 !rene
1979-84 under vArtrekket var 17 :Uid. 110t ca. 100 ind. 1 perioden
fo:ran . Under hlllsttrekket aer arten ut t i l A holds stand. Hovadtrekket foregir f!lr ! . september.

VIPE
St~Jrste reg:l.atrarte antall
for Kurefjorden stammer fra !rene
1979-84: Minst 400 ind. ble observert 6.9.79 og 18.10.79.
I
!rene 1973·78 ble de at~Jrste antall observert i juli-august mAned,
med unntak av 1978. Observasjonene skulle vise at jaktfredningen
ha:r gitt reaultater. Vipa holder til i Kurefjorden lenger utover
h0sten enn t1dl1gere.

DVERGSNIPE
Overgsnipa er lengt llindre tallrik 1 !rene 1979-84 enn i seks-Arsperioden f~Jr.
Maksiaumstall i fjorden er f'o:rtsatt 180 ind.
31.8.78.
Samme 6r bllt det opl observert store entall 1
september dned.
I Arena 1979-84 er llaksianlmstal1 14 ind.
(2.9-79.}.

MYRSNIPE
Arten er mindre tallrik i perioden 1979-84 enn i seks-ilrsperioden
foran.
1 Arene 1973-78 har myrsnipa sine maksimumsdatoer sp~t
fra august til oktober. Fredningen ser ikke ut til 6 ha noen
innvirkn1ng for denne arten.
BRUSIWIE
Brushenen er lengt mindre tallrik 1 Arene 1979-84 enn i perioden
foran. Maksimucastall for Kurefjorden er rortsatt ca. 1000 ind.
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1.9.73 .
St~rste antall i siste perlode er llinst 180 ind .
Arten
ser ikke ut til A ha tatt seg opp etter at fredningen ble
iverksatt .
GLtrrrSHIPE

Gl.uttsn.ipa opptrer 1 st~rst antall 1 august IIAned. Det er ikke
rel{ist:rert noen ~lcni.ng i september mAned, etter at fredningen kaca .
LAPPSPOVE

Lappspova fikk et nytt aaksillubstall for h¢stens vedkommende den
2 . 9.83 11ed ca. If{) ind. Arten er x.:~ under vArtre.kket.
Den
ble forst en tallrik vArgjest i 197'1. Siden opptrer lappspova
flokkvis hver v6r. Maksimumstallet stammer fortsatt fra 1976:
102 ind. 9 . 5 . Storste antell i perioden 1979-84 er ca . 80 ind.

5.5.83.

Fugletarnet pa Kureskj~r i Kurefjorden ble offisielt apnet 16.
ma1 1988. Foto: L. Fl~seth.
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ORNITOLOGISKE REGISTRERINGER I KUREFJORDEN 1985 - 1988
Lellllart

Fl~seth

F~rst en kart beskrivelse av omradet som dette kapittel omfatter:
Lengst i nord, i Rosnesbukta, har Kureaa 99 Taskenbekken sine
utl0p. Langs aa finnes en skogbrem (kantsone) av forskjellige
l¢vtr~r som vier, selje, hegg og svartor. Det f1nnes noe smafisk
i aa, deriblant en 99 annen sj¢0rret. Ser vi pa Taskenbekken, er
situasjonen en helt annen 1 dens nedre l¢p. Her er all
kantvegetasjon fjernet, og det er derfor f!I!e Iuglearter som har
tilhold langs denne. I 0vre deler av bekken, det vil si nord for
riksveien mot Tomb i Rade, finnes imidlertid en like fin kantsone
av l¢vtrffir som langs Kureaa. Store jordbruksomrader omkranser
bade aa og bekken.
0st for Rosnesbukta og s¢rover til N. Ovenbukt (TaskenRlandet),
finnes flere st¢rre og mindre eikelunder. I dette omradet finnes
det ogsa en del hytter lengst i s~r, samt noen mindre brygger.
Mellom N. Ovenbukt og S. Ovenoukt finnes noen flotte beiteenger,
innhyllet av l~vskog som ask, osp og eik. Rett pa s0rsiden av S.
Ovenoukt slutter reservatgrensar. og lengre mot s¢r ligger Ovenneset og de ytre deler av Kurefjoraen. Her fra kan man se ut mot
Sletter~yene, ~ya Danmark og Taralden, og rett i s~r-vest ligger
Knutvika. Disse omradene er imidlert1d tatt med i den avifauniske lista over kystomradene i Mossedistriktet. Se eget kapitel.
Denne oversikten omfatter omradene ved reservatgrensa i s~r og
nordover til Rosnesbukta, samt jordbruksomrader og skogholt Oir
inntil reservatgrensa.

Pa vestsiden av Kurefjorden er terrenget noe mer nkuppertn, 99
bart fjell star OQP i dagen de fleste steder. I det vi nar
KureskJ~r i nora, rett vest for Rosnesbukta, kan vi benytte oss
av det nye fugletarnet. Dette ble bygd i !¢pet av vinteren
1987/88 og sto ferdig i begynnelsen av april 1988. Fylkesmann
Erling Norvik og hans milj~vernstab sto for den offisielle
apningen 16. mai 1988. Tarnet er blitt tatt i bruk av mange
fuglekikkere i distriktet. Her fra har man god oversikt over det
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meste av Rosnesbukta, men hvis man ¢nsker a fa med seg vaderene
innerst ved utl¢pet av Taskenbekken, rna man ogsa ta turen ut til
Kanaholmen len~e nord-¢st. Kanaholmen er et skogholt omgitt av
akre pa alle kanter, og det ligger som et nes ut i Rosnesbukta.
Store mudderflater blottlegges ved fj~re sj~ i Rosnesbukta ~ i
Ovenbuktene. Det er dette som gj0r Kurefjoraen til et attrakt1vt
omrade for vadere og ender under trekket. Ute pa mudderbankene
kan disse fuglene finne f¢de som bl¢tdyr, krepsayr, lopper og
b¢rsteormer. Fjorden er meget langgrunn 1 og man kan pa sine
steder vasse flere hundre meter ut, pa det dypeste er Ijorden
bare vel 6 m. Fjorden er ogsa rik pa smafisk og diverse alger og
grasarter. Mest vanlig er alegras og skruehavgras som er viktig
n~ring for bl.a. svaner. Saaf1sken olir f0rst og fremst f~e for
de vanligere fiskeetere som for eksempel siland, kvinand og grahegre.
Alt i alt raster flere tusen fugler i fjorden under var- og h¢sttrekket. Dessuten overvintrer en god del ender og svaner i ar
uten langyarig islegging. All Jakt er forbudt innenfor reservatet, sl1k at fuglene kan ha et ordentlig fristed hvor de i ro
og mak kan samle krefter for sin eventuelle videre ferd. Etter
at reservatet ble opprettet1 ser det ut til at visse arter som
det er start jaktpress pa, nolder seg innenfor reservatet i jakttida.
I hele omradet som na er beskrevet, finnes det mektige lag av
blaleire. Den 17. april 1987, midt under et regnv~r, foretok
medlemmer av Moss og Omegn Naturvern pH-malinger i
Mossedistriktets mange bekKer, tjern 99 vann, deriolant i Kureaa
og Taskenbekken. Disse var svakt basiske og hadde en pH pa
henholdsvis 7.5 og 7.4.
Kurefjorden {59.20 N- 10.44 0) Iigger i Rygge og Rade kommuner.
Fjorden er ca. 6 ~ lang 99 er ca. 2 5 km pa det bredeste.
Avstanden fra Moss sentrum er ca. i3 km. Midt ute i fjorden
ligger Knappholmane (5 i alt) og inne ved N. Ovenbukt ligger
La5Uholmen. Pa d1sse holmene er det blant annet ringmerRet
betydelig med hettemake og fiskemake. Ca. 6 km nora for
Rosnesbukta ligger Vansj~. Det er derfor vanlig ase andeflokker
som pendler mellom fjorden og Vansj~, s~rlig langs Kureaa.
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Landhevin~en i

omradet lig~er pa 3,1 mm arlig. I 10pet av 25 ar,
har lande her steget ca. b5 em. Landhevningen vil pa sikt f~re
til at st¢rre mudderbanker lottleg~es ved fjffire sjf. Den salttalende planten, salturt, vil etter vert komme til a dekke st0rre
. arealer
enn i dag .
.
OBSERVASJONSDAGER I KUREFJORDEN 1985 - 1988
1985 1986 1987 1988 Gj.snitt dager
Tot.dgr. Maned
2.00
Jan.
3 is 0 is 0
5
8
1.25
Feb.
0
1
1
3
5
2
2
2
3
2.00
Mars
8
3
6 14
April
7.50
30
7
4
4
Mai
6.00
24
7
9
2
2 10
Juni ; 13
27
6. 75
4
2
Juli
2.25
0
3
9
Aug.
31
7
5
6 13
7.75
40
8
8
6 18
10.00
Se~t.
Ok .
11
5
2 11
7.25
29
11
Nov.
4
0
2
5
2.75
Des. is 0 is 0
0
4
4
1.00
Sum dgr. : 66 - 32 - 30 - 99 226 56.50

Tabellen viser klart den lave aktiviteten i 1986 og 1987. H~st
manedene har Vlrt godt dekket, likesa april, ma1 og juni. Det
hadde V!rt 0nskelig med en bedre dekning av mars og jul1. Januar,
februar og desemoer er SVirt lite aekket, dette sk¥ldes i de
fleste tilfeller en tidlig islegging av fjorden der 1sen blir
liggende ut til Knappholmane helt fram til begynnelsen av april i
strenge vintre. Vinteren 1987/88 og 1988/89 fioldt fjorden seg
apen fiele tida.
1
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Perioden 1985 - 88 har V!rt bedre dekket enn den for~aende 4ars-periode. Registreringene er hovedsakelig blitt utf0rt av
medlemmer tilsluttet loKallagene Moss og Omegn Fugleforening og
Fredrikstad Ornitologiske Forening.
Observat~rer i perioden har V!!t: Asgeir Arnesson (Rosnes) (AAR)
Arild Hansen (AHA), Birger Olsen (BOL) Dan Bendixen DBE ,
David V99t (DVO), Egil Sankey Hansen (ESH~~ Erik Sandersen ESA ,
Jan Erik Isaksen (JEI) Kai Hermansen (KHE , Kaj Bendixen KBE ,
Lennart Fl~seth {LFL~~ Magne Pettersen MPE- fra LRSK), Morten
Viker (MVI-tillegg fra forrige periode), Nils Oldervik (NOL) ,
Nils-Jarle Ytreoerg (NJY-tlllegg fra forrige periode) ~ Ottar
Krohn (OKR) Roar Fr0landshagen (RFR), Rune Botnermyr (RBO J, Rune
Wiggen (RWI~, To, Hansen {THA- fra LRSK), Trend Skovdahl (TSK) og
0iVInd Lagbu (0LA). Ornitologien er derfor alle disse star takK
skyldig!
I denne oversikten for Kurefjorden har jeg valgt a ikke ta med
data 99 ar for tidligere funn siden tre foregaende rapporterr
deriblant 0. Lagbus rapport~ sidene
, n¢ye har gjennomgat~
hver registrert art. For tidl1gere funn< som alikevel er med, er
dette arter som av en eller annen grunn 1kke har V!!t omtalt i de
foregaende rapporter.
For tidligere funn, er arten oppf~rt med norsk og latinsk navn og
henvisning til den fullstendige artslista forkortet fa.
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Arts~versikt Kurefjorden 1984 - 88
(Fa• Fullstendig artsoversikt, pl sidene

142-~

SMALOM (Gavia stellate!
Arten pltreffes helst i vinterhalvlret.
1985: ~ ind. 2.1 ., 1 ind. 2.5. og 3 ind. 9.10.
1~87:
1 ind. 30.8. og 1 ind. 20. - 21.9.
1988: 2 ind. 23.1., 4 ind. 25.11 og 2 ind. 27.12.

STORLOM [G.arctica)
Arten kan pAtreffes hele Aret.
1985 : 3 ind. Rosnesbukta 28.9.
1986: 1 ind. N. Ovenbukt 14.9 •• 2 ind. 22.9. og 1 ind. 17.10.
1987: 1 ind. Rosnesbukta 22.8.
1986: 1 ind. Rosnesbukta 27.4. og 1 ind. sammc sted 24.5.
lSLOM (G.tllllller)
Sjelden gjest i vinternalvAret.
1985: 1 ind. Rosnesbukta 28.9. (RWI, RBO, JEI)
1986: 1 ind. N. Ovenbukt 5.10. (IIWI. RBO, JEI)
GULNEBBLOM (G.sdamsii)
Ikke observert i periodl!n.

Se fa!

OV£RGDYKKER (Podiceps ruficollis)
Ikke observert i perioden.

Se fa!

liORNDYKKER ( P. auri tus)

Arten kan p6treffes hele Aret.

1985:
2 ind.
14. 11. (ESH).

17.5. (MPE, THA), 1 ind. 22.10. {ESH) og 2 ind.

GiiAsmUPEOYKKER (P. griseigena)

Sjelden gjest, sees helst i h110stdneder.e.
1987: 1 ind. J.lO. (ESR).
1988: 1 ind. Rosoesbukta 16.7. (LFL, RWI).
TOPPDYKKER (P.cristatus)

Arten kan patreffes hele Aret.
1985: 13 ind. 11 .4. , 21 ind. 12.4 . , 7 ind. 14.4 . , 6 ind. 18.4.,
28 ind. 21.4., 3 ind. 2.6., 4 ind. 27.9., 5+ ind. 28.9.,
6 ind. 10.10., 7 ind. 15.10. og 2 ind. 27.10.
1986: 7 ind. 26.4. og 4 ind. 4.5.
1987: 2 ind. Knappholmane 12.4. og 1 ind . 20. - 21.9.
1988: 8 ind. 10. 4. , 1 ind. 16.7., 1 ind. 6.8., 2 ind. 24.8.,
1 ind. 31.8. og 3 ind. 20.9.
HAVHEST (Fulmarus glacialis)

Ny art f or Kurefjordenl Et medtatt individ ble funnet pl
Rosnesstranda tidlig i perioden, og 1 ferskt kadaver ble funnet
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inne pA Rosnesjordene (ca. 150 m fra Ros ne sseranda) 8. 10. 1988
(LFL. BOL, RWI). Det hadde da bl~st SV-stiv kuling et par dager!
STORSKARV (Phal.acrocoru: carbo)

Sjelden gjest i vinte rhalvAret.

1986: 2 ind . 1.9 . (ESH) .
1988: 1 ind. Rosneabukta 9.4. (DBE,
25. 11. (ESH).

KBE) og

1 ind.

same

sted

ClRAHEx;RE (Ardea cinerea)

Arten kan pAtrerres hale Aret , eksempelvis:

28 ind. 1.1 . 1985 . 17 ind. 18. 8. 1985 . ~5• ind. 27.10. 1985, 50+
ind. 27-9· 1986, ~6 ind . 1.11. 1987 , 6 ind . 21.2. 1988. 15+ ind.
Rosnesbukta 17.4. 1988, 3 ind. s1111111e steel 5.65. 1988, 17 ind.
18.10. 1988. 102 ind . 22.10. 1988 (nytt maks . tall I), 71 ind. N.
Ovenbukt 23.10 . 1988 og 65 ind. Knappholmane 13 .11. 1988.
FLAMINGO ( Phoenicoptel'WI r\lbel' l'OSeua)

1 inti. ankom Rosneutl'anda kvelden 7. 6. 1988, ogden ble aett i
siiJIIllle 011ridet belt fl'ata til 24.6. 1988 (ESH, l.FL, RWI, BOL m. f l. )
Det dreide seg sannsynligvi.e 011 en l'911t fugl da h0yere Bl'IIBVingf j •r .anglet. Se for 0Vt'ig egen arti.kkel 011 RFlBlllingQen i Kurefjorden 1988" 1

CANADAGAs (Branta canadensis)
Arten kan pAtreffes bele Aret, og det ser ut til 6. bli flere av
den. serlig under h0sttrekket.
1985: 7 ind. 2 . 1.
1986: 10 ind . 17 .8.
1987: 2 ind . 8 .9. og 50+ ind. 10.9.
1988 : 8 ind. 4 . 1., 90 ind. N. Ovenbukt 23. 8 . (nytt males tall!)
og 20 ind . 1.9.

RVlTKINNaAs (B.leucopsia)
D<ke observel't i perioden.

Sa fa!

RINGGAs (B . bernicla)

Ny art for Kurefjorden!
Ingen funn av arten i denne peri ode, aen obs ervasjone n

.attatt nyli g, altsA :

er

f0rst

3 ind. N. Ovenbukt 11 .10. 1984 (NJY).

GRAGAs (Anser anser)
Arten kan pAtreffes hele b-et, men vanUpt unde r trekket.
1987: ~ ind. Kneppholmane 12.4:, 4 ad. og 7 juv . Ros ne sbukta
8 . 8 . • 8 ind . samme sted 22.8. og 30.8.
1988: 1 ind . Rosne sbukta 3 . ~ • • 2 ind. samme steel 4.4. og 10.4 .
15+ ind. N. Ovenbukt 4.8., en flokk p6. 20 ind. holdt aeg i
Kurefjorden frs 17 .8. - 27 .9. og 7 ind . N. Ovenbukt 29.8.
50 ind. Rosnesbukta 21.9. og 28 ind . samme steel 26. 9.

niNDRAaAs (A. albifrons lllbifrons)
lly art for Kuref jordenl
1 ad. ind. holdt seg ved utlepet av KureAa i
26.5 . 1988 (ESH, LFL, TSK).

Ro~nesbukta

2~.
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~

(A . I'abalis)

Al:'ten lam pAtl:'effes 1 Ute antall undel:' hesttrekket . Fl:'a pedoden fol:'8l..igpl<' lNn to enkeltobseNasjoner: 1 ind. 'Z7 .9. 1985
(RF1\) 0« 1 ind. N. Ovenbukt 2. 10. 1986 (I.J'l.., TSK).

KORTIImiiGAs (A. brachYI<'hynchua)
Al:'ten luln pAtreffes i lite antaJ.l under tl:'ekket, serlig 0111
hillSten.
1986: 9 ind. N. Ovenbukt 2.10. (LFl., TSK).
1987: 2 ind. 10.5. (MPE, 'n!A, RFR) .
1988: 4o ind. rastet pA stubbAker innenfol:' Rosnesbukta 20.9. (LFl.,
DOL, RWI). II ind. 29.9. (RFR) .

STRIPI!GAs (A. indicus)
Kun at t.idligere t'unnl

Se fa!

KNOPPSVAHE (Cxsnus olor)

Al:'ten ken pAtreffes hele 6ret. men mast talll:'ik fra juni og
utovel:' ~sten.
Det sel:' ut til at flel:'e og flen! ovet"Somrel:' 1
Kui:'Bjol:'den.
1985: 15+ ind. Roanesbukta 19.5 . • 91 ind. 19.6., 46 ind . Rosne sbukta 28.9. , 25.9., 25+ ind. N. Ovenbukt , derav 1 ad. med
balsring ln'-95 (se ringlllerkingsovers1kten!) 13.10., 59
ind. 19.10. , og 80• ind. N. Ovenbukt 21.10.
1986: 6 ind. Knappholllane 26. 3., 30+ ind . N. Ovenbukt 14 . 9 og
40• ind . sa.me sted 5.10.
1987: 75+ ind. N. Ovenbulct 30.8. og 49 ad. og 5 juv. se.mme sted,
de:rav 1 ad. med halsring l!T-95, 8.9.
1988: 4o+ ind. N. Ovenbukt 4.1., 70+ ind. 15.-21.2. , 70• ind.
Rosnesbukta 9. 6. , 225 ind . 15.6. , 244 ind. 11. 7 . (dette er
nytt: 1U1ks tall!) , 170+ ind. 19.6., 141 ad. og 12 juv. N.
Ovenbukt 23.8., 173 ind. 24.8., 40+ ind. aemme ated, derav
1 ad. med halaring lllt-67, 27 .9. og 12 ad. og 10 juv. N.
Ovenbukt 12. 11.
SANGSVAJ!B (C.CYf!!IWJ)

Arten pAtre f fes i lite ant all i vinterhalvo\ret, eksempelvia: 10
ind. 22. 11. 1985. 15 ind. 4.2. 1986, 2 ind. N.Ovenbukt 16.4.
1987 , 1 ad. N. Ovenbuk t 1. 11 . 1987, 1 juv. N. Ovenbukt 2 . 4. 1988
og 4 ind. 5.4. 1988.
RUSTAND (Tadorna ferruginea)

Kun at tidligere funn.

Se fa!

GRAVAND (T. tadorna)

Arten pAtrel'fes vanlig undal:' v!rtrekkat.
1985: 62 ind. 21.4., 55+ ind. 19.5. , 29 ind.

15.6.

1986:
1987:

1988:

23.6. og 16 ind .

12 ind. Knappholmane 26.3. og 3 ad. og 36 juv. 17 .8.
8 ind. Knappholmane 30.3., 5 ind. sa.me sted 7.4. og 3
ind. Rosnes bukta 29 .8.
3 ind. N. Ovenbukt 21.2 •• 16 ind. samme s ted 12.3., 48
ind. 2.4 . , 50~ ind. Rosnesbukta 15.5. , 85 ind . 3.6. og
ind. Rosnesbukta 9 . 6.

50•
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Foreningstur til Kurefjorden. Foto: L. Fl¢seth.

Br¢drene Gibb betrakter en n~rgaende knoppsvane i Kurefjorden en
varm junidag i 1988. Foto: L. Fl~seth.

97
STO~~

hale lret, og sV2rt ofte i sterra konsentrasjoner .
350+ ind. Rosnesbukta 21.~-. 200+ ind. N. Ovenbukt 21 .4 . ,
700 ind . N. Ovenbukt 2 .11.
200+ ind . N. Ovenbukt 27 . 9 . og 300+ ind . sa:DIIIe ated 5 . 10 .
~ banner og 66 hunner Knappholmane 1. 4. • 166 banner og
184 hunner aamme ated 12.4., 600 ind. 16.~.1150+ ind.
30. 8 . og 500+ ind. N. Oventukt 1 . 11.
~00+ ind. N. Ovenbukt 19.1., 230+ ind. N. Ovenbukt 15.2.,
300+ ind. samme stad 21.2., 1 melanittisk ind. Knappbolmane 6 . 3 •• 730+ ind. 29 . 3. , 410+ ind. Rosnesbukta 10. 4 .,
200+ ind. samme sted 6. 8 • • ~00+ ind. N. Ovenbukt 29 .8 .,
210 hunner og 35~ banner Knappholmane 29 . 10 . og 225+
bunner og 300+ bonner samme sted 12.11 .

Plt~ffes

1965:
1966:
1967 :
~988:

(Anas platyrhychos)
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KJIIKKAHD (A.crecca)
Arten pltreffes vanl1g hele

6ret, (unntatt i november, des.,
jen. og februar) , og av.rt ofte 1 storre konsent rasjoner.
1985: 570+ ind. Rosnesbukta 22.4., 237 ind. 2. 5., 260+ ind. 19 . 8.
50+ ind . Rosnesbukta 4.9., 184 ind. 21. 9. og 300+ ind. H.
Ovenbukt 19 .10.
1986: 1100+ ind. 23 . - 30. 4., 1000+ ind. 22 . 8. og 150• ind. H.
Ovenbukt 5 .10.

900+ ind. 21.4 . OS 175+ ind, 3Q. 8 .
150+ ind. 29.8. , 327 ind. H. Ovenbukt 31.8.
2.10.

og

150+ ind .

SNADDmw!D [A • .!Itrepera)

Sjelden gjest. Arten pltreffes halst 1 aomaerhalvlret.
Arten
ble for forste gang i Norge funnet rugande i Kurefjorden i 1965
og i 1966. 1 hann as 1 hunn ble sett 1 Rosnesbukta 26.~. 1988
{ESA) og 3 ind. ble sett pl s81D1De ated 2~ . 8 . 1988 (RWI, AHA)
BRUNNAKKE (A.eenelope)
Arten pltreftes vanlig under trekket.
1985: 10+ ind. H. Ovenbukt 19.10., 10+ ind. 27 . 10. og 12. ind.
SB!IIIIIe llted 2 . 11 .
1986: 50+ ind . Rosnesbukta 26.4., 40+ ind . N. Ovenbukt 27.9. og
300• ind. sume s ted 29.9.
1987: 10 hanner og 8 hunner Knappholmana 12. 4. og 150+ ind.

1988:

10.9.
4 ind. 6.3 . , 1 hann Rosnesbukta 5.6. , 70+ ind. Rosnesbukta
20.9. og 22 ind. N. Ovenbukt 20. 9.

STJERTAHD (A . acuta)
Arbm pltretrea fltal.lig under trekltet.
2 ind.
2 bannel:' o~ 2 hWUler N. Ovenbukt 26.1f . hann og 1 hunn
30.4., 2 i.nd. Rosnesbukta 4.5. OS' 1 hunn N. Ovenbukt 19.9.
198'7: 1 hann og 1 hunn Knappholmene 7.4.. Arten ble for f'orste
ptllf konstantsl:'t hekkende da 1 hunn ble aett med 7 pull i
Rosnesbukta 4.6. (t.FL, TSK).
1988: 1 hann og 1 hUN\ 29.3. , 2 ind. Rosnesbukta 17.11., 1 hann
1 hunn Roane sbukta 12.5. og 1 hann ble aett 1 Rosnesbukte
ved 4 anledniD&'Br fra 26.5 . - 9. 6.

1985:
1986:

z.s.

KNEKKAND (A. guerquedula)
Sjelden gjest 1 aommerhalvAret.
1987: 2 ind. ved Rosnesbukta ultimo april (AAR) .
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SKJF..\ND (A.ClYJ)!I&ts)

Arten pAtreffes f!tallig under trekket.
1965: 1 hann Rosnesbukta 22.4. og 3 ind. samme sted 18.-20.8.
1986: 2 banner og 2 hunner 30.4., 1 hann og 1 hunn 12.5., 1 hann
21.5. og 8 ind. 17.8.
1987: 4 banner 25 .5.
1988: 9 ind. 10.5., 2 banner og 2 hunner Rosnesbukta 12.5 •. 1
benn og 1 hunn samme sted 16.5., 7 hanner og 6 hunner Rosnasbukta 24.5. og 1 ind. 18.8.
RlllDHODEAIID (Netta rufina)
Kun at

tidligan~

tunn.

Se fal

TAFFELAND (!.ythYa farina)
AJ:ten

pAtreffes tA.tallig under trekket.

1986: 1 hann N. Ovtmbukt 24.9. (LFL, T.>K)
1988: 2 banner 16.5. (ESH) og 5 ind. 22.10. 1988

(ESH).

TOPPAND (A. f'ul.igula)

Arten pAt:reffes fAtallig under trekket.
1985: 3 ind. 3.7., 3 ind. 9.10. og 9 ind. 14 . 11.
1986: 4 ind. Rosnesbukta 4.5.
1988: 4 ind. 6.4., 4 ind. Rosnesbukta 16.7., 5 ind . 14.9 og 2
hunner og 1 hsnn l<nappholmane 30.10.
BERGAND (A.marila)

Arten opptrer uregelMessig og sees helst i vinterhalvAret.
1985: 10+ ind. N. Ovenbukt 27.10.
1988: OppcrMte vanlig denne !wist! 3 ind. 22.10., 1 hunn Rosnesbukts 23. 10., 4 hunnfargede sB.IIIIDe sted 25.10., 4 hunnfargede 29.10. og 7-18 hunnfargede ind . hadde tilhold ved
Knspphol.llsne og 1 Rosnesbukta fra 30.10. Off ut llret.
!RFUGL (Somateria moll1sa1ma)
Arten pltreffes hele !ret.

1985: 9 ind . Rosnesbukta 19.5 .• 72 ind. 18.4 . , 42 ind. 27.9.,
13 ind. 19.10. og 30• ind. M. Ovenbukt 'Z7 .10.
1986: 17 ad. og 30 pull ble sett inne 1 reservatat 3.6.
1987: ~7 1nd. Knappholnlane 7 .4., 31 banner og 60 hunner Knappholmane 12.4 . (dette er nytt maks. tall!) og 13 ind. Rosnesbukta 22. 8.
1988: 65 ind. 10. 4., 7 ind. Rosnesbukta 5.6. , 74+ ind . &Slllle
sted 20.7. og 30+ ind. 6.8.
SVARTAND (Melan1tta nigra)

Arten pAtreffes fAtall1g 1 vinterhalvAret, eksempelv1s:
1 hunn ved Knappholmane 13.1. 1985, 16 ind. 22.10. 1988, 3 hunner
Knepphol.Diane 29.10. 1968, 19 hunnfe.rgede 30.10. 1988, 17 1nd.
14.11. 1988, 8 ind. 22.11. 1988 og 2 ind. Rosnesbukta 4.12. 1988.
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Ei Svartand er klar for slipp i Kurefjorden, etter at Jan Ingar
+versen har hatt den i pensjon. Fuglen ble funnet oljeskadd ved
Arefjorden h~sten 1988. Foto: L. Fl~seth.

--

Kurtiserende Kvinender i Kurefjorden. Foto: H. Eek.
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Det ser ut
ill legging.

til

at

arten

overvintrer 1 lite antall i Ar uten

SJOORRE (M.fusca}

Arten pAtreffes Cltallig i vinterhalvlret, sjeldnere i sommerhalvlret. Arten overv.intrer i lite ant&ll 1 lr uten isleggi.ng.
1~85:
2 ind. 2.5., 2 ind. 13.10., 1 ind. N. Ovenbukt 19.10.,
2 ind. 22.10. og 2 ind. N. Ovenbukt 21.10.
1987: 5• ind. Rosnesbukta 22. 8.

1988:

a-

3 hunner og 1 hann Knapphobsane 29.10. . 3 hanner or 2
hunner
sted 12.11., 4 ind. 22.11. og 3 ind. Rosnesbukta 4.12. Det bclr ogsA nevnes en flolck p6 20+ ind. som
ankom fjorden 1 de siste dqer av dasember og 1.1. 1988
ble he1e 23 ind. notert, dette er nytt maks tall for Kurefjorden.

!lAVELLE (Clangula h)3!!!!!.l.bl

Arten opptrer uregt.esaig. Eldre funn av arten er IIBrkelig nok
fre dnedenos ll8i og juli. Mens arten tidligere kun er sett en
lf&ng i vinterhalvlret.
Hesten 1988 og vintaren 1988/89 var arten
meget hyppig, eksellpalvis:
1hunnRosnesbukta17 . -18.8. (RWI, fSR), 2 ind. Knapphol mane
21.11. (DBE, KBE), 6 banner og 3 hunner Knappholmane 11.12. {LFL,
AHA), 4 ind. 27.12. {ESH}, og 1.1. 1989 ble hale 18 ind. sett 1
omrldet -nom Rosnesbulcta og Knappholmene (e>H, LFL, BOt.. NOt.),
Dette er nytt maks tall for Kurefjordenl
KVINAND (Bucephala clangula}

Arten pltreffes bale Aret, men 1 storre konsentrasjoner under
vlr- og hosttrekket.
Folgende storre observasonsantall forel.igpr: 30+ ind. Rosnesbukta 11.9. 1985. 94 ind . 27 . 9. 1985. 150+
ind . Rosnesbukta
28.9. 1985. 92 ind. 19.10. 1985. 50• ind . N.
Ovenbukt 27 .10. 1985. 137 ind. 10.4. 1988, 90• ind. Rosne:~bulcta
6.8. 1988, 133 ind. 8.8. 1988, 164 ind. 17.8. 1988 og 50• ind.
Knappholmane 11.12. 1988.
L.APPFISKAND (MB£!1\!!! albellua)

Arten er
perioda.

ikke

observert

1 denne periode, men i forrige 4 lra-

Sit.AND (M.serrator)

Artenpltrerres hole lret. I denna perioden er maksimuastallane
relativt lave, tatt 1 betraktning til tidligere perioder!
1985: ~7 ind. 2.5., 20• ind. Roanesbukta 4 .9., 47 ind. SBIIIIe sted
5.9. og 19 ind . 19.10.
1986: 11 ad. og 24 juv. Rosnesbukta 17.8.
1987: 40• ind. Rosneabulcta 30.6.
1988: 10+ ind. H. Ovenbukt 21.2. og 20+ ind. Kneppholmane 11.12.
L.AKSAHD (M.merganer)

Arten pltrefres vanlig i vinterhalvlret oc under vlrtrekket.
1985: 36 ind. 11.1., 5 hanner og ~ hunner Knappholmana 13.1.,
16 ind. 11.~ .• 53 ind. 18.~ .• 80 ind. Rosnesbukta 21.4. ,
40+ ind. s - sted 22.~. og 2 ind . 27.9.
1986: 8 ind. Knappholmane 26.3. og 20• ind. aamme ated 28.3.
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1987:
1988:

2 banner og 3 hunner KnappholDene 30.3. og 14 hanner og 10
hunner samme sted 12.4.
10+ ind. N. Ovenbukt 15.2., 4 ind. aamme sted 21.2., 10+
ind. Rosnesbukta 11.12., 1 hunn og 1 hann 19.12. og 13
ind. 25.11.

FISKE0RN !Pandion haliaetus)
Arten pAtreffes under vAr- og he&stt.,.}cJ(et. Denuten fisker noen
indi.vider fast hvert Ar i fjorden 1 helcketida!
1985: Enkeltindivider 21.4., 19.5., 4.9. og 8.9.

1986:

lngen nedtegnede funnl

1987:

3 ind. S. OVenbukt 10.4., enkeltindivider 17.4., 8.8., 6.9.
og 8 . 9. 2 ind., 22.8. , 3Q.8. og 3 ind. Rosnesbulcta 31.8.
1 ind. 29.3., 1 ind. 17.4 •• enkeltindivider 16.7., 4.8. og
31.8., 4 ind. Rosnesbukta 6.8. og 17 .8. og 4 ind. N. Ovenbukt 1.9., 2 ind. 23.8. og 16.9., og nytt maks. antsll: 5
ind. N. OVenbukt 10.9.

1988:

Sannsynligvis seneste observasjon av arten noensinne:

3.12.

1

ind.

VEPSEVAK (Pernia apivorus)
Kun en observasjon
ul ti.tlo j uni. 1988 •

fra perioden foreligger, 1 ind. N. Ovenbulct

tiLEYIE (MUvus 111lvus)

Kun et tidligere funn.

Se fa!

H0NSEHAUK (Accipiter ganti1is)
Enkeltindivider kan patreffes hela Aret.
1 ad. hunn 20.11. 1987 , 1 hunn 10.4. 1988, 1 hann 25.8. 1988 og 1
ind. 27 ·9· 1988.
SPURVEHAUK (A.nisus)

Arten pAtreffes bela Aret.
Enkeltindivider:
27.9. 1985. 1 hann, 2.10. 1986, 6.9. 1987,
20.9. 1987, 19.1. 1988. 17.8. 1988, 1 juv. hunn 23.8. 1988, 1
hunn 24.8. 1988, 16.9. 1988, 22.9. 1988, 4.10. 1988, 8.10. 1988
og 3().10. 1988.
FJELLVAK (Buteo leHYpus)

Sjelden gjest under trekket.
1 ind. 14.8. 1986 (DVO), 3 ind. 26.9. 1988 (DVO)
OVenbukt 8.10. 1988 (LFL, BOL, RWI) .

og 1 ind.

MUSVAK (B. buteo)

Arten pAtreffes i lite antsll under vAr- og hllsttrelcket.
1985: Enkeltindivider 29.4. og 20.10. og 2 ind. 11.5.
1987: 4 ind. tok til II skru ved N. Ovenbukt. 31.8.
1988: Enkeltindivider 3.4., 4.4., 15.5., 10.6., 20.7. og 16.9.
10 ind. 8.4 . (nytt maks. tall) og 2 ind. 4.10.
KONGE0RN (Aquila chrysaetos)

Kun 3 tidligere tunn.

Se fa!

N.
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MYRHAUK (Circus cyaneus)
Sjelden gjest under h~sttrekket.
Kun en observasjon i perioden da 1 hwmfarget ind. ble sett

1988 (RFR).

29.9.

SIVHAUK (C.aeruginosus)

Keget sjelden gjest under vlr- og hesttrekket.
Tredje funn av arten er: 1 hunnfarget ind. 17 .g. 1986 (ESH).
FALCO SP. (Ubestemt fallc)

1 incl. 22.9. 1988 og 1 incl. 11.9. 1988.
JAKTFALK (Falco rusticolus)
Kun et runn i perioden. 1 ind. ble sett mellom N. Ovenbukt og
Rosnesbukta (Taaken-landet) 2.9. 1987 (OKR).
VAHDREFALK (P .peregrinus)

Sjelclen gjest under h~sttn~kket.
1 juv. hunn ble sett i N. Ovenbukt 30.8. 1987 (RWI, RBO), 2 juv.
hunner ble sett i Rosnesbukta 31.8. 1987 (LFL, TSK), den ene
hvilte pA en stein uta p6. IIUdderbankene, mens den andre gjorde
utfall mot ei fiske~~~m som nettopp hadde fanget seg ei f"lyndre.
Hun lyktes ikke A stjale byttet fra ~rna. Straka etter kom ei
krAke nyvende, og denne ble nA resolutt Jaset vekk av vandrefe.lken.
1 juv. ind. Rosnesbukta 11.9. 1988 (LFL, RWI, AHA).
TAruiFALK (F. ti.nnunculus)

Arten p6.tre1'tes venlig under trakket, man lean opA sees jaktende
SOIIIIlerstid.

1985: Enkeltindivider 18.4., 22.4., 2.5. og 23.7.
1986: 1 ind. 18.5. og 11.8.
1987: 1 henn 22.8 •• 1 ind. 31.8., 1 ind. 6.9., 3 ind. 8.9., og 1
hann 20.9.
1988: 1 ind. 2.4., 1 henn 4.4., 1 ind. 17.~ •• 1 ind. 16.5. og 2
ind. 31.8.
LERKEFALK (F. subbuteo)
Kun et tidligere runn .

Se tal

DVEIIGFALK (F .columbarius)

Vanlig i lite antall under vAr- og hesttrelclcet.

1 juv. N. Ovenbukt 19.9. 1986 (LFL, TSK), 1 iod. 4.~. 1988 (LFL,
TSK, BOL), 1 incl. 11.~. 1988 (RFR) og 1 incl. 15.9. 1988 (DVO).
ORRFUGL (LYJ:'Urus tetrix)
Kun tidligere tunn.

Se fa!

STORFUGL (Tetreo urogallus)
Kun tidligere t'unn.

Se fa!
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RAPPII0NE (Perdi.x pet'di.x)
Arten har 1 de senere Ar vi5t aeg hyppigere, datte akyldes
antageligvis utsettinger!
Upublisert: 1 ind. 28.9 . 1981. Fra denna period& forelia-r
dat lrun funn fra 1988: 3 ind. 14.9. 01 1 ind. 4 . 10.
VAXTEL (Coturnix c:oturni.x)

Bt funn fra perioden foreligger da 3 ind. bla bert spillende ved
Viershola rett N0 for Rosnesbukta 13.6. 1988. Lyden ble tatt opp
pA blnd. Noen dager senere lyktes det en person A sa at av individene, og han kunne der~~~ed fastsll a~ de~ virkalig dreide seg om
den europeiske arten c:oturnix. Vaktler blir ofte satt ut, men
det dreier sag vesentlig om kinesiske og amerikanske arter.
FASA!f (Phyianus c:olchicus)

Arten opptrer vanlig 1 so111111erhalvlret, sees sjeldnere vinterstid.
Beatanden er genake atabil, og noen tugler blir ogal aatt ut
hvert Arl
Nedtegnede fwm: ·1 ind. 12.5. 1988, 12 ind. 31.8.
1988, 9 ind. 16.9. 1988, 7 ind. 3.10. 1988, 3 ind. 23.10. 1988 og
14 ind . 25 . 11. 1988.
TIWfE ( Grua grus)

Sje1den gjast under v!r- og hmsttrekket . Ingen funn fra denna
periods. Sa den forrige periodes avifauniske , side

A!<ERRIKSI! (Crex crex)
K\D\ at tidligere funn.

Se fal

SIVH0NE (Gallinula chloropua)
K\D\ et tidl.isere funn.

Se fa!

SOTH0NE (FUlic:a atra)
Sjelden gjast til alle lrstider. Kun to funn 1 periodenl
1 ind. ved Knappholmane 12.4. 1987 (LFL, TSK) or 1 ind. ved Kureskj.re 4.12. 1988 (DBE, KBE].
TIELD (Haeaatopus ostralegus)
Arten
S~rre

1985:
1986:
1987:
1988:

p!treffea vanlig sommeratid og under vlr- og h_.ttrekkat.
antall og tidligobservaajoner er:
21+ ind. 14.4. og 6o ind. 28.7.
2 ind. Knapphol11181le 26.3., 50+ ind . Rosnesbukta 26.4., 42
ind. 4.5., og 150 ind. 3.6. {nytt males. tall!) .
3 ind. Knappholmane 30.3., 14 ind. sam.e ated 12. 4 . og 145
ind. 25.5.
30+ ind. Rosnesbulcta 2.4., 44 ind. saae sted 4.4 . , 22 ind.
12 . 5 og 43 ind. 26.5.

SAMDLO (Charadrius hiatic:ula)
Arten pltreffes vanlig som.erstid og under vir- og hesttrekket .
1985: 10 ind. 2.6. , 30 ind. 6.6. og 8 ind. 20 . 8.
1986: FA feltdarer, ingen nedtegnede funn!
1987: 10 ind. Rosnesbukta 29.8. og 20+ ind. 30.8.
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1988: 5• ind. 10.4 .• 7 ind . 26.4 .• 6 ind. 27 .4• • 7• ind. 12.5 . •
3 ind. Rosnesbukta 7 .6 •• 6• ind. &BIIIIIe a ted 21.8., 4 ind.
15.9., og 10 ind. 17 .9 .
DVEliGLO (C.dubius)

tunn i denne periode!
liste i annet kapitel.

Ingoen

Se

f01"1"ige

pet"iodes

avifauniskt

HVI'lliRYSTLO (C . alexandrinus)

Xun at tidlipre tunn .

Sa tal

BOLTI'IT (Eudromias IIOrinellus)
ln&'l!!ll f'unn
listel

i

denne

pet"iode!

Sa terril" pel"iodes avifauniske

HElLO (Pluvialis apricaria)

At"ten pAtreffes vanlil( under vlr- og hfJsttt"ekket.

1985: 5
1986:
1987:

1988:

in4. 15.8. og 3 ind. 8.9.
50 ind. 17 -9 - Oil 65 ind. 22.9.
1 ind. N. Ovenbukt 31.8.
2 ind. Rosnesbukta 15.5. , 1 ind. samme sted 17.8. og 30+
ind. N. Ovenbukt 29.8.

MONOOU.O ( C.mongo111f)

Et tidligere t'unn.

Se

fa!

Dette vsr 2. funn av arten i Europa!

TUNDRALO (P . aquataro1a)
Arten pAtrerras venl.ilf under h111sttrekkat.
1985: 26 ind. 29.9. , 13 ind . 10. 10 . , 8 ind. 13 . 10. , 11 ind.
19.10. og 6 ind. Rosneabukta 20. 10.
1986: 7 ind. Roanesbukta 6.8 .
198'7: 2 ind. Roecesbukta 8.8.
1988 : 1 ind. N. Ovenbukt 4.8 •• 9 ind. Rosnesbukta 20.9., 53+
ind. s&~~~~~~e sted 27.9. , 6o ind. 29.9. , 10• ind. 8.10., 16
ind. 22.10. , 13 ind . Rosnesbukta 23 . 10. og 17 ind. samme
sted 25.10.
VIPE (Vane llus vanellus)

Arten pltrettes vanlig eaamerstid og under vlr- og hosttrekket .
1985 : 160• ind . 18.8 • • 185• ind. 19.8. , 155 ind. 8.9 • • 50+ ind .
Rosnesbukta 28.9 .• 36 ind. 19.10. og 50+ ind . N. Ovenbukt

27.10.
115+ ind. 17. 8., 480+ ind. 1.9. (nytt maks. tall!}. og
370+ ind . 22. 9.
.
1987: 200+ ind. 10.9.
1988: 40+ ind. 2.4 •• sao• ind. 17.6. (nytt maka . tall!), 89 ind.
Rosnesbukta 31 . 8., 65 ind. N. Ovenbukt 31. 8., 100+ ind.
5.9. og 2 ind . Rosnesbukta 23.10.
1986:

STEINVENIIER (Arenaria inte rpres )
Arten pAtreffes spare011t under 'liAr - og h0sttrekket. samt soamerstid.
1 ind . Rosnesbukta 6.8. 1986 (TSK), 3 ind. 4.5. 1987 {ESH)
og 1 ind. Rosnes bukta 4.6. 1987 (LFL).

VtP£

BRIJSHifNE
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DVERGSNIPE (C&l.idris ao:inuta)
Arten pltret'fas fltallig under

he~sttrekket.

10+ ind. 18.8. 1985. 3 ind. Rosnesbukta
17. 9 . 1986.
'l'EJO(tHCI(SHIPE (C.

~-9 ·

1985 og 17 ind.

temainckti)

Artan pAtret't'es f!talli g under he~sttrekket.
3 ind. 19 . 5. 1985, 50 ind. 9.9. 1985 {maks. antall l). 1 ind.
30.8. 1987 og 3 ind. Rasnesbukta 17.8. 1988 .
IIYRSNIPE

(C . alpina)

Arten pAtreffes vanlig under vAr- og hGisttrekket .
1985: 2 ind. Rosnesbukta 6.6., 70+ ind. 27 .9., 80+ ind. Rosnesbukta 28.g., 7+ ind. 19.8., 158 ind. 9 .10. , 25+ ind.
10. 10 ., 10 ind. 14.10., 23 ind. 19.10. , 30+ ind. Rasnesbukta 20 . 10. og 20+ ind. N. Ovenbultt 27 .10.
1986: FA fe1tdager. ~n nedtegnede t'unnl
1987: FA feltdager. 3 ind. Rosneabukta 22.8.
1988: 25+ ind. N. Ovenbukt 15.5., 15+ ind. Rosnesbukta 16.7 ., 20+
ind. samme sted 17.8., 8 ind. 31.8., 55+ ind. 8.9 ., 23
ind. 15.9., 50• ind . Rosnesbukta 20.9 ., 20+ ind . SUllie sted
21.9., 78 ind . 29.9., 4o• ind. Rosnesbukta 8. 10. , 21 ind.
23.10. og 17 ind. Rosnesbukta 25.10.
TUNORASNIPE (C.t'erruginea)
Arten
1985 :
1986 :
1988:

pltreffea fAtallig under hGisttrekket, sjelden om vlren.
1 ind . 28 . 9 . og 1 ind . N. Ovenbukt 13. 10.
30+ i.J::Id. 1.9. (nytt 11alca. tall I).
21 ind . 17.8. , 1 ind. Rosnesbukta 24.8. og 3 ind . Solberg,
ca. 1 lcll
for Rosneabukta!

NN"

POI...ARSNIPE (C.c;anutwl)

Arten
1985 :
1986:
1987 :
1988:

pAtreffes fltallig under hesttrekket, ajelden oa vAren.
4+ ind. 18.8., 1 ind. 28.7., 3 ind. 8.9. og 2 ind . 19.10.
5 ind. Roane.bukta 6.8.
4 ind. 30.8.
3 ind. Rosnesbukta 16.7. og 2 ind. 22.9 .

$ANDL0PER {C.alb!)

Sje1den gjest 1 -rhalviret.
4 ind . Rosnesbukta 29.8. 1987 og 5+ ind. a - ated 30. 8.
{RWI . AHA) oa 7 i.nd. 30.5. 1988 (ESA) .

1987

BRUSHANE (PhilOIOachua pugnax)

Arten pAtreffes venlig under hGisttrekket .
1985: 12 ind . 23.6., 15 ind. 28. 7 • • ~· ind. 18. 8 . , 75+ ind .
19. 8 •• 15 i.nd. 20. 8. og 15+ ind. 28.9 .
1986: 169• ind. 1 . 9 .
1987 : 12+ .ind. Rosneabukta 8 . 8 .
1988 : 10+ ind . Rosnesbukta 16.7., 10• ind. N. Ovenbultt 2. 8 . ,
180 ind . 17. 8 •• 50• ind. Viersholm 21.8., 80+ Jnd . N.
Ovenbukt 23. 6., 232 ind. 31. 6. og 230 ind . 1 . 9 .
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FJELLHYRL0PER (Limicola falcinellus)
Sjeldan gjea t i &0111118rha1Vllret.
Tidligere upublisert funn: 1 ind. N. Ovanbukt 24.5. 1979 (NJY) ,
funnet er ikke behandlet av LRSKI 1 ind. Rosnesbukta 25.6. 1988
SO'ISMIPE (Trimra er:ythropus)

Arten pltreffes vanlig under vlr- og h~sttrekket, dessuten som..erstid.
1985: 15 ind. 23.6., 5 ind. 28.6. og 2+ ind. 18. 8.
1986: 9 ind. 11.6. og 1 ind. N. Ovenbukt 2.10.
1987: FA feltdagarl 1 ind. Rosneebukta 22.8.
1988: 8 ind. Rosnesbukta 12.5 •• 2 ind. Rosnesbukta 8 . 6. , ~ ind.
aamme ated 16.7., 1 ind. N. Ovenbukt 2.8., 1 ind . 5.8.,
5 ind. 18.8., 15+ ind. Rosnesbukta 24.8., 6 ind. 25 .8 ••
7 ind. 1.9., 8+ ind. 8.9. og 5 ind. 1~.9.
RIIDSTILK (T. totanua)
Arten pltreffea vanlig bela sommerhalvAret.
1985: 2 ind. 2.5., 40+ ind. 2.6., 20 ind. 20.8., 10+ ind. Rosnes
bukta 4.9. og 3 ind. '1.9.
1986: 36 ind. 17 .8. og 7 ind. N. Dvenbukt 5-10.
1987: 6 ind. Rosnesbukta 8.8. og 10+ ind. samme sted 22.8.
1988: 2 ind. 26.4., 5• ind . 5.6. og 10+ ind. Rosnesbukta 9.6 .
GUJTISNIPE (T. nebularia)

Arten pltreffes vanl i g under vAr- og hosttrekket.
1985 : 6 ind. 23 . 6 • • 5 ind. 7.7 •• 16 ind. 28. 7 • • 4 ind. 7.8., 3
3 ind. 15.8. , 2 ind. 20.8., og 18 ind. N. Ovenbukt 13.10.
1986: 23+ ind. Rosnesbukta 17 . 8., 35 ind. N. Ovenbutk 17 .8. og
42 ind. 1. 9.
1987: 15+ ind. 22.8. og 15 ind. 30.8.
1988: 2 ind. Roanesbukta '1.11., 7 ind. Roanesbukta 12.5., 10+
10+ ind. samme eted 16.7., 5+ ind. N. Ovenbukt 2.8. og 47
ind. 17.8.
SKOGSNIPE {T. oclu-opus)

Arten pltreffes vsnlig under vlr- og hosttrekket.
1985: 2 ind. 21.4., 1 ind. 29.~ .• 2 ind. 7.8., 1 ind . 20.8 . og
1 ind. Rosnesbukta 4.9.
1986: 5 ind. 17. 8.
1988: 3 ind. Rosnesbukta 16.7. og 1 ind. samme sted 17 .8.
Arten blit' tt"Olig ovel"Sett de den som oftest sees innenfor
stt'andvollene, idet den skremt flyr opp rra vegetasjonen.
Ingen observssjonet' fra 1987 skyldes den dArl i ge dek-

ntnsen.
Gll01fNSTILK (T. glareola)
Arten
1985 :
1987:
1988 :

pltreffes vanlig under hosttrekket.
1 ind . 7 . 7., 2 ind. 7.8., 2 ind. 15.8., og 2 ind . 20.8.
30+ ind. Rosnesbukta 8.8. og 1 ind. samme sted 30.8 .
2 ind. Rosnesbukta 17.8.
Det dArlige observasjonsmaterialet av arten skyldes de fA
feltdagene ft'a ju1i og begynnelsen av august da arten er
mest tallrik!
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STRANDSNIPE (T. hrpoleucos)
Arten pAtreffes fltallig under vAr- og h0sttrekket.

1 ind. 29.~. 1985, 4 ind. 28.7. 1985, Bind. 7.8. 1985, 6 1nd.
15.8. 1985, 8 ind. 17.8. 1986 og 2 1nd. Rosnesbukta 31.8. 1988.
SVAR'l'RALESPOVE (Limosa limosa)

Sjelden gjest
1985: 2 ind.
1986: 1 ind.
1988: 2 ind.

1 sommerhalvAret.
30.8. (ESR)

25.7.

(ESH)

24.5. og 1 ind. 17.8. (ESH).

LAPPSPOVE (L.1apponica)

vAr- og h0sttrekket.
1 ind. 2.5., 7 ind. 18.5., 3 ind. 19.5., 1-2 ind. oversomret 1 Rosneabukta, 16 ind. 27.9. og 21 ind. 29.9.
10 ind. 9.4., 17 ind. 3.5., 2 ind. Roanesbukta 24.8 •• 10+
ind. N. Ovenbukt 10.9., 25+ ind. Rosnesbukta 11.9. , 20 ind.
14.9., 14 ind. 17.9., 30 ind. 21.9., 32 ind. 22.10., 5
ind. 23.10. og 2 ind. Roanesbukta 25 .10.
lngen nedtegnede f'unn fra de dArlig dekte &rene 1986 og
1987!

Arten pAtreffes vanlig under

1985:
1988:

STORSPOVE (Numeni.us arguata)
PAtreffes vanlig under vlr- og b0sttrekket.
1985: 16 ind. 21.4., 30 ind. 2.5. og 12 ind. 3.7.
1986: 10 ind. Roaneebukta 26.4., 4 ind. 4 .5. og 2 ind. H. Ovenbukt 2.10.
198'7: 2 ind. 22.8. og 50+ ind. trakk rett s111r over Rcsnesbukte
i skumringen 20. 9.
1988: 32 ind. Rosnesbukte 10.4 .• 82 ind. 23. '1 ., 152 ind. 27 .4.
(nytt make. talll), 4 ind. Rosnesbukta 16.7 ., 30+ ind.
samae sted 24.8. og 2 ind. 26.9.
SICAsPoVE {H. phaeopus)
PAtreffes vanlig under vAr- og hlllsttrekket.
1985: 2 ind. Rosnesbukta 19.5., 1 ind. 1.1 .. 1 ind. 19.8. og
18 ind. 8.9.
;
1986 og 1987: Fl feltdager. l.ngen nedtegnede f'unnl
1988: 2 ind. 10.4., 2 ind. 5 . 6., 5+ ind. Rosnesbukta 8.6. og 3
ind. 881111118 &ted 24.8.
RUGDE (SeolOPSJ< ru.stic;ola)
Arten pAtreffes fAtallig under vir- og hlllsttrekket.

1 ind. 15.3. 1985, 1 ind. Rcsnesbukta 4.4. 1988 og 1 ind. 8.11.
1988.
ENKELTBEKKASIN (Gallinago gallinago}
Arten pAtref.fes vanlig under vir- og h0sttrekket.

9 ind. 18.4., 7 ind. 7.8., 10+ ind. 18.8., 'I ind. 20.8.,
8 ind. Rosnesbukta '1.9., 9 ind. aamme sted 28.9., 1 ind.
10.10. og 2 ind. N. Ovenbukt 2.11.
1986 og 1987: FA feltdager og derfor ingen nedtegnede funn!
1988: 15+ ind. H. Ovenbukt 2.8., 3 ind. Rosnesbukta 17.8., 15+
ind. N. Ovenbukt 23.8., 7 ind. Rosnesbukta 24.8., 20+ ind.
H. Ovenbukt 29.8 . , 8 ind. samme sted 31.8., 2 ind. H.
1985:
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Ovenbukt 29 .8. , 8 ind . ssmme sted 31 .8. , 2 ind . N. Ovenbukt 29.8., 8 ind. S8111111e sted 31.8 .• 2 i nd. N . Ovenbukt
25.10. og 1 ind . samme ated 13.11.
OOBBEL'IBEKKASIN (G.medis}

Kun tidligere funn.

Se fa!

KVARTBEKKASIN (LY1!!I!OCl"YJ>tes miniDrus}

Kun tidligere funn .

Se fa !

AVOSETr (Recurviroatra avosetta)
Kun et tidligere tunn.

Se fal

SV0MMESNIPE (Pbalaropus lobatus}
Sjelden gjeat 1 a0111111erhalvlret.
2 ind . ved N. Ovenbukt kl . 18.00, 24.5. 1987 (0LA}.
STmCOIWIIUS Sp. (tlbestemt Jo)

1 i nd . Rosnesbukta 12.6. 1988

(RFR) .

TYVJO (S.parasitieua}
Sjelden gjest. Kan pAtreffes hele 6ret, unntatt i vintermAnedene. 1 ~rkt ind. fl~y over stubbAkrene innenfor Rosnesbukta 12.9. 1982 (FOF) .
Fra denne perioden foreligger lrun et
funn av 1 d~t ind. BOlli ble funnet pA et Jorde rett innenfor
Roanesbukta 23.10. 1988 (LFL, RWI}. Det hadde 1 lengre tid blht
kraftig fra ~r-vestl
DVERGIIAKE (l.anls lrlnutus)
Sjelden gjest. hovedsakelig s e t t i s0111111erhalvArat .
Frs perioden foreliaer kun et funn: 1 juv. ind. 20.9. 1988
(RFR}.

HETI'E24AKE

(L.ridibundllJI)

Arten pAtreffes vsnlig 1 BOlllllerhalvltret. Enkelte individer til
ut 1 novYber. St~r're sntall or tidlig or aeinobservasjoner er:
1985: 46 ind. 12.7. , 2 ind. 13.10. og 14 i nd . 22 .11 .
1986: 1 ind. 26.3. og 60• ind . 17 .10.
1987: 1 ind. 30.3. og 27 ind . N. OVenbukt 24 . 10.
1988: 170 ind. 2).4., 121 ind. 6.9., 100+ ind. Ros neabukta 11.9.
25 ind. 16.9., 50 ind. 17.9 . , 80 ind . 19.9. , 50+ ind.
Rosnesbukts 27 .9.• 12 ind. N. OVenbukt 25 .10. og 3 ind.

22 . 11.

KANADISK ~ (L . canadensis)
Kun et tidligel"e funn.

Se fal

SILDEMAKE (L.fuscus)
Arten plttreffes vsnlig 1 s0111111erhalvltret , men e r
&'Jest. Sjelden mer enn 10-15 ind. av gangen .

f lttallig

trekk-
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GRAMAKE

(L.argentatus)

Arten pltreffes vanlig hele Aret, =en sjelden i at~rra flokker.
£neste nedtegnede runn er: 130 ind. 22.11. 1988.
POl..ARMAKE (L.marinus)

Kun at tidligere runn.

Se

den forrige avifauniske Hstel

SVARmAK (L.marinua)
Arten pltreffes vanlig hale !ret, 11en sjelden i antal.J. st41rre enn
25 - 30.
Nedtegnede fW\1\ er: 20+ ind. N. Ovenbukt 2~.10. 1987,

65+ ind. Knappholmane 28.3. 1986. 30+ ind.
ind. Knappholmane 11.12. 1988.

22 . 11.

1988

og 25+

FISlm!AKE (L. canus)
Arten
t1d.

pltrefCes

vanlig under vAr- og

h~attrekket,

aamt 8ommers-

KRYKK.JE (Risse tridactyla)

Sjelden gjest i vinterhalvlret.
Kun et funn foreligg~.~r fra perioden:
1988 (ESH).

Rosnesbukta

27 .12.

Sjelden gjest i sommerhalvaret, aamt under h~strekket.
funn fra perioden er: 1 ind. 25.6. 1985 (RFR).

Eneste

1 ind.

SVARTI'ERHE (Chidonias niger)

ROV"nliNE (Hyd,roprope tschegrav)

Kun tidligere f=.

Se tel

sPI.ri1'ERNB (Sterna sandvicenais)
Kun et tidligere fwm.

Se

den fo=ige avifauniske lis te I

MAKRELLTERNE (S. hi.rundo)
Arten pltreffes vanlig under vlr- og hilstcrekket, &lliDt sommeretid.
Eneste nedtegnede funn er: 10+ ind. 22. 6. 1985 og 8+ ind. 23.7 .
1985 .
R0DNEBBTERNE (S. parlldisaea)
Sjelden gjest 1 sommerhalv!rat. F~rste tunn i Kurefjorden er fra
denne periode. 1 ind. 2 . 6 . 1988 (ESH) og 1 ind. Rosneabukta 11.9.
1988 (LFL , AHA, RWI).
DVERGI'ERNE (S.albiCrons)
Kun et tidligere fwm.

Se rat

ALKEKONGE (Plotus alle)

Sjelden gjest i. vi.nterhalvlret. Fra denne perioden foraligger de
t~rste s!lcre funn tra reservatet og so111 OK$! har blitt beh~rig
nedtegnet! 2 ind. 14.11. 1985, 2 ind. ble sett helt inne ved
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Kureskj•r i Rosnesbukta 25.10. 1988 og 2 ind. ble sett ved Knappholmane }0.10. 1988 .
ALKE (Alca torda)
Sjelden gjest i vinterhalvlret. Fra perloden foreligger det bare
fiiNl rra 1988. 1 ind. 22.10. og 1 i.nd. Knappholmane 11.12.
LOHVl (Uria aalge)

A~ten opptrer

tAtal.lig i vi.nterhelvAret.
Arten 11ar spesielt
tal.lrilc 1 1988 dar nytt maka. tall ble nAM!
1965: 1 ind. 11.1., 1 ind. 15.10., 28.10., 2 i.nd. 14.11. og 2
ind. 22.11.
1986: 1 ind. 22.9 .
1987: 1 ind. belt inne ~ted Kenaholmen i Rosnesbukta 8.9., tuglen
var muligens skadet da den lyse venstre aide hadde rodlige
partier. 1 ind. N. Ovenbukt 20.9. og 1 ind. ssmme ated
8.11.
1988: 3 ind. 23.1 .• 25 ind. 20.9 . • der to ind. var halt inne ved
Kureskjer i
Rosneabukta.
6 ind . 22.10.. 2 ind.
Ro•nesbukta. 6 ind. 22.10., 2 ind. Rosneabukta 23 . 10. og

3 ind. 27.12.

TEISr (Cepphus g;:ylle)
Kun et tidllgere tunn.

Se den forrige avitauniske Uste!
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RIHGD\JE (Columba palumbus)

Arten pAtreffes vanlig i sa-rhalv6ret, spesielt under vlrtrelcket.
Arten sees sjelden vinteratid. Sterre tloklcer og tidligobser.:
1985: 2 ind. 2 .1 •• 150+ ind. 21.~. og 50+ ind. 20.8.
1986: lngen nedtegnede f'unnl
1987: 175+ ind. 12.4.
1988: 18600 ind. traklc: direkte nord over Kurefjorden 2.4. (LFL,
TSK, DBE, KBE) . Datta er den st111rsta re~atrerte tlokk
noensinne i Kurefjordenl Flokken var ao.inst 3 b
bred,
observaterena ato hanholdsvis 1 tAmet p6 Kureskjar og
ved N. Ovenbukt. Floklcen strakk sag fra at styldce innenfor
Kure•kjer, tvera owr fjorden 110t N, Ovenbulct, or at
atyklc:e ut 1 Krogstadfjorden. Nede pA bakken lcunne IMll hare
et tydelig sus fra vingeslqenel
Ut ifra fotografier av
flokken, ble tetthat og s t lllrrelse ~lAtt, og floklcen
lilt derfor he inneholdt minst 18600 individerl
I dagene scm fulgta ble det sett mindre flokker:
500• ind . 3.4., 300+ ind. 9.4. , og 14 ind. 2.10.
Sl<OGDUE (C. oenas)
Arten p6treftes fAtallig under trelckat, sut s0111111erstid.
1985: 6 ind. 11.4., 2 ind. 9.8., 11 ind. 20.8., 36 ind. 27.9. og
3 ind. 19 . 10.
1986: 3 ind. N. Ovenbukt 28.3. , 1 ind. 3.6. og 1 ind . 17.8.
1987: 2 ind. 4 . 8.
Fra 1988 foreligger det ingen nedtegnade
funn!

TYRKERDUE (Streptopelia decaqcto)
Sjelden
Se tal

gjest

1

sa.aerhalvAret.

Kun et tidligere vinterfunn .

.Y
bR-'10
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GJ0K {Cuculus canorus)
Arten pltreffes fltallig sommers~id, s~t under vlr- og h~st
trelcket .
Nedtegnede runn i perioden er lrund fra de to Peste
feltAr !
1985: 1 1nd . Rosnesbuk~a 19 . 5 . , enkeltindivider 3 . 6 ., 13.6. ,
14.6. og 20.6. , 1 juv 2~ . 9 .
1988: 1 ind. Rosnesbuk~a 5.6 . og 1 juv 31.8 .
HORNUGLE {Asio otus)
Sjelden gjest belt ute ved fjorden . Fra perioden foreligger de~
kun et tunn : Et nylig d~t individ ble funnet 1 en Uve rett
nord for Rosnesbukta 21. 3 . 1988 (JRA) .
JORDUGLE (A.fl111111118us)

Arten pltreffes fltallig under vll.r- og h~sttrekket.
fo religge r det kun to h~stfunn: 1 ind . 9.10. 1985
ind. N. Ovanbukt 18 . 10. 1988 (DBE).

Fra perioden
(RFR) og 1

PERLEUGLE (Aegolius funereus )
Kun et tidligere funn .

Se fa!

SPURVEUGLE (Glaucidium passerinum)
Kun et tidligere funn .

Se fa!

KATTIJGLE (StriJt aluco)
Ar~en pltreffes 1 01111'1\dene rundt fjorden bele A.ret.
Arlig nmr inntil fjorden.

2 par helcker

NATTRAVN (Csprimulgus e uropaeus)
Kun ticll.i.8'ere funn . N. J . Ytreberg navner at arten ble hort Arlig
i slutten av 50-lra og i 6o-lra. Se fa !
TAANsEILER (Apus apus)
Arten pAtreffes vanlig i lite antall i jun1, juli og august.
Folgende nedtegnede funn foreligger : 7 ind. 6.6 . 1985 , 5+ ind.
16. 6. 1985, 3 ind. 22 . 6 . 1985, 15 ind . 3.7 . 1985, 25+ ind. 23.7.
1985 og 200+ ind . 17 . 8 . 1986.
VENDEHALS (Jynx torquilla)
Arten pltreffes fAtallig under vAr- og bosttrekket.
Inren nedtegnede funn i denne periode. Se den forrige avifsuniske lbte I
GR0HNSPETT [Picus Viridis)
Arten pAtreffes vanlig hele Aret og er den hyppigste observerte
av halckespettene. Folgende nedtegnede funn fra perioden :
1985 : 1 ind. 7.8., 1 ind. 15.8. og 1 ind. 20.8.
1987: 1 ind. 6.9.
1988: 1 ind. Tasken 4 . 4 ., 2 ind. 19.9. og 1 1nd. 27.9 .
GRAsPRETr (P . canus)
Kun tidl1gere funn.

Se fa!
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SVARTSPETT (Dryosopus martius)
Arten pAtreffes fAtallig hele Aret.
sjoner av arten kun nedtegnet i
10.10. og 1 ind. N. Ovenbukt 27 . 10.

Fra

1985:

perioden er obaerva1 ind . 21.~-- 1 ind.

FLAGGSPEIT (Dendrocopus maJor)

Arten pAtref'fes fAtallig hele lret. Nedtegnede
er:
1 ind. N. Ovenbukt 13.10. 1985, 1 ind.
1985 og 2 ind. Tssken ~ . 4 . 1988.

srunn

i pet'ioden
sted Z7 .10.

DVERGSPEIT (D.minor)

Arten pAtreffes sjelden i sommerhalvAret.
Fra perioden
f'orellgur dat lcun et nedtegnet funn: 1 ind. 20.8 . 1985.
TRETAsPETT (Picoides tridacty1us)
Kun tidllgere runn.

Se fa t

SANDSVALE (Riparia riparia)
pAtreffea fAtallig 1 august.
lngen oedtegnede CWU\ 1
perioden. Se den forrigu avifauniske liste!
Arten

LAVESVALE (Hirundo rustics)
Arten pAtreffes vanlig under vA.r- og Nlsttrekket.
~edtegnede funn fra perioden er:
1985: 10• ind. 18.5 • • 8 ind. 23.6. og 5 ind. 23.7.
1986: 500+ ind. 17 .8 .
1987: 50• ind. N. Ovenbukt 19. B.
TAI<SVALE (Delichon urbica)

pAtreffes vanlig i variarende antall f'ra jUDi og t:U midten
av aeptember.
Mer sjelden under vArtrekket. Hedtegnecle funn
f'ra perioclen:
1985: 16 ind. 3.6., 26 ind. 23.6., 18 ind . 7-7- og 4 ind. 15.8.
1986: 200+ ind. 17.8.
1988: 100+ ind. N. Ovenbukt 29.8. og 10 ind. 14.9.

Arten

FJEI..l.EliKE CEremophila alpestris)
Kun ti.dliget'e funn.

Se fat

TOPPLERKE (Galerida cristata)
Kun et tidligere CWU\.

Se fa!

TRELERKE (Lullula arborea)
Sjelden gjest under vArtrekket.
der 2 ind. ble sett 4.5. (RFR).
16 Ar!

Arten ble "gjenoppdaget• i 1988
Arten hadde da ikke ve"t sett pA

SANGLERKE (Alauda arvensis)
Arten pAtreffes vanlig under vAr- og h~sttt'ekket.
Nedtegnede funn fra perioden er:
1985: 1 ind. 11.4 •• 16 ind. 2.5. og 2 ind. 10.10.
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1986:
1988:

1 ind. N. Ovenbukt 27 . 9. og 10+ ind. samme sted 5.10.
190 ind. 29 . 9.

TREPIPLERKE (Anthua trivialia)
Arten pAtreffes van.lig i lite antall under trekket .
Ingen
tegnede fWlll fra periodenl (Dessverre !4r man vel ail)

ned-

HEIPIPLERKE (A.pratensis)
Arten pAtreffee vanllg tmder trekket, serlig under h0sttrekket ,
eksempelvis: 5+ ind. N. Ovenbulc:t 5. 10. 1986, 30+ ind. Rosnesbukta 20 . 9 . 1988 og 370+ ind. 29.9. 1988.

SKJIRPIPLERKE (A.spinoletta)
Arten pAtreffes vanUr 1 llte antall i SOID!IIerhalvo\ret, eksempel5 ind. 2.5. 1985.

via:

GULERLE

(Motacllla tlava)

Arten pAtreffes vanlig W>der trekket, 82rli&' under heo~attrekket ,
ekaeiiPf!l.via :
15 ind. av J:"asen M.f. thunberp., dade, 12. 5 . 1985
(ESH), 66+ ind. 17.8 . 1986, 4o+ ind. Rosnesbukta 22.8. 1987, 40+
ind. Viersholm 21 .8 . 1988 og 20+ ind. Rosnesbukta 17.8. 1988.
VI.NTERERLE (M. cinerea)

Kun et tidligere fWut .

Se fa!

LINERLE (M.al.ba)
Arten pAtreffee vanlig 1 lite antllll under trekket og a0111111erstid,
akaa.pelvis: 2 ind. 2. 5. 1985. 25+ ind. 20 . 8. 1985, 1 ind. Knappholmane 12.4. 1987. 1 ind. Kureskj2r 9.4. 1988 og 1 ind. 14.9.
1988.
TORNSKATE (Lanius collurio)
Arten pAtref'fes 1 lite antall under trekket og aommet"St1d,
eksempelvis:
1985: 1 ind. 15.5., 4 ind. 23.7., 1 ind. 7.8. og 7+ ind. 9.8.
1987: 1 1nd. Rosnesbukta 29.9.
1988: 1 juv. ind. N. Ovenbukt 4.8. og 2 ind. samme sted 31.8.
VARSLER {L. excubitor)
Arten pAtreffes ejelden under trelcket, oftere som oval:"vintringsfugl. Kun to nedtegnede funn foreliaer fra per1oden: 1 ind . N.
Ovenbukt 27.9. 1986 og 1 ind. same sted 7.1. 1988.
PIROL (Oriolus oriolus)
Av en eller annen llrsak er arten ikke nevnt 1 noen tidligere rapporte~:", sjeo~l om arte n er blitt sett aA t i dlig som 1 1970!
Dette
kan skyldes at obseJ:"Vasjonene 1kke har kommec LRSK-~s tCold 1
hende. datte er sterkt beklageligl Jeg vil her gjengi en oppsum=ering f'ra et brev som er 100ttatt fra Nils Jarl e Ytreberg.
8.6. 1970: Den karakteristiske s angen "dydelio~ ble b~rt flere
ganger p(l Grindbolmen rra kl . 12.3D-tiden fra tette
og hl)ye e.sketnor. Sangen ble hl'rt ved 17-tiden aamme
dag og ca . kl. 11.00 neste dag (9.6 . ) , ble den hOJ:"t
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samme sted . Ved 18-tiden ble den sett i en &tor
eik , o~ noe senere f10y den sQlrover . Hovedinnt rykket
var Cjardraltt 1 gult . Pit-olen ble ogs! hCIIrt 15 . 6 .
ved 05 . 30-t1den.

pA

5 . 6 . 1971 :

3. 6. 1980 :

1 ind. ble igjen h0rt kl . o4 . 30 og ca . kl . 16. 45
da den s ang ustanselig 1 15 mi nutter . I de siste 5
minu ttene satt den helt Apent i en torr bjork , lcnapt
200 meter f ra observasjonsstedene !ret f0r. Med QYe
gr0nt 1 fj•rdrakten ble fuglen vurde rt t i l A VRre an
ung hann.
1 ind . ble h0rt

110rpnene flere ganger fru til
Ved 17-tiden, 18-18.30-tiden og
oakring kl. 21.30 ble fuglen ogslt. hmrt, hovedsakl ig 1
de same aarider som tidli gere .
Pirolen gjorde seg f0rst tilkjenne ved diverse kallel!ter , aenere med sang ved 07 .JO-tiden, san11re ikke
h111rt.
28.5., pirolen !lang livlig omkr1n&' kl . 10.00
o~ bla sett 1 toppen av at tre ved 11 . 30-t1den. Dette
var ogs! an ung hann. Den 6.6. ble arten h0rt aynp
i de aamme omrAdene kl. 09-09 . 30 og igjen kl.12.30.
2n gana- fle~y den ut av at tre rett over bodat pA
ob!lervatCIIl'flne. Den var plfallenda gul oc observatCIIren er ikke i tvil om at det denne gang dreida seg
0111 en vok.een hann.
Alle observasjonene ble cJort i
de &Billie Olll'lldene s011 tidligere.

ea.

21.5.1981 :

0111

kl. 08 . 00.

Fra denne per1ode foreliger det et funn av artan:
1985 (RFR) .

1 ind. 23. 6.

STa !Sturnus vulpr1s)

Arten p&t raffes vanl1c Wlder vir- og heattrekket, sllllt soc.erstid, eksempelvis:
1985 : 5 ind . 11.4. , ~· ind. 19.6., 100+ ind. 3 . 7 ., 50 ind.

28.7 . oc 2 ind. Z7 -9 -

1986:
1988:

~ ind.

N. Ovenbukt 28.3. og 40+ ind. 17. 8 .

1 ind. Kureakjer 9 . 11 .

Nll!n"l''!SKKUl ( Garrulus dandarius)

Arten pltref fes vanlig 1 lite antall hele Aret , dog oftest i
vinterbalvlt.ret , eksempelvis:
2 ind. 10.10. 1985 og 10+ ind . K.
Ovenbukt 11 . 12. 1988.
SKJ£RE (Pica pica)

Arten p!tref fes vanlig i lite ental! hele !ret, eksempe•vis:
1
ind . 11. 4 . 1985. 5 ind. 2.5. 1985. 11 ind. 27 . 9 . 1985, 20 ind.
5.9. 1988 og 8 ind . Rosnesbukta 27.9. 1988.

!10'TTEI<RAKE

(Nucifraga C!!rY!?Catactes)

Sjelden gjest. Arten er kun registrert en gang i perioden~
1
ind . K. Ovenbulct ZT . 9 . 1986 (RWI, RBO) . Dette e r f(llrste Cunn av
arten i Jturefjorden .

KAlE !Cor-Vue 110nedula)
Arten plt.treffes vanlig hele A.ret, men storre antall i
trekketidene, eksempe1vis : 16 ind. 21.4. 1985. 10+ ind . 22 . 6 . 1985, 16
ind. 27.9 . 1985 , 10 ind. 10.10. 1985, 60+ ind. 15.10. 1985 og 70•
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ind. Rosnesbukta

8.8. 1987.

KORIIKRAKE (C. frudlegus)
Arten kan trolig p~treffes 'rlig i lite antall under v!r- og
hosttrekket, eksempel vis: 1 ind. 11.5. 1985. ~ ind . 31.7. 1986,
3 ind. 9.4. 1988 og 2 ind. 12.4. 1988.

KRAxE

(C.corone cornix)

hele !ret, eksempolvis : 110• ind. 22. 6.
ind. 13.2. 1988. 100+ ind . 14 .9.
delvis albino ind. 28.9 . 1988 (Armog hAndsviogfjer var hvite, samt h0yre pannedel (DVO) , 30• ind.
N. Ovenbukt 25.10. 1988 og 200+ ind. Knappholmane 29.10. 1988.
Arten

p!treffes

vanlig

1985 , 35 ind. 27.9 . 1985. 6o•
1988, 47 ind. 17.9 . 1988, 1

RAVN (C.corax)
Arten kart p!treffes i lite antal.l hale !ree.
rwm fra perioden er: 6 ind. 3.10. 1987.

Eneste nedtognede

SIDENSVANS (Bombycilla garrulus)
Arten pltreffes f~tallig i vinterhalvAret. Kun et nedtegnee funn
i perioden: 10• ind. II. Ovenbukt 23.10. 1988.
aJC:rulESME'l"l' (Troglodytes troglodytes)

Arten lean p!treffes vanlig i lite antall hele !ret.
tegnede fUDD fra deMe periode!

Ingen ned-

.nl!NSPURV (Prunella lllodularis)
Arten p!treffes fA.tallig under trekket.

Inpn

nedtegnede

funn

fra danne periodel
SAHGERE, FUGLEKONGER, FLUESNAPPERE OG 'l'ROSTER- Muscicapidaa

SIVSANGER (Acrocephalus schoenobaenus)
Kun et tidlipre funn.

Se tal

MYRSANGER {A.palustria)

Sjelden gjest. Ny art for Kurefjordenl
ind. San&' ved Kureskjer 30.6. 1987 [0L..l., MR), 1 ind, sang ved
Kure!a 6.6. 1988 (DVO) og 2 ind. sang ved Taskenbekken 14 .6. 1988

1

(RWI).

R0RSAHGER (A . scirpaceus)
Arten pltreftes vanlig 1 lite antall ved takNrvegetujonen i
mai, juni, juli og august, eksempelvis: 1 ind. 2.6. 1985. 3 ind.
28.7. 1985. 1 ind. 8.6. 1987. 2 ind . Rosnesbukta 26.5. 1988, 1
ind . N. Ovenbukt 5. 6. 1968, 1 ind. Kureskj2r 5.6. 1988 og 3 ind.
Rosnesbukta 9.6. 1988.
GULSANGER {Hippolais icterina)
Arten pAtreffes fAtallig i juni, juli og august.
Fra perioden
foreligger tre nedtegnede funn: 1 ind. Kanaholmen i Rosnesbukta
8.8. 1987 (LFL, TSK), 1 ind. 3.6. 1988 (ESH) og 2 ind. sang ved
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Kureskjer 8.6. 1988 {LFL. BOL, RWI).
HAGESANGER (Sylvia borin)

Art:en pltreffes fltallig 1 soomenaAned-. Inpn nedtegnede t'unn
fra denne pel"iode!

MUNK (S. atl"icapilla)
Arten plt.,ffes vanlig 1 lite antall
nedtegnede funn fra denna periodal

1

8011111ler'lllnadene.

TORNSAHGER (S.communis)

Ar'ten pltreffes vanlig 1 lite antall 1 aai, juni, juli o• august.
Nedtegnede f'unn 1 perioden er: 2 ind. 3.6. 1985, 6 ind. 20.8.
1985, 5+ ind. Kanaholmen 8.8. 1987, 2 ind. samme sted 26.5 og 3
ind. Kure.kj•l" 5.6. 1988 .
M0LLER (S.cutTUca)
Al"ten pltreffes vanlig 1 lite antall i mai, juni, juli og august.
Ktm et nedtegnet fwm f'ra denne periode: 2 ind. Rosnesbukta
12.5. 1988.
U'lVSANOER {Phylloscopua trochilua)

Arten pltreffes vanlig 1 11181. juni, juli.
Ingen nedtegneda funn 1 pedoden!

august og

september'.

GRANSANGER (P . collybita)

Arten pltreff'as fltallig i mai-septembar.
perioden foreligger: 1 ind. 6.9. 1967.

Et nedtegnet f'unn f'ra

llflKSANGER (P.aibilatd.x)

Al"ten pltreffes sjelden.

Ingen funn f'ra de to sJ.sta pel"iodel"!

FUGLEKONGE (Regulus regulus)

Arten pltreffes vanlig 1 lite antall hale lret.
Fra denne
periode foreligger et nedtegnet s00111erfunn: 4 ind. 2.5. 1985.
SVARrnVIT-FLUESNAPPER {Fice<iula hYpOleuca)

Arten pltl"Bffes
periodenl

f'l~tallig

under t1'9kket.

Ingen nedtegnede funn 1

GRA-FLUE§NAPPER (Muscicapa striata)

Arten pa\treffas fltallig o• uregelmes6ig under'
nedtegnede funn i periodenl

trekket.

!ngen

BUSKSKVF:l'l' {Saxicola rubetra)
Arten pltreffes fAtallig under trekkat.
Nedtegnede f'unn f'ra
perioden ar: 2 ind. 28.8. 1985. 1 ind. 6.9. 1987 og 2 ind. N.
Ovenbukt 5.6. 1988.
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S'IlUNSKVF:IT ( Oenanthe oenan the)

Arten pltref'fea vanl1g 1 lite ant:al.l under trekket og a-ratid.
Nedtegnede fW>n i perioden er: 2 ind. M. Ovenbulct 31.8. 1987. 1
ind. 6.9. 1987. 1 ind. 19.9. 1988 og 5+ in.d. H. Ovenbulct 10.9.

1988.

SVAifl' R0DSTJERT

(Pboenicunu~

KWl et tidliger:-e fWUl.

oclu-uros)

Se den forrige avitauniske lister

R0DSTJERT (P. phoenicurua)
Arten p6.tref'fes sjelden under vlrtnokkost og s0111111erstid . Et nedtegnet funn i perioden: 1 ind. ved Kureskjar 5.6. 1988 (DBE).

R0DSTRUPE (Erithecus rubeeula)
Artan pltretflls vanlig i lite ant:al.l fra mars-septllllber.
nedtegneda runn i perioden!
NATTERGAL (Luscinia luscinia)
Arten pltrertes fltallig pl egnede lokal.itater n~ndt fjorden, og
langs Kureo\a, dar flare ae.ng aooaeren 1988. 1 ind. ved utliDpet
av A.a 6.6. 1988 (DVO). Dette M sies ! ,.re fiDrste tunn av arten
i dat aktuelle omrldel

St.AsriiUPE (L.svecica)
Arten pltreffes sjelden og bare under
tegnede f'unn i denne periode I

h~&sttrekket .

Incen ned-

GRA'IRQST (Turud pilaris)
Arten pltreffes vanlig hale Arost, spesielt under hHttrekket.
FIDlgende f'unn f'orelige<" fra perioden: 10 ind. 18.4. 1985, 1
ind. 2.5. 1985, 3 ind. 12.7. 1985. 200+ ind. 27-9· 1985. 9 ind.
10.10. 1985. 17+ ind. N. Ovenbukt 6.3. 1988 og 8 ind. 2.10. 1988.

RINGTROST (T. tOl'QU&tus)

Kun tidligere funn.

Se fal

SVAJn'TROST (T .merula)
Arten pltreffes vanlig 1 mindre antall under vlr- og hiDsttn!kket,
~~en ogs! SOIIIIers tid. lloen ned tegnede f'unn f'ra periodan :
1 ind.
11.4, 1985. 10 ind. 2~.6. 1985. 1 ind . 23.7. OS 1 ind. 9.~. 1988.

R0DVING£IROST

(T.ilia~)

Artan pltreff'es vanlig under trekket, Sll!rlig hattrekket .
tegnede funn 1 perioden er: 1 ind. 11.4. 1985 , 2 ind.
1985. 10 ind. 29-~- 1985 og 1 ind. 2.5. 1985.

lfed-

18. 4.

MAL'I110ST (T.philomelos)
Arten pltreffes venlig i mindre antall under vlr- og h~&sttrekket.
Nedtegnede funn 1 perioden er: 3 ind. 1.5. 1985 og 1 ind. 27.9.

1985.
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D~ETROST

(T.viscivorus)

Arten pAtreffes fAtallig under trekket og h;yppigst om vllren.
Nedtegnede fwm i perioden er: 5 ind. N. Ovenbukt 3.q. 1988 og
10+ ind. Rosnesbukta 17.4. 1988.
STJERn!EIS (Ae.o;ithalos clllldstus)

Kun t.idligere funn.

Se fal

L0VMEIS (Parus palustris)
Arten pltreffes fAtallig hele Aret .
Ingen nedtegnede
denne periode. Se den forrige avifauniske liste!

funn

1

GRANMEIS (P .montanus)

Arten pAtreffes fAtallig hele llret. men mer vanlig enn l~vmeis.
Nedtegnede funn i perioden er: 3 ind. 11.4. 1985 . 7 ind. 8.9.
1985 . 5 ind . 10.10. og 2 ind. N. Ovenbukt 12.11. 1988.
TOPPMEIS (P.cristatus)
Arten
meis.

pltreffes fa tall ig hele Aret, men 1kke sll vanlig so• granIngen nedtegnede fwm i perioden!

SV~S

(P.ater)

Sjelden gjest, hele Aret.
fa!

Kun tidligere

funn

foreligger.

Se

BWE:IS (P.caeru.leus)

Arten pltreffes vanlig 1 lllindre antall hele Aret . Nedtegnede
funn i perioden er: 2 ind. 10.10. 1985, 3 ind. 19.10. 1985 og 6
ind. N. Ovenbukt 12. 11. 1988.
KJ0TTMEIS (P.major)
Arten pltreff'es vanlig i mindre antall hele Aret. Nedtegnede
funn i perioden er: 3 ind. 11 . 4. 1985, 3 ind. 27.9. 1985, 17
ind. 10.10. 1985, ~ ind. 20.10. 1985 og 3 ind. N. Ovenbukt 12.11.
1988.
SPETTMEIS (Sitta europaea)
Arten pAtrerres vanlig i aindre antall hele !ret.
Nedtegnede
f'unn i perioden er:
Z ind. 21.9. 1985 as 2 ind . N. Ovenbukt
12 . 11. 1988.
TREKRYPER (Certhia familiaris)

Arten pltreffes fl\tallig og i mindre antal1
nedtegnede funn i perioden!

hele

llret.

Ingen

GRAsPURV (Passer domesticus)
Arten pAtreffes fatallig og i aindre antall hele Aret . Et nedtegnet funn i perioden : 5+ ind . N. Ovenbukt 12.11 . 1988.
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Pll.FINK (P.montanus)
Arten pAtreffes vanlig i mindre antall bela lret, men stern~
antall sent pa M!sten. Et nedtegnet fWln i perioden: 100+ i.nd.
N. Ovenbukt 12.11. 1988.
BOJtFINK ( Pr.ingi.lla coelebs)
Arten pltreffes vanlig i mindre antall under vir- og hlllsttrekket,
ogsA sommet"Stid. Nedtegnede t'unn i perioden er:
1 ind.
11.4. 1985, 25 ind. 27.9. 1985 og 10+ ind. H. Ovenbukt 28.3.
!Dell

1986.

BJ'ORKEPINK (F .monti.rrlngil.la)
Arten plt:reffes vanlig under vlr- og hesttl:'ekket.
Fnlcalte kan
overviDtre.
Nedtegneda funn 1 perioden er: 150+ ind . 18.4.
1985, 200 ind. 9.10. 1985 og 100+ ind. 22.9. 1988.

GR0NNFINK (Carduelis chloris)
Arten p6treffes Vllnlig under vir- og heattrekket.
SmA f1oldcer
kan overvintre.
Sees i lllindre antall oga! sommerstid. Ingmt
nedtegnede funn 1 periodenl

GR0NNSISIK (C.spinus)
Arten p6tretfes vanlig i lllindre antall under vlr- og M!sttreldcet.
Nedtegneda funn i perioden er: 15+ ind. 111 . 9. 1988.

STILLITS (C. carduelis)
Sje1den gjest 1
liste!

vinterhalvlret.

Se

den

forrige

avifaunis~e

BERGIRISK (Acanthie navirostr.is)
antal.l undel' vlr- og hlllsttrekkat. Eneste nedtegnede f'wul 1 per.iodan: 5• ind. If. Ovenbukt
23-10. 1988.
Arten pltreffes fltal.lilf i lllind:re

TORNIRISK (A.cennabina)

Arten p6treffes vanlig 1 m.indre antall under vlr- og heattrekket .
lfedtegnede l'unn 1 pel"ioden er: 4 ind. 2.5. 1985. 6 ind. 5.5.
1985. 3 ind. 6.6. 1985, 1 ind. 13.6. 1985. 3 ind. 7.7. 1985, II
ind. 27 .9. 1985. 12+ ind. 17 .8. 1986 og 2 ind. If. Ovanbukt 31.8.
198'7aRAsiSIK (A.fla=mea)
Arten pAtreffes vanlig under vAr- og hCIIsttrekkat. Sm!flokker ~
overvintre. ~ nedtegnede fwut i perioden.
Se den torl'ige
avifauniske liste!
POURSISIK (A:homemsnn1)
Kun et tidligere funn.

Se fa!

ROSElfFINK (Carpodacus erythrinus)
Sjelden

gjest.

Arten or ikke regiatrert 1 perioden, men 1 den
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forl"ip. Andn! upubliserte funn er: 1 ind. sa:1g ved N. Ovenbukt
28.5. 1983 (NJY). N.J. Ytreberg h~l"te og sl oggl en 1-lrig ikke
fullt utflll:'get hann pl sllll!llle sted sl tidlig som 5.6. 1974!

GRANKOIISN'EBB (Lois curvirostra)
Kun tidligere funn.

Se fa!

DOMPAP (Pyrrhula pyrrhula)

Arten pAtreffes vnal.ig 1 aindre antall vinterstid, mer sjelden 1
&OIIIliiBrbal.vlret. Ingen na:itegnede funn 1 periodan!

GULSPURV (Emberiza citringella)
Arten pA.treffes vanlig hele lret, men i stll!rre antall under
trekket.
Nedtegnede t'w>n 1 pedoden er: 1 ind. 11.4. 1985, 20+
ind. 2.5. 1985. 1 ind. 19.10. 1~85. 10+ ind. N. Ovenbukt 28.3.
1986 og So+ ind. Roanesbukta 25.10. 1988.
SIVSPURV (E. echoeniclus l

Arten pltreffes vanlig i llindre antall under trekket:, man opA
sommel"stid, s~rlig ved tak~rskogen innerst i Rosneabukta og
lanp Kurell.a og Taskenbekken, Nedtegnede funn i perioden er:
1985: 20+ ind. 27.9 •• 5• ind. Rosneabukta 28.9., 1 ind. 10.10.
og 1 ind. 11.4.
1986: 3+ ind. N. Ovenbukt: 28.3.
1987: 2 ind. Roanesbukta 8.8.
1988: 10 ind. 1~.9., 30+ ind. 21.9. og 5 ind. 2.10.

LAPPSPIJRV (Calcarius lapponicus)
Kun tidl.ipre fUM.

Se fat

SN0SPURV (PlactrophenB>< nivalia)

Arten pltreffaa vanlig 1 mindre antall i vintel"halvAret.
nedtegnede
liate!

runn

1 denne periode.

Ingen

Se forrip periodes avifauniske
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F~]!NGOEN

I KUREFJORDEN 1988

Flamingo (Phoenicopterus ruber} hekker i Middelhavsornradeti. blant
annet 1 Camargue i Rhone-deltaet i S0r Frankrike. Den ga~reffes
pa mudderbafiKer i deltaer, kystsoner og ved innsj¢er der arten
finner sin f¢de og hekkeplasser. Underarter opptrer av og til
unnsloppet fra dyreparker og kan i den sammenheng patreffes i
hele Europa. Kjennetegn: Den er ca. 130 em. lang og kJ¢nnene er
like. Den har sVi!t lange bein og en sv!rt lang hals. Nebbet er
ned~yd. Fj~drakten lyser i hvitt og rosa.
Bein og nebb er
r¢dlig rosa, mens neobspissen er svart. F¢de: FurasJerer ved a
•skumffie" vannoverflaten med nebbet holdt opp ned, et sileapparat
i nebbet fanger da opp diverse sma dyre- og planteorganismer og
krepsdyr. Ellers bestar f~den ogsa av vanninsekter, diverse
blotdyr, fiskerogn og plantefr~.
Den 8. juni 1988 guidet Rune Wiggen, Birger Olsen og
undertegnede, fugleinteresserte fra Halmstad barneskole i Rygge
ved det nye fugletarnet ved Rosnesbukta i Kurefjorden. Vi sRuer
utover bukta og kan notere oss stjertand, sotsn1per, storspover
og smaspover. I tillegg er det store mengder av hettemake,
f1skemake, tjeld og gravana.
Etter
en stund blir Birger tvilende og s~rrende i stemmen.
11
0,a:aL sa rarden ful'n der er'a'' far Birger sanset seg til a si,
der nan tydeligyis bar fatt ~ye pa et eller annet i teleskopet.
Rune sma-ler som han pleier, og sier: •Hva er'u har sett na'a
Birger, du bara fablcer!• "J~ trur'e er en £-flamingo", sier
Birger. Rune rister pa hodet og s~¢r: "Hvorre da-a?" Birger
~~ker~ og Rune far rettet skopet 1 riktig retning idet han sier:
Ah, aet ste~r jo!• I mellomtiden bar jeg ~t opptatt med a
svare pa en reRke sp¢rsmal fra de framm¢tte om hva, hvorfor,
hvordan og hvorfor ikke det'a.
Endelig far jeg en liten pause, og far tatt en titt utover i det
jeg h~rer: "Lennart, Lennarti. Lennart, en flamingo"
fra Birger.
Dere bara tull!I', jce trur'm:e no pa dere, 11 svarer jeg i det
jeg
sikter inn •detta• spetakkelet som ae "mascer" sa fcelt 011. 1 JQss,
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dere k~dder'nte likav~l·, far jeg sagt f~r Rune utbasunerer et
kraftig Ji-ha", noe han pleier a g}~re nar han blir SVCErt sa
tilfreds. Vi studerer den en stund, deretter drar Rune hjem for
a hente kamera og for a varsle "Fredrikstadgjengen•.
11

"Elvetrollaa er pa plass dagen etter, oa i de nCErmeste dagene
fuglekikkere fra hele 0stfold ut fiit for a se denne
elegante fugl av et beinrangel, idet den furasjerer pa
mvdqerbankene., Fra T9r Sc~edli9g , oppsynsmann ~os fylke~mannens
mllJ0vernavdellng, far v1 gre1e pa at han f1kk 0ye pa fuglen
kvelden i forveien da en kjent fuglekikker, Egil S. Hansen, skuet
utover fra tarnet den 7. juni.
~alfarter

Flamingoen, av underart roseus, ble Virende pa mudderbankene i
Rosnesoukta med all sikkerhet fram til 2~ . juni. Noen dager
etterpa fikk vi se.den fly uten problemer 99 at h~Yfe v1ng
manglet en del armsvingfjCEr. Dette fikk oss t11 a tro at fuglen
mul1gens var vingeklipt i en eller annen dyrepark, og dette
avskrev rnuligheten for at fuglen var vill. Arild Hansen ringte
rundt til de forskjellige dyreparker i Skandinavia og f1kk
bekreftet at et ind1vid av ukJent rase var r~mt fra Krist1ansand
Dyrepark i de siste dager av mai samme ar. Senere har vi fatt
greie pa at en flamingo ble sett ved M~len i Brunlanes i Vestfold
2. - 6. juni, hvilket styrker teorien ytterligere. Denne
observasjonen dreier seg derfor med all sannsynlighet om en og
samme fugl. I manedsskiftet juni/juli ble en flamingo sett pa
Hvaler lengre s~r i fylket og den 30. juli ble det ogsa sett en
flamingo pa R0r$y, Vega i Nordland. Tidligere funn av flamingo i
Mossed1striktet er ogsa i fra Rosnesbukta i Kurefjorden da en
fugl av underarten chilensis ble sett her 1. juli 1963 og vel en
uke f~r den forsvant, og vtterligere en fugl Chilensis pa samme
sted i juni 1971 (V.Ree m.fl.).
Flamingo er en sapass stor og merkelig fugl[ slik at den blir
godt lagt merke til der den matte duKke opp. Dette er nok
arsaken til at man lett kan f~lge en slik fugls bevegelser fra
den ene kanten av landet t11 den neste. Det ble ogsa sett
flamingo flere steder i Nord-Norge, og det kan muligens dreie seg
om Krlstiansands-fuglen som i aret som gikk, nok har hatt en
meget omflakkende til~relse .
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Gjenfunn av fiskemake og hettemake merket i Kurefjorden 1952-62 .
Lermart Fl~seth
Det foreligger smt mil!lge interessante funn, sm'lig av hettem;
som er blitt merket i Kurefjorden. Blant de som har drevet med
ringmerking i Kurefjorden f0r 1972 er Nils Jarle Ytreberq,
Olav Hagelund og Asbj~rn Fagertun. Ringmerking av hettemake og
fiskemake er f¢rst og fremst blitt gjort pa Knapphol~ane midt i
Kurefjorden, men nar henvisning til merkestedet er Avent vil det
si at det enten er blitt merket pa Knappholmane eller Labuholmen
ved Nordre Ovenbukt . Nar det er orukt klamme rundt gjenfunnsdato
betegner dette kun den dato ringmerkingssentralen mottok melding{
slik at gjenfunnsdato derfor rna V!re fra f~r oppgitt data. IkKe
alle kooro1nater er tatt med, dette gjelder f¢rst og fremst for
funn i n~rheten av merkestedet, men av forskjellige arsaker har
enkelte utenlandsfunn ikke blitt stadfestet pa koorQinatvis i
ringmerkingsrapportene fra Statens Viltforskning pa As. Ellers
f¢lger oppsett og samme symboler som er forklart pa sidell. For
a lette oversikten for gjenfunn av hettemake, er funnene tegnet
inn pa et Europakart. Vi kan tydelig f~lge flyveretning til de
respektive land, og man vil uten st~rre vanskeligheter se at
hettemaker fra Mossedistriktet overvintrer langs Nordsj0en ~ den
Engelske Kanal, men enkelte individer har sagar blitt gjenfunnet
.i Spania og pa Sardinia i Italia.
1

1
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GJESFU~ AV FISKEMAKE OG HE!TEMAK£ RIN~ERK£T I KUREFJORDEN

1952-1962

FiskemAke. Larus canus: (Tesnforklarins. se side 18 • )

066 509

X Pull

28.05. 1952

?

1~ . 10.

1952

Aven, Kure fj orden, RAde
0stfold, 1(59.20N-10 .44E)
Vester-Vannet , Jylland
Danmark

ca. 350 b
Zool.

38 958

11.06. 1959
+
20.09. 1963
2(56.55N - 8.32E)

Zool.

56 753

X Pull

Stav.

X Pull

526 002

X

16.06. 1969
oa.o5. 1961

Aven, K.fjorden, RAde
SlllDllle sted!

X Pull

12 .06. 1959

X

juni/ juli

Knappbol.llane, K.fjorden
RAde, 0stfold
Hirtshals , Jylland,
Da.nmark
190 km SW ca. 14 Ar

72

2(57-35N - 9.58£)
Ste.v.

528 115

SSW

Aven, K.fjorden, RAde
Hundborg, Danmark
ca. 200 b SSW

X Pull

13 .06. 1958

X

11.03. 1972

2(52.57N-

~.47E)

Knappholmane, K.fjorden,
RAde, filstfold
Den Helder, NoordHolland, Nederland
800 km ssw 13-8-27

HettemAke. Larus ridibundus:

066 573

28.()5. 1952

X

23.()1j. 1953
28.Q5. 1952

X

""oil. 1953

055 369

X Pull
+

28.05 . 1952
31.08. 1952

SoiU over!
0stvendayasel, Jylland
Danmark, ca. 225 km SSW

1811

X Pull

14.06. 1952

tanget

13.02. 195~
- 8.13£)

Knappbol.mane, Kurefjorden
RAde, 0stfo1d
'lbybot'llln, Limfjord, Denmark
ca. 320 1cm ssw 1-8-o

X Pull

111 .06. 1952
01.05 . 1954

Sta v . 6()lj

2(56.~2N

Sta v . 6()lj 511

062 952
x

06o

113~

Soli over!
Chevire, Loise Int'esieure.
Frankrike

2(54.01N - 1.28W)

Som over!
Knaresborough, Yorkshire,
England
ca. 935 km sw 1-10-17

X Pull

Soc ove r!

xA

As

Aven, Kurefjorden, RAde
0atfold. 1(59.20N-10.44E)
Fleury-sur-Orne, Frankrike
ca. 1500 km SSW

X Pull

o66 550

As

X Pull

~ot

skur

X Pull

10.07. 1952
01 .03. 1955

30-05· 1953
02. 195~

XX

AmsterdBII, Nederland
ea. 850 km SSW
Som over!

Franeker, Friesland ,
Nederland, ca. 850 k11 SSW
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As

o6o 638

X Pull
X

As

06o 829

X Pull
+

30 .05. 1953
01./02. 195fl
30.05. 1953
011.08. 1957

2{59.00N - 10.00E)
As

X Pull
30. 05. 1953
060 833
FUnnet i Wire
12. 07. 1959
Sluppet etter til. das-r!

Stav. 607 506

X Pull
X

Stav. 6o7 823

Som over!
Farriavannet, Brunlenes,
Vestfold
ca. 45 km SW
Som over!
Steilene, Oslofjorden,
Akershus, 2(59. 38N-10. 38E)
Som over!
Nederland
ca. 890 km SSW 0-7-17

Haag,

2(53 .12N - 5.48El
X Pull

Soco over!

Pull

13.06. 1953
08.03. 195~

13.06. 1953
13.02. 1954
2(47 . 39N- 2. 45W)

X

Stav. 6o7 839

Haag. Nederland, ca. 950 km

ssw

Som over!
Leeuwarden. Friesland
Nederland
ca. 740 km SSW 0-8-25

X
X

Stav. 607 833

13.06. 1953
30.01. 19511

Soco over!

X

Pull

X

13.06. 1953
16.08. 1974

2(5li.13N - 2.36W)
Stav. 607 875

X

X

Som over!
Kirkeby Lonsdale, W.Moreland. Eng land
ca. 1000 1<m sw-w 21-2-3

Pull

13.06. 1953
'2:7 .08. 1954

So111 over!
Glomaen, Helland. Sverige
1-2-14

Pull

24.06. 1953
03.03. 1955

Soco over!

+

061 '2ZT

Vannes . Morbihan, Franlcrike
ca . 1560 ka SSW 0-8-0

2(56. 08N - 9.32E)

Lysbrolund, Silkeborg,
Jylland , Denmark
c:a. 375 km SSW

Zoo1. 061 231

X Pull
24.06. 1953
•
21.11. 1961
2(56.35N - 9.00E)

Aven , K. tjorden, Rll.de
Hem 5km W Skive. Danaark
ca. 315 laD SSW

As

X Pull

211.06. 1953

+

10. 10. 1953

Knappholmane, K.fjorden
Rllde
Alborg, Danmark, ca. 260

+

061 246

lea

As

061 287

X Pull

(x)

As

075 552

211.06. 1953
pAkjCilrt 16.01. 1955
2(55. 26N - 12.06E)
X Pull
+

211.06. 1953
1).06. 1953

(27.06.)1957
2(59 . 23N - 13.30E)
As

051 002

X Pull

02. 06.1954

x el. ledn . l0.12.1955

2(5li . 32N - 1.34W)

ssw

Som over!
K111ge, Denmark

ca. 375 km S
Som over!
Strandby , Hj~rring
DBnDark, ca. 225 km S
Karls tad, Sverige
ca. 245 kll E
Soa over!
Darl i ngton. Durham, England
ca. 8'50 km SW
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051 036

051 037

X Pull

02.06.1954
15.02.1955
2(55,40N - 10.37E)

Som over!

X

Kelby ,

02.06.1!)511
18.()9.1!)54

Som over!

11.06.1954
12.03.1955

Scm over!

X Pull
+

X Pull
+

Sams~.

Dsnmark

ca. 375 km S
Vorsl , S. Sa!by, DI!UUD8rk
ca. 250 km SSW

Langley, Macclesfield,
England

2(53.10N - 2.12.W)
051 056

X Pull

Knappholmane, Kurefjorden ,

Rlde .
Drept

051 060

11.06.1954

ca. 1100 km SW

X Pull
+

23.11.1954

Cagliari, Sardinia , Italia

11.06.1954
08.10. 1954

Som over!
Hje:rbiRk Fjord , Viborg,

ca. 2200 km S

Dllnlllark

ca. 325 km SSW

11.06.1954
30.01.1955
2(50.58N - 4.27E)

Sam over!

X Pull

Som over!
Oybe, Dsnmark
ca. 360 leD SSW

X Pull
X

Stav.

512 951

Stav. 512 993

11.06. 1954
+
07.0!).1954
a(56.3QN - 8. 11E)

X Pull
+

11.06.1954
111 .0!).1954

2(59.19N - 14.10E)
Stav. 603 528

X Pull
v

19.06.1954
25.12.1954

Vilvoorde, Belgia

ca. 1000 km SSW

0-2-27

Som over!
Kria~ehamn ,

ViU:ul.and,

Sverige
ca. 190 km W 0-3-3
Som overt
Nt~rresundby,

u.a.rjorden,

Danmark
Stav.

606 427

2(57.0llN- 9.53E)

ca. 225 km SW o-6-6

X Pull

20.06.1954
05.08.1954
2(56.3QN - 8.32E)

Som overt

20.06.19511
18.12. 1954
2(55.25N - 10. 25E)

Som over!
Sldbhusene, OdeMe, Danmark

X Pull

20.06. 19511
18.08. 19511
s(57.12N- 10.30E)

Som over!

+

Versa . Jylland. Denmark
ca. 240 km S 0-2-0

+

Stav.

Stav.

606 1182

608 602

Zool. 093 010

X Pull

X Pull

06.06.1955

Resen, Struer. Denmark

ca. 350 km SSW o-1-16

435

km

s 0-5-28

Knappholmane, Kuretjorden,
RAde

drept av tog

17.08.1955

Moss Stasjon, estf old

ca. 15
Zool. 093 0111

06 .06.1955
(26.02.1962)
2(56.114N - 8.119£)

km

N

X Pull

Som over!

X

Glyng0re , Denmark
ca. 300 km SSW
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Zool. 093 055

4641

06.06.1955
X Pull
x skutt? 24.09.1955
2(55·37N - 8.17E)

Soca over!
Okabel, Jylland, 08lllllark
ca. 440 kal SSW

X Pull

Soc over!

X

21.06. 1955
10.08.1955

2(58.56N - 11.12E)
6263

6273

11.06 .1955
X Pull
x skutt? 03.08.1955

X Pull
+

6335

X Pull
fangat

As

6356

6395

K~vikvollen, R~yken,

B111lterud
ca. 50 lcm NNW
over!
Lansholt, Vendsyssel,
D8llllark
ca. 230 lao SSW

Sola

21.06.1955
14.12.1955

Soc overl

X Pull

La Prairie de Haccoul:'t,

Vall~ de la Meuse. Frankrike
ca. 1380 a ssw

+

21.06.1955
10.10.1955
2(56.28N • 10.05E)

Soil ovel:'!
!landers Fjord, Denmark
ca. 315 l<m SSW

X Pull

21.06.1955
01.10.1955
2(56.02N - g.48E)

Soli over!

+

Hi.ndborg, He111, 08lllllark
ca. 370 l<m SSW

X Pull

2(53.20N - 5.38E)

Soli over!
St.Anna Parochie,
NW-Leeuwarden, Friesland
Nederland
ca. 740 a ssw

X Pull

Soc over!

"
61116

Sea over!

11.06.1955
09.10.1955

2(48.12N - 5.36E)
6336

St~metlld, Bohusliin,
Svel:'ige
ca. 50 kll SSE

21.06.1955
21.08.1955

21.06.1955

+ pga .

64211

fiskekrok 04.08 .1955

Son, Vestby, Akershus
ca. 25 lao N

X Pull

21.06.1955
06.10.1955
2(55-32N - 8.25E)

So11 over!
Esbjel:'g/Varde, Denmark
ca. 425 kill SSW

X Pull
21.06.1955
x ved el.
ledning 27.01.1957
2(52.13N- 0.7E)

Soe over!

X Pull

21.06.1955
xx.09 .197
2(53-0N - 5.2E)

Soc over!
Sneek, Friesland, Nederland
ca. 760 l<m SSW

X Pull

Aven. Kurefjorden, RAde
0stensj0vannet, Oslo
ca. 65 lcm N

(x)d~nde

6435

As

6476

"
As

6447

"

21.06.1955
09.06.1965

Cambl:'idge, England
ca. 1075 kll SSW
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Stav. 608 652

X Pull
v

oil. og 23.01.1978

a(53 .14N Zool..

19 313

26.o6 .1955

6 . 3~E)

15 .06.1956
27.01 .1957
2(56.07N - 10.15E)

Soli aver!
Arhus Bo~, Danmark
ca. 345 Jcm SSW

X Pull

Aven, Kurefjorden , Rlde
Canvick, Engl&Dd
ca. 950 1cm SW

X Pull

+

Zool.

19 721

03.07 . 1956
05-03.1961
2(53-13N - 0.31W)
+

Zool.

19

73~

Knspphol1118ne, Kun!!rjorden
Rl&de
Noorderplantsoen , Groningen
Nadel'land
725 kD SSW 22-6-9 og 28

X pull
v

Qlj . 07. 1956

30.08. 1961

Soa. over!

Horten, Vestfold
ca.

Zool.

33 861

X Pull
X

31.05. 1957
30. 10.1957

2(52.48N - 1.35E)
Zool .

Zool.

33 863

33 923

X Pull

15 kD NW

Knappholllane, Kurefjorden,
Linton , Burton on Trent
England
ca. 1050 kll SW

lt

31.05.1957
o6.Q5.1962

Aven, Kurefjorden
Nel"'lnaa, R~&yken, Busket"Ud
ca. 50 km NNW

X Pull

x skutt7 09. 10 .1957

31.05.1957

Knappholllane, Kurefjorden
Hjerting Bak, Esbjerg,

2(55 .28N - 8.30£)

ca. 450 Jcm SSW

31.05.1957
29.08 .1957
2(5'1 -53N- 5.0&)

Sola over!
Dunragit, Stranraer, Sc:otland
ca. 1030 kll WSW

Danmark

Zool.

33 943

X Pull

lt

Zool..

34 021

X Pull

Zool.

22 792

31.05 .1957
15.08.1957

2(53.45N - 2.42W)

Sola aver!
Ribble Marshes , Preston,
LancaaiU.re, England
ca. 1025 a WSW

07.06.1957
10.08 .1957
2(56.57N - 8.40E)

Sola ~rl
Thorstad, 'lhisted , Danaark
ca. 290 lcm SSW

07 .06 .1957
07.03.1961
2(57 .02N- 9-55E)

Sola avel"l

(x)

X Pull
v

ZDol.

22 794

X Pull
X

Zool.

3~

531

X Pull
+

08.06. 1957
april. 1961

Aalborg . Danaark
ca.

255

Aven,

lc& SSW

Kurefjorden

Hamar&, Sverige
ca. 16o lal E

Zool.

35

730

09.07 .1957
31.08. 1957
2(56.38N - 9-53E)

ca. 300 laD S

10.07.1957
09.02.1964
2(56.32N - 8. 1E)

Aven , Kurefjorden
Lemvig, Danmark
ca. 340 km SSW

X Pull
+

Zool .

3~

302

X Pull
X

Knsppholllane, Kurefjorden

Hobro, Danaark
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Zool.

34 311

,.X Pull

10.07.1957
16.10. 1965

Som over!

Zool .

34 3111

X Pull

10.07. 1957
18.01. 1962

Som OVel't

Zool. 35 818

X Pull

13.06.1958
18.06.1963
2(59.18N - 15.0£)

+

Zool.

37 076

X Pull
X

02.07.1958
29.08.1963

2(53.13N - 0.13E)
Zool.

Zool.

35 877

X Pull
o4 .07.1958
,.
16.02.1962
2(52.25N - 0.33£)

35 892

X

37 441

Zool.

37 471

Zool.

37

482

37 584

Rabertoft, Willousnby ,
Alford, England
ca. 950 lcm SW
Soli overt

Cranford, Kettering, England
ca. 970 km SW

Sam ove<"!

Karlstad, Sverige
ca. 155 laD E
Heggbolmen, Oslo

ca. 65

lao N

X Pull

03 .06. 1959

Soil overt
Harringhay, London, England
ca. 1020 1m SW

X Pull

03.06.1959
09.01.1963

5om over!

()5.06.1959
08.()5.1961

Soil overt

xjembane 27 .02. 1962

X Pull

2(54.41N - 1.10W)
37 613

Som over!

02.06.1959
09.05. 1965

,.X Pull

X

Zool.

Aven, Kurefjorden. R!de
Kvarntorp, Nar ke, Sverige
ca. 260 lcm E

Som over!

+

Zool.

FArborg. Lem, Denmark
ca. 435 km SSW

o4.07.1958
01.08.1961
2(59 .22N - 13-32E)

Pull

+

Zool.

Nittelva, Lillestrem
Akershus
ca. 75 kat NNW

X

Pull

X

os.o6.1959
10.03.1963

Sl!dding, Esb jerg, Danmark
ca. 450 lao SSW

West Hartlepool, Co . Durham
England
ca. 875 lcm SW
Som OV8l'!

Saint Brieuc,

B~tagne,

Frankrilce

2{48.4oN - 2.5QW)
Zool.

Zool.

37 621

37 623

X Pull
7

05.06.1959
05 -07.1963

37 681

Som over!

Resland , BarkAker, Ves tfold
ca. 18 lcm W

05.06.1959
02.07.1961
2(59.24N - 13 .51E)

Som ovel'l
Silkestad , Vase, Sverige

X Pull

Som over !

X

Faklenberg, Helland , Sverige
ca. 360 kiD SSE

X Pull
X

Zool.

ca. 1450 lcm SW

06.06. 1959
12.07.1963
2(56.55N- 11.30E)

ca. 185 lal E
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Zool.

37 682

X Pull
X

06.06. 1959
01.07.1960

Som overt
Skala Fjord, .Jylland,

Daruaark

2(56.33N - 9.23E)
Zool.

37 686

Zool.

37 688

38 410

X Pull

06.06.1959
(10.08.1961)
2(55·55N - 10.~E)

Sail! over!

X

Falling, Danmark
ca. 375 killS

X Pull

07.06.1959
10.02.1963

Solll overt
d • Orleans , Loire t , Frankril<e
ca. 1380 kill SW

07.06.1959
:?:7-07.1962

.SO. overt
Se•ton Carew. Co.Durhu

2(47.5~N- 1.5~E)

38

~44

X Pull
X

2(54.~0N

Zool.

Zool.

38 488

38 706

SSW

Sea over!

X

Zool .

325 laa

06.06.1959
(13 .06 .1962)

X Pull
X

Zool.

Cll .

- l . llW)

X Pull

07 .06.1959

xoverk j0rt ( 24 .~.1965)

16.06.1959

X Pull

xel . ledn . 16.05. 1962

Ve.nsj0, 0stfold
ca. 15 lao NE

England
ca. 870 lao SW
Som overt

Skillebru , Borre/Nykidce,
Veatfold
ca. 20 laa NW
Soa over!
Asker atasjon , Akershus

ca . 6o kll NNW

Zool.

38 709

Zool.

38 714

X Pull

16 .06.1559

xjernbane 03 .01. 1961

16.06.1959
20.02.1964

X Pull
v

So11 over!

Leyton , HE-London, Engl and
ca. 1055 laa SW
Soli over!
Bennington, Boston, England
Ctl.

Zool.

38 727

X

Pull

:?:7.06.1959
o4.02.1962

X

2(43.29N - l,JOW)
Zool.

57 697

X

Pull

14.o6.196o
01.01.1963

X

2(~8 . ~0N

Zool. 38 252

-

X Pull
X

2(51.07N Zool . 38 369

X Pull
X

Zool.

35 774

X Pull
v

~.17W)

950

kill

SW

Som ove r!
Anglet, Basae-p~nees,
Frankrike

ca. 1890

kill

ssw

Scm overt
Pointe de Pontuavel,
Finiatllre. Frankrilce

ca. 1500

kill

sw

15.06.1960
29 .01.1966

Scm avert
WIUlSIIuna tar. Bel(ia
c:a. 975 1ua SSW

16.06.1960
16.10 .1965

Soli over !
Nittelva, U.llest"*
Akerahus
c:a. 75 kll NNE

26.o6.196o
16.02.1963

Som overt

~ - OSE)

2(53.21N - 1.30W)

Gleadless , Sheffield,
Yorkshire , England
ca. 975 kll SW

'137

Zool .

Zool .

57 073

5i OS9

x Pull

26.o6.196o
(23.03 .1961 )
2(51. 115M- 7.11E)

So• over !

7

Hal. tem , V. Tyskland
ca. 740 kll SSW

26.o6 .196o
17.12.1961
2{54.44N - 1.15W)

Soc over!
Cdlldon, Co. OurhBII, F.nglaltd
ca. 870 kll SW

X Pull

X

Zool .

57 1154

X Pull
X

26.06.196o
08.05.1962

2{53.26N - 5.47E)
Zool.

57 464

x Pull
X

26.o6.196o
(21.01,1963)

Som over!
Wadden onder Nes , Ameland
Nederland
ca. 670 km

SW

So• overt
.Uhington , Northumberland.

England
~ 1.

57 1191

2(55.11M - l.38W)

ca. 915 1m SW

26.06.196o
02.Q4.1963
2(55.20N - g.OE)

SoUl over!
Kol d ing/ Ribe , D&na~ark
ca. 440 km SSW

X Pull

2(53. 12K - s .32El

So• ove r!
Franeken. Friesland,
Nederland
ca. 750 km SSW

X Pull

03.06.1961
10.03. 1962
2(52. 32N - 0.50£)

Som over!

X

Thompson , Norfolk , England
ca. 945 b SW

03.06.1961
25.09.1962

Sea overt

X Pull
X

Zool.

57 495

X

Zool .

Zool.

59 185

59 142

X Pull
+

26.06.1960
(18.03.1965)

Klan~p Strand,
D&na~ark

Aa.lborg

ca. 730 km S
Zool .

59 203

X Pull
+

03.06.1961
05.10.1962

2(56.111N - 10.13E)
Zool.

59 275

X Pull

03.06.1961
05.11.1961

Vr inners,

Scm over!

2(51 . 49N - 5.11E)

Soil over!
Cromer , England
ca. 900 km SW

Zool.

59 283

X Pull
03.06.1961
x overkj~rt 02.01 . 1962
2(52.56N - 1.16E)

Zool .

59 293

X Pull

03. 06.1961
11.12.1961

2(54 . 25N - 10 .11E)

Soc over!
Schillcseer Bucht , Schilksee
Holstein, V-Tyskland
ca. 535 km S

X Pull

Som over!

X

61 572

Mo rtensk j ~rgard,

Mols, Danmark
ca. 3115 lal S
Nieuwaal , Gelde rland ,
Nederland
ca. 885 km SSW

X

Zoo1 .

Scm over(

03.06.1961
09.01. 1962
2(51.14M - 0 .44E)
X

Le nha~~~,

CB.

Kent , England

1060 lcm

SW
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ZooL

61 593

0].06.1961
13.03.1962

X Pull

"
Zool.

61 596

2(~8.57N

- 2.31E)

X Pull

0].06.1961
(08,o4 .1963)

X

2(53.22N - 2.20W)
Zool.

Zool.

61 611

61 620

0].06.1961
1963
2(53-32N - 0.02W)
X

Pull

x

•utrs

X Pull

03.06.1961
10.11.1961

:0:

2(51.47N - 8.15W)
Zool.

61 632

03.06.1961
07.10.1962
2(51.17N - 3.29E)
X

Pull

:0:

Zool.

61 650

X

0].06.1961
23.01.1962

Pull

"

2(53.23N - 0.5QW)
Zoo1.

61 678

03.06.1961
01.03.1963

X Pull
X

2(52.4~N

Zoo!.

61 698

- 0.22E)

03.06.1961
16.08.1961
2(53.53N - 8.38E)
X Pull
X

Zool.

61 699

X Pull

03.06.1961

+

2~.07.1961

2(55.28N - 8.26E)
Zool.

61 731

X Pull
+

03.06.1961
(25.08.1961)

Som over!
3 kll NW Aulnay Sous Bois
Seine et Oise. Frankrike
ca. 1230 kll SW
Soli over!

Altrincham, Cheshire,
England
ca. 1020 km SW
Som over!

Clethorpes, Lines , England
ca. 900 km SW
Sam over!
Roches Point, Co.Cork,
Irland
ca. 1~40 km WSW
SolD over!

Aardenburg, Nederland
ca. 1000 knl SSW

Sam over!
Scatter, Gains borough
England
ca. 930 km SW
Sam over!
Kings Lynn, Norfolk,

England
ca. 1000 km SW
Sola over!
Cwo:haven, V-Tyskland
ca. 625 km SSW

Sam over!
Esbjerg, Danmark
ca. 440 km SSW

Som ovar!
Ejs trup, Vester Hornum
Danmark

2(56.51N - 9.23E)
Zool.

61 653

X Pull
X

2(51.~8N

Zool.

61 7o4

o4 .06.1961
Q5.01.1962
- 1.09E)

X Pull
+

61 721

X Pull
?

2(5l.~ON

Zoo!.

61 723

X Pull
X

2(52.~0N

-

Som over!
BeaUIIIODt, .Essex, Englend

ca. 1000 km SW

o4.06.1961
05.08.1961

Som over!
Hol.ats trup , Denmark
ca. 435 kll S

o4.06.1961
08.08.1961

Solll over!
Bal.linascarthy, Cork, Irland
ca. 1500 km SW

o4.06.1961
15.06.1962

SoCII over!
Shannon(elva). Limerick
Irland

2(55.21N - 10.20E)
Zool.

ca. 280 km ssw

8.~8W)

- 8.38W)

ca.

1~50 kll SW
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Zool.

61 724

X Pull

011.06.1961
12.07.196/l
2(57.25N - 10.28E)
X

Zool.

61 755

011.06.1961
21.01. 1963
2(42.5QN - 2.38W)
X

Pull

+

Zool.

61 760

X

Pull

lt

011.06.1961
24.03.1969

2(51.17N - 2.48E)
Zool.

61 767

X Pull
X

Zool.

Zool.

61 791

61 799

011.06.1961
21.09.1961
2(55-28N - 8.26E)
X Pull

61 BOO

04.06.1961
05-03.196/l

ca. 210 kill S

Som over!
Vitoria, Alava, Spania
ca. 2100 kill SSW
Solll over!
Cheddar Reservoir, Somerset
England
ca. 1240 km SW

Som over!
Tilly, Meuse, Frankrike
ca. 1200 km SSW
Som over!

Esbjerg, Danmark
ca. 440 km SSW

2(52.03N - 1.10E)

Som over!
Swilland, Ipswich, Suffolk
England
ca. 925 kill SW

?

04.06.1861
21.12.1961
2(48.22N - 4.30W)

Soli over!
Brest, Finistere, Frankrike
ca. 1520 kill SW

X Pull
X

Zool.

04.06.1961

(2~.02.1970)

Som over!
Bangbostrand, Danmark

X Pull

Zool.

61 835

X Pull

011.06.1961
•
24.09.1961
2(56-35N • 8.55E)

So• over!
Hem, Salling, Danmark
ca. 375 kill SSW

Zool.

61 862

X Pull
011.06.1961
•
10.04.1963
2(57-33N • 9.58E)

Soli over!
Hirtahala , Danmark
ca. 190 loa ssw

Zool.

61 867

X

011 .06.1961
12.12.1962
2(54.20N - 2.0W)

Soc over!
River Warfe, England
ca. 1050 km SW
Soli over!
Onsild , Daruaark
ca. 300 km ssw

X Pull

Zool.

61 914

X Pull
011 .06.1961
•
18.08.1961
2(56.35N • 9-~5E)

Zool.

62 080

X

Pull

+

Zool.

Zool.

62 122

62 123

18.06.1961
08.01.1962

lt

18.06.1961
21.05-1963
2(56-69N • 9.38E)

Soc aver!
Nibe, DBIIIIIark
ca. 270 km SSW

18.06.1961
13.01.1962
2(57.55N • 11.35E)

So• overl
Marstrand , Sverige
ca. 165 kill SSE

X Pull

X Pull
X

Zool.

62 154

Soli over!
Netteroy, Vestfold
ca. 20 km sw

19.06.1961
(04.01.1962)
2(53.25N - 3-0W)

X
X

Pull

So• over!
Liverpool, England
ca. 1030 kill SW

140
62 157

Zool.

Zool .

62 165

X Pull

19.06.1961
10.10.1961
2(56.55N - 9.45E)

Som over!

X

0ster llornWil, Danmarl<
ca. Z70 lcm SSW

X Pull

19.06.1961
12.02.1963

So11 over!

19.06.1961
30.05.1962

Som oval"!

X

Zool.

62 166

X Pull
X

2(54.57N - 1.21W)
57 641

Zool .

03.05.1962
29.09.1963
2(55.25N - 8.23E)

Whitburn. Co. Durbam,
Englend

ca. 900 kll SW

X Pull

Soli over!

+

Rindby, Fan~. Danmarl<
ca. 450 lcm SSW

0

HETTEM!lkEI{

Zeedijk, Nieuwstad,
GE'Oningen, Nederland
ca. 700 lcm SSW

I

FLUkr
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MaksiWJDstall og ertsliste for Kurefjorden pr. 1.1.89
(Oato for

h~yeste

antall i parentes)

Toppdykker (P.cristatus)
Grilhegre (A. cinerea)
Canadag!s (B.canadensis)
qt-Agh (A.anser)
Sedgia (A.fabalis)
Knoppsvane (C.olor)
Sanpvane (C. cygnus)
Groavand (T. tedorna)
Stokkand (A.plat.)
Krildcand (A.crecca)
Brunnakke (A.penelope)
Stjertand (A.acuta)
Toppand (A.fuligula)
Bergand (A.marila.)
Kvinand (B .clangula)
Sjoort'B (M. f'wlca)
Svartand (M.nigra)
Revelle (C.hyemalis)
A!rfugl (S.mollissiooa)
Siland (M.serrator)
Laksand (M.merganser)
Fisk~rn (P.haliaetus)
Musvlk (B.buteo)
Troane (G.grus)
Sivh~ne (G.chloropus)
Soth11ne (F. atra)
Tjeld (H.ostralegus)
Vipe ( V. vanellus)
Sandlo (C.hiaticula)
Dverglo (C.dubius)
Tundralo (P.squatarola)
Heilo (P.apricaria)
Steinvender (A.interpres)
F.nkeltbekkasin (G. gallinago)
Storspove (N.arquata)
Sm!spove (N.phaeopus)
Lappspove (L.lapponica)
Skopnipe (T. ochr1lpus)
GNIUl.9 tilk (T. glareola)
Rllds tilk (T. to tenus)
Sotsnipe (T .erythropus)
Gluttsnipe (T.nebularia)
Stroandsnipe (T.hypoleucos)
Polarsnipe (C.canutus)
Overpnipe (C.minutus)
Teauaincksnipe (C. te111111.)
Myrsnipe (C.alpina)
Tundrasnipe (C. ferruginea)
Bt"Wihane ( P. pugnax)
Lomvi (U.aalge)
Ringdue (C.palumbus)
Skogdue (C.oenas)
LAvesvale (H.rustica)
Taksvale (D.urbica)
Sanglerke (A.arvensis)
Heipiplerke (A.pratensis)
Gulerle (M.flava)

63 ind.
102 ind.
90 ind.
70 ind.
120 ind.
2114 ind.

75 ind.
200 ind.
1200 ind.
1100 ind.
300 ind.
22 ind.

35 ind.
30 ind.
460 ind.
23 ind.

35 ind.
18 ind.
91 ind.
150 ind
90 ind.

5 ind.
10 ind.

12 ind.
2 ind.
1 ind.
150 ind.
500 ind.
200 ind.

5 ind.
6o ind.
250 ind.
25 ind.
100 ind.
152 ind.
50 ind.
102 ind.
25 ind.
40 ind.
6o ind.
17 iod.
50 ind.
flo ind.
500 iod.
140 ind
50 ind.
500 ind.
30 ind.
1000 ind.
25 ind.
186oo ind.
50 ind.

(22. 4.
(22.10.
(23. 8.
{29. 9.
{15. 9.
(11. 7.
( 1. 4.
(18. 3.

1984)
1988)
1988)
1984)
1971)
1988)
1984)
1973)
( 9- 4. 1972)
(23.-30.4. 1986)
(29. 9- 1986)
(21. 3. 1973)
( 4. 5· 1981)
( 7. 5. 1973)
(18. ". 1977)
( 1. 1. 1989)
( 18.11. 1984)
( 1. 1. 1989)
(12. 4. 1987)
(12. 9 - 1983)
( 6. 1. 1974)
(10. 9. 1988)
( 8. 4. 1988)
(2'3. 4. 1976)
( l. 8. 1972)
(mars 1971, 23.7.73)

( 3- 6.

1986)

(17. 8 .
(14. 8 .

1988)
1972)
1973)
1988)
1972)
1975)
1972)

(22.

s.

(29. 9 -

(26. 9.
(24. 8 .
(24. 8.
(27. 4.

1988)
( 7. 5- 1977)
( 9. s. 1976)
{2'). 7. 1980)
(30.7.-5.8. 1972)
10.7.72 og 23.8.74)
(13. 5. 1978)
(25.8.74 og 16.8.79)
(2. -3 . 8 . 1972)
(16. 5- 1973)
(31. 8. 1978)
( 9. 9. 1985)

(25. 9.
( 1. 9( 1. 9.
(20.

9.

( 2. ~-

1973)

1988)

(17. 8.

1988)
1977 og
1978)
1986)

!17.

1986>

(17. 8.

7. 8.
500 ind.
200 ind.
400 ind.
370 ind.
100 ind.

1972)
1986)

a.

( 6.10.

1975)

(29. 9- 1988)
(30. 8.

1987)
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R • regelmessig rugefugl. tallrik
r • regalmess1g rugefugl. fltallig

Kode:

(r)• plv1st hekkende. cilfeldig
+ • observert f~r 1. 1. 1973
++ • observert i perioden 1973-1978
+++ • observert 1 perioden 1979-1984
++++ • observert 1 perioden 1985-1988
Der det ar blankt til heyre for latinek navn, har arten blit
sett 1 alle unders~~eesperioder.
Salle.

Storlo11.
Isl0111
Gulnebblom
Dvergdykker
Homdyk.ker
Grbtrupedykker
Toppd:yldcer
Havhest

( G. s tellata)
(G.artica)
(G.i111111er)

(G. adamsii)

Storskarv

(T.ruficollis)
(P.auritus)
(P . griaaigena)
(P . cristatus )
(F . glacialis )
(P. carbo)

Clrilhegn~

(A.cine rea)

Flllllli.ngo
Cana4Agis

(P. ruber)
(B . canadensis)
(B. l eucopsis)

Hv1tl<::inngb
Ringgia
GrlgAs
TundragU
s.dgb
Kortnebbps
Str1peg6s

(B.bernic la)

+++
+++
++

••••

••• • ++++
++++
+,

••• •

++++

+, ++++

...

+++

(A.anser)
(A.albifrons)

++++

(A.fabalis)
(A.brachyrhynchua)
(A. indicus)

+

JtnoppSvsne
Sangsvane

(C.ol o r )

Rust&Dd

(T. rerruginea)

+

Grav11Dd
Stok.lalnd

(T . tadoma)

R

( C. cygnus)

(A. plat y rhynchos)

Kri.kkand

(A.crecca )

Snadderand

(A.strepera)
(A.penel ope)

(r)+. •• . ++++

Stjertand

(A.acuta)

(r)

Kneldmnd

( A. querquedule.)
( A. clypeata)
{N .ruf1na)
(A.fer i na)
(A. f uligula)

+

Bl."\lDD.Skke

Si<jeand
Rlildhodeand
Tafteland
Toppand
Bergsnd
kfugl
Sj~=e

Svartand

(A. !IIarila)
(S.mollissi.ma)

(M. f uaca )
(M .nigra)

Havelle

(C . hyema li&)"

Kvinand

(B.clangula)

(r)

Lappt'iskand

(M. albellua)

++ , +++

Siland
Laksand

(M.serrator)
(M.IIlerganser)
(P .halli utus)

r

Fiskeom
Vepaevik
Gl.enta
H!llnaehauk
Spurvehauk

Fjellv6k
Musv6k

(P.epivorus)
(M .milvus)
(A. gentilia)

(A.ni s us )
(B .lagopus)
(B.buteo)

++
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Kollg1:!Gim
Sivluwk
Jakttal.k
Vand=falk
Lerl<efa.lk
Dversf'alk
TArnf'al.k
Orrf'ugl
Stort'ugl
Rappbc&ne
Vaktel
F8811D
Trane
Alcerrikse
Siv b=e
So thane
Tje~d

Sand1o
Dverglo
Hvitbeyatlo
Mongcllo
Boltit
ReUo
Tundralo
Vipe
Steinvender
Dvergsnipe
Temdnekenipe
Fj•replytt
Myrsnipe
Tundrasnipe
Polarsnipe
SancU~tper

Bruahene
FjellJDyrl~tper

Sotanipe
RG!datilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Gnlzmstllk
Strandsnipe
Svarthaleepove
Lappspova
Storspeve
Sml.spove
Rugd.a
Enkeltbekkaein
Dobbeltbekkae in
Kvartbelcltasin
Avosett
5VCDIDI8Bnipe
TyYjo
Dverp!ke
HettemAke
Kanadisk hettemAke
PolarmAlce
Sildemike
Gn\ml.ke
Svartbak
FiskemAke
Keykkje
Svartteme

(A.chrysaetos)
(C.aeruginosus)
(F. rustieolual
(F . peregrinus)
(F.subbuteo)
(F.columbuius)
(F. tinnW>CUlUS)
(L. tetrix)
(T .urogallus)
(P . perdix)
(C.cotumix)
(P.colcllicus)
(B.grus)
(C.crex)
(G.chloropus)
(F. atra)
(H.ostralegua)
(C. hie ticula)
(C.dubius)
(C.alexandrinus)
(C .mongolus)
(E. mori.n.ellus)
(P. apriearia)
(P .squatarola)
( V. vMellus)
(A.inerpres)
(C.mtnuta)
(c. te!Uncldi)
(C. mar:!. till a)
(C.alpina)
(C.ferruginea)
(C.canutus)
(C.alba)
(P.pugnax)
(L.falcinel1us)
(T .eeythropus)
( T. tetanus)
(T. nebularia)
(T.ocllropus)
(T .glareola)
(T. hypoleucoe)
(L .l.imoea)
(L.lapponice)
(N.arquata)
(N . phaeopus)
(S.rusticola)
(G. gallinqo)
(G.media)
( L. miniiiWI)
(R.avosetta)
(P.lobatus)
(S.pausiticus)
(L.minutus)
( L. ridibundua)
(L.canadenaie)
(L.hperbarens)
(L.fuscus)
(L.argentatus)
(L.marinus)
(L.canus)
(R.tridactyla)
(C.niger)

..... ....
++

..
•
..

++++

(r)

++++
+++ , ++++
++ , +++

+

r
(r)

..
.. .... ....
+, ++,
++

+++

+++

r

,

•
.... ++++

r

•

..

++. ++++

+

++

+

+, ++++
+++, ++++

•.
R

•
•••
R
R
R
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Rovterne
Splitterne
Makrellterne
Rodnebbterne
Dvergterne
Alkekonge
Alke
Lomvi
teist
Rinldue
Skogdue
Tyrkerdue
Latterdue
Clj(llk
Hornugle
Jordugle
Perleugle
Spurveugle
Kattugle
Nettravn
TA.rnseiler
Vendehals
GNnnapett
Clra\spett
Svertspett
Fle.ggspett
Dvergspett
TretA.spett
Sandsvale
Livesvale
Tllksvale
Topplerke
Trelet'ke
Fjellerke
Sanglerke
Trepiplerke
Heipiplerke
Skjerpiplerke
Gulerle
Vintererle
Linerle
Toms kate
Varsler
Pirol
St.r
N9ltteskrike
Skjll!re
NottekrAke
Kaie
KornkrAke
Krll.ke
Ravn
Sidensvans
Gjerdesmett
Jernspurv
Sivsanger
Myrsanger
Rlilrsanger
Gul9anger
Hagesanger
Munk
Tornsanger

(H. t:..sehegrava)

(S.sandvicensia)
(S.hirundo)
( S. paradisaea)
(S.albifrons)
(P.alle)
(A.torda)
(U.aalge)

+, ++
+++

r
i'+++

+

(C.grylle)

( C, palUIIIbUS)
(C.oenas)
(S.decaoto)
(S.risoria)
{C.canorua)
(A.atus)
(A.fl8111111eus)
(A.funereus)
(G. p!lSSadnUIII)
(S.aluco)
(C.europaeus)
(A.apus)
( J. torquilla)
(P.virid.is)
(P.canus)
(D.artius)
(D.l!lajor)
(D.minol.")
( P. tridactylus)
(R.ripD.L"ia)
(H. rustica)
(D.urbica)
(G.cristata)
(L.arborea)
(E.alpestds)
(A.arvensis)
(A.trivialis)
(A.pratensis)
(A.spinoletta)
(M.flava)
(M.cinerea)
(M.alba)
( L. collurio)
(L.excubitor)
(O.o<"iolus)
(S.vulgaris)
(G.glandarius)
(P.pica)
(N.caryocatactes)
(C.monedula)
(C. frugilegua)
(C.corone)
(C.corax)
(B.garulus)
(T. troglodytes)
(P .modularis)
(A.schoenobsenus)
(A.palustris)
(A. scirpaceus)
(H.icterina)
(S.borin)
( S. a t:ricapilla)
(S.communis)

+, ++
+++

(r)
+
+, ++

r
+

(r)
+

~

++

+, ++, ++++
·~ ++

(r)
+
+
++++
+, ++

R

+

R
{r)
+, +++, ++++

r
++++

R

...
+

++++

(r)
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)killer
!4vaanpr
Gransanpr
Boksanpr

(S .curNca)

(P.trochilus)

(P. collybita)
(P.sibilatrix)
(R. regulus)
Fuglekanp
Svarthvit fluesnap . (F . hypoleuca)
(M.striata)
Grl fluesnapper
Buskslt.Tett
(S. rubetra)
Steinslnlett
(O.oenanthe)
(P.phoenicuros)
R~tjert
Svart-r;ldstjert
( P. ochruros)
(E. Nbecula)
R~trupe
Blbtrupe
( L. svecica)
(T
.pilaris)
Grltrost
Ringtrost
(T.torquatus)
(T.merula)
Svarttrost
(T.iliacus)
Rcadvingetrost
(T.philomelos)
MUtrost
Duetrost
(T.vicivorus)
Stjertmeis
(A.caudatus)
(P . palustris)
Leweis

GrOllllleis
Toppmeis

BlbeiB
KjGittmeis

(P.major)

Spettmeis
Trekcyper

(S. europasa)
(C.fBll!iliaris)

Grbpurv
Pilfink
Bokfink
BjGirkefink
Gn~nnfink
Gn~nnsisik

Stillits

(A . flavirostrie)

Grlsisik
Polarsisik
Rosen fink

(A.fl81111118a)
(A.homemsnni)
(C .erythrinus)

Grenkorsnebb

(L.curvirostra)

llompap
G\l.lsptn"V

(P .pyrrhula)

Sivspurv

(E.schoeniclus)
(C .lapponicus)
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Pr. 1.1. 1989 var det observert 220 fuglearter i KuJ:"efjorden.
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Parti fra S.Jel0y. Foto: H. Eek.
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ORNITOLOGISKE REGISTRERINGER PA JEL0YA 1984 - 1987
Jel~ya er en del av M
oss kommune, og den utgj~r omlag 1/3 av
kommunens totale areal pa 64 km-2. 0ya sRiller seg ut geologisk
fra fastlandet ved at den tilhmrer Oslofeltets geologi og
dannelseshistorie. De ~stlige omrader av Moss kommune oestar
hovedsaklig av forskjellige tvner gneiser. Disse inneholder
vekslende mengder kvarts, feltspat og qlimmer. Dette er generelt
sure og lite nffiringsrike bergarter. Pa Jel¢ya og pa Gullholmen,
Bile og Bev¢ya bestar berggrunnen i hovedsak av lavabergarter,
f~rst og fremst basalter og rombeporfyrer, men omraaer med
sandstein finnes ogsa. Disse bergarter forvitrer lettere enn
~neis og de to f0rstnevnte er vesentlige mer ~ringsrike enn
1
grasLeinen"
i grunnfjellet 0st i kornmunen. Et ~ringsrikt 99
kalkholdig jorasrnonn, samt et rnildt klima er derfor av direkte
betydning for den rike vegetasjon pa Jel¢ya.

Alle skogsty~er er representert, alt fra edell~vskog med b0k, til
tett og froa1g h0ystaude-granskog. Kulturlandskapet er til n?.
godt tatt vare ~a, ogsa det viser variasjon, fra gamle beiteenger, kantvegetaS]Ofi langs bekkedrag til omrader med tett nypeog slapetorn.
Alt dette er med pa a gj~re ~ya mangfoldig ,og
iRke minst, dette mosaikkpregede landskap er et elnorado for
fuglelivet.
I 1985 ble S~ndre Jel¢y Landskapsvernomrade opprettet, nettopg
for a ta vare pa det gamle og S!regne kulturlandskapet OQ for a
hindre eventuell ny boligutbygg1ng. Jel¢y har alltia v~rt et
attraktivt sted a bo, og utoygg1ngspresset er derfor start . 0yas
mitre deler er i dag bol1gomrader som huser godt og vel halve
byens befolkning pa totalt ca. 25.000. Forslagene er mange for
hvordan en viaere utbygging nordover pa 0ya skal v~re, men
naturvernforkje~pere har gang pa gang s¢rget fer at alle slike
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planer er blitt lagt pa is gjennom a foreta underskriftskampanjer. Det ser ut t11 at de fleste bosatte pa Jel~ya ikke
~nsker en videre eksploatering av byens naturomrader. Det meste
er skogkleddA nordover pa ~ya, aer Rambergasen (138m. o.h.) og
Bj0rnasen (lj8 m. o.h.) er med pa a gi landskapet s~egenhet.
Pr. dags dato finnes kun 1 vernet omrade med he~ til
fuglelivet. Dette er Eggholmen (Kjeholmen) ved Kjellandsvik i
Mossesundet. Dette er en v1ktig hekke-holme for sj0fugl,
snesielt hettemake. Det er utover aette foreslatt a opprette
sj~fuglreservater ~a Bile 99 Gullholmen. Pa Nordre Jel~y ligger
Fuglevikbukta sam meget trol1g vil fa status som vatmarksreservat.
0vas beliggenhet s0r-nord, dens topografi Qg vestlige bellggenhet
ut mot Oslofjorden, er en vesentlig arsak til den gode
trekkfuglaktiv1teten var og h~st. Samtidig har en ~kt interesse
for fuglekikking generelt, bidratt til aet store antall av
registrerte fuglearter. Pr. 1.1. 1988 er det med sikkerhet
registrert 228 fuglearter pa Jel~ya og holmene inntil.
Det er lite ferskvann pa ~ya. Kun Bangtjernet og Kongshavntjernet/ b~ge pa N.Jel~y , er naturlige tjern. Foruten disse
flnnes det flere sma vanningsdammer 1 tilknytning til de st~rre
gardene, ~lig pa S¢ndre Jel¢y der Gr0nlidammene og Reierdammen
]{an nevnes. Slike Slla danuner og tjern trekker til seg mye
insekter, og derfor mye fugl ogsa. Den sa ofte h~ye sivvegetasjonen rundt dammene skJuler eksempelvis erler1 sangere og
buskspurver. Deer dessuten viktige hekkebiotoQer for stoRkand og
kvinand. Foruten Fuglevikbukta, bar vadefuglene fa egnede
rasteplasser pa Jel~y. Reierbukta pa S.Jel~y og KjellandsviKa pa
N.Jel~y benyttes av vadefugl i en viss utstrekn1ng, men det er
sjelden at st0rre vadefuglrlokker raster her.
Muligens
foretrekker vadefuglene a fly direkte til Kurefjorden 15 km
lengre s~r-~st.
Rovfugltrekket er spesielt over Jel~ya, s~rlig vaketrekket. Pa
fastlandet blir det sett vesentlig mindre trekkende vak enn det
man kan se over h0ydedragene pa Jel0ya.
1
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Dette kapittel er ment sam en fortsettelse av Arne Thelins
eornitologiske registreringer pa Jel~y " , 0stfold natur nr. 22
1984. Noen garnle observasJoner er kommet til mellom Arne Thelins
rapport qg denne, disse er plassert under rubrikken ""Tidligere
observasjoner".
Jel¢y Radio ligger pa Tronvik pa ¢yas s¢rvestre siden, innen
landskapsvernomradet. Omradet eies av Televerket og er stengt
for alminnelig ferdsel. Derfor har vi kunnet arbeide uforstyrret. Mesteparten av observasjons- og ringmerkingsarbeidet
har foregatt her. Rin~erking av fugl i var- og h¢stmanedene ble
begynt h~sten 1978 ~ pagikk frem til sommeren 1 1986 da dette
aroeidet ble nedlagt.
Det ble ogsa gjennomf0rt ringmerking av make- og ternepullus pa
Gullholrnen frem til og mea 1984. Totalt har 14.991 Iugl blitt
ringmerket pa Jel~y Radio i perioden 1978-1986.
Landskapet ved Jel~y Radio er meget gunstig for ornitologisk
aktivitet. Det bestsar av beiteenger og ayrket mark, med innslag
av delvis forsumplet svartorskog 99 hager. Beiteengene og de
store mastene har en stor tiltrekning som rasteplass for
trekkende erler, pi~lerker, trost og st!r. Finkefugler, s~esielt
gr~nnsisik, samles 1 store mengder var og h~st for a furasJere i
svartorskogene.
Ettersom Jel~ya ligger midt i trekkleden i Oslofjorden, passerer
det spesielt om varen en del sj$fugl. Men ogsa etter sterke
s~rlige og vestlige vinder om h$sten\ kan aet Vi!e aktuelt a
telle sj¢fugl. Et fast punkt med god uts1kt over Oslofjorden har
blitt brukt til disse tellinger.
Observasjons- og ringmerkingsarbeidet har i disse arene blitt utf0rt av: Rune Botnermyr, Rune Eriksen, Paal Laingen, Morten
Nilsen, Arne Thelin og Rune Wiggen.
En takk rettes ogsa til f01gende personer som har gitt oss lov a
ferdes fritt og a drive nettiangst i omradet: Tore Skaug,
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Kristian Kase,

Bj~rn

Ivar Kase og August Thelin.

Hvis ikke stedsnavn er angitt, er observasjonene hovedsakelig fra
Jel~y Radio.
En takk rettes o9sa til dem som har bidratt med observasjoner utenom. Disse er 1 teksten henvist med initialer:
Arild Hansen (AHA) 1 Bengt Blacher (BBL), Bj¢rn Eriksen (BER),
Dan Bendixen (DBE), E1vind Ansmo (EAN), Helge Eek (HEE}, Jo Ranke
(JRA), Kaj Bendixen (KBE), 1enn9rt Fl¢seth (LFL){ Trend Skovdahl
(TSK}, Vidar Samuelsen (VSA) og Asmund Fjellbakk AFJ}.

718-18
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OVERSIKT OVER FUGt.EFAUNAEN PA JEL0YA 19811-1987 MF.D HOVEDVF.XT PA S0NDRE JEL0Y
Rune Wigen
STORLOH (Gavia arctics)
1'9811:

1 vinterobservasjon ble gjort den 14 .1.

5 vlrobservasjoner av
trekkende individer ble gjort i perioden l2. 4. - 25.5. med til
s8111Den 39 individer: swrste dapaotell ble no tart den 23 . ~ .
med 17 indi.vider .

1985:

2 individer ble observert 1
observert pl trekk den 31.3.
Reierbukta den 8.9.

1986:

5 individer ble notert ved Bredebukt den 1.5. (AHA). Enkeltindivider ble observert henholdsvis 17 .5. og 25.5.

1987 :

4

Reierbukta den 2.1. 1 individ
1 individ ble observert i

individer sett pl t:relck den 8.5. 1 hGistobservBSjon ble gjort
den 11.10.

SMALoM (G. stella)
198~:

5

observasjoner

av

trekkende

individer ble gjort i periode n

23.4. - 22.5. med til sllmlllen 11 indi..,ider.

1985:

1 individ ble sett pl trekk den 5.5. 1 individ ble sett ved
Rosnes den 8.5. 1986: 3 individer ble notert ved Bredebukt den
1.5. (AHA)

GUWIEBBLOM (G.ad8m.!li1)

19811:

1 individ ble sett pl
observasjon pl Jel(lly .

TOPPD~

19811 :

nordlig trekk den 29 . ~ .

Dette er 2 .

(Podiceps cristatus)

2 individer ble observert den 11.5.

1985:

2 individer ble obaer'.fert den 5.5.

IIAVHEST !Fulmarius glacialis)
19811 :

1 individ ble sett pA &!llrlig trelck den 20.10.

UBESr. STOR/GI1lJI£BBLIRE (Puffinus gravis /Calonectris diomedee)

1984:

1 individ ble sett pA s!llrlig trekk den 5.5.
funn av lire pl Jeley.

Dette er fersta

HAVSULE (Sula bas§ana)

19811:

1 ungfugl ble observert pl nordlig trekk den 22.5.
7
individer ble sett pl nord-vestlig trekk den 30.8. 1 individ
ble obseNert den 3.11.
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SI'ORSKARV (Phal.acrocor-ax car-bo)

1984 :

Total.t 1740 1nd1v1der ble sett pA trekk denne v!l"en 1 peri oden
11 . 4 . - 3.6., med maks antall 472 individer- den 13 .4 . og 330
indi vide r den 23 . 4. Til slllllllen 39 1nd1vider bla s ett pll t..ekk
denna hlilsten 1 per1oden 25. 8. - ll.10 . med males antal.l 9
1ndivider den 8. 9 .

1985:

Totalt ble dat sett 636 ind1v1der pA trekk denne vA..en i
periode n 31.3. - 15.6.
H~yest noter-te dsgstall var 500
individer den 11 . 4. Ingen h~stregistr-el"inger ble gjort.

1986:

Enkelt1ndivid ble r-egi s trer-t den 17.5 .
satt pA s0r-0stlig trekk den 18.9.

1987:

Individe r bla sett pA trekk denne vAren i perioden 16.4. 8 . 5 . H~yest notarta dagatall var 251 individer den 18.4. Ingen
hl!streg:!.straringar ble gjort.

OVel" 25 individar bla

TOPPSKARV (P . er1stotalis)
1987 :

1 ind1v1d ble sett

pA

nordlig

trekk den 8. 5.

GRAHEaRE (Ardell cinerea)
1984 :

9 individer ble registrart denne vAren 1 perioden 8.4 . - 15.5 .
H~stobservasjoner &v enkeltindivider ble
gjort henholdsvis
19 .7 , Olf 8 . 9 .

1985 :

1 indi.vid ble obaarvert i Roligbukt den 9.11.

1986:

2 individer ble aett

1987:

1 indiv1d ble sett pA nordlig trekk den 8.4.
obse rvert i Reierbukt 17.4.

pA

nord-vestlig treklc

den

31.3 . (AHA) .
1 individ ble

KNOPPSVANE (Cygnus olor)
1984:

1-2 ind:l.vider hadde tilhold i Re1erbukta
30. 3. Observasjoner av 2 individer ble gjort
og 9 . 4. 3 individer observert ved Reier
individer hadde tilhold i Kjellandsvikbukta i
- 26.12 .

1985:

1 individ observert ved Frllllllles 28.3. 3-4 ind1vider hadde
tilhold mellom Reierbukta og Roligbukt i perioden 2. 4 . - 20 . 4 .
2-7 individer hadde tilho1d 1 Kjellandsv1kbukta 13 . , 111 . 5.

1986:

3-5 individer hadde tilhold 1 Reierbukta i perioden 19. 1.1.4 . 2 ind1vider observert i kanal.en den 6. 1. (AHA).

1987:

En

i perioden 4 . 3.henholdsvis 7 . 4
den 7 .4. 8-10
perioden 19.11 .

f loklc pA over 40 individer holdt seg langs stranden rra
Bredebukt til Sj~badet 1 perioden 27 . 2 . - 9 .II.
Total.t 24
individe r ble registrert i perioden 4 . 3 . - 8 . 5 . St~rste
dagstall v&r 12 individer den 18.4 .

SANGSVANE (CYJU!us cygnus)
1984 :

3 ind1vider ble sett pA s~rlig trekk
obse rvert pA nordlig trekk den 19.11.

den 15 . 5 . 2 indiv1der
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1985:

3 il\divider observert i Tronvikbukta den 16.2.
observert i Rolis;bukta. den 14.~.

1986:

1 illdivid

1987:

1 individ obaervert 1 Reierbukta den

regis~rt 1 Re1erbukta den 1.~.

l illd1vid

(AHA).

29.3 .

CANADAGA5 (Bronte cenadenais)
:~S84:

1 individ observert 1 Re1erbukta den ~ . 5 .

GRAGAs (Anser anaer)
1984:

7 observasjoner av sa!flokker
pedodan 8.4. - 5.5.

pA 1 -

9 ind1v1der ble gjort i

Pl hesten ble et ind.ivid notert pll trekk

den 23.9.

1985:

6 ind1vider ble observert

1986:

1 individ ble observert pA nord1ig trelck den II .5 .

1987:

1 individ ble observert den 5·5·

pA nordlig trekk den 21.4.

SIDGAs (A. fab1alis)
1984:

1 illdivid ble observert den 8.10 .

UBESTElfi

GAs {Anser

Sp)

19811:

16 1ndivider ble sett pA nordlig trekk den 22.9. 67 1nd1vider
ble sett pA s~rli g trekk den 13.10. 38 individer ble sett pA
s~rlig trekk den 14 . 10.

1985:

11 irulivider ble obsel"Y8rt pA nordllg trekk den 21.5.

STOKKAND (Anas platyrhync:hos)

1984-198 7:

Observert fAtallig neaten daglig 1 hele fireArsperioden.
H~yeste noterte dag£tall var 54 individer i Reierbukta
den 21.12. 86 (LFL).

STJI!RTAND (A. acuta)

1986:

4 individer
Jel0y .

bla

observert den

10.5. Dette er

f~rste

tunn pA

BRUNNAKKE {A. penelope)

1984:

27 1ndivider ble observert rastende i Reierbukta den 1.5.
4 individer ble notert 1 Fuglevikbukta den 13.10. (DBE)

og

KRIKKAND (A. crecca)
198~:

~ individer ble observert den 1.5.

1985:

2 individer ble observert den 21 . 4.

1987:

1 ind1vid ble observert pA Sj0badet den 9.3 . og 1 individ
observert i Reierbukta 11 . 8.
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SKJEAND (A. clYpeaca)
1987:

2 individer ble observert i Reierbukta i slutten av oktober
(VSA). Dette var ferste funn av arten p6 JelQly.

GRAVAND (Tadorna tadoma)
1984:

Arets ferste individ ble observert i Reierbukta den 18.3., ble
deretter sett regelmessig frea til den 31.5.
Areta ferste individ ble sett i Reierbukta den 2.4., ble
deretter sett regelaessig pA SQindre JelQIY fre= til 2. 6. Hoyest
noterte d118Btall var pA 13 individer i Reierbukt:e den 1.6.

1986:

Areta fQlrste individ ble
deretter sett regelmessig pA
noterte
dagstall var pA
Fuglevikbuk~ den 31.5 og 24

observert 25.3. i Reierbukta, ble
SQindre JelQly frem til 1 . 6. HQlyest
over 40 individer observert i
individer i Reierbukt:e den 25.5.

1987:

Areta rerste individ ble observert 1 Reierbukta den 29. 3. , ble
deretter sett regelmeseig frem til 11.8.
H111yest noterte
daptall var 23 individer ved Tronvik glrd den 19.5.

TOPPAND (Aythya fuligula)
1 individ ble observert pl nordlig trekk den 28.4.
KVINA.'fl> (Bucephala clangula)
1984:

Observert vanlig i perioden 14.1. - 10.6.
daptall var 20 individer den 23.4.

Stlllrsta noterte

1985:

Observert uregelmesaig pl SQindre JelQly denne vAren 1 perioden
14.1. - 27.5. StQirste noterte daptall var 10 individer den
10.2. 2 individer ble observert 1 Bredebukt den 25.12.

1986:

Observert uregelmessig og fAtallig 1 perioden 25. 3. - 17 .5.

1987:

Observert regelDess1g pl SQindre Jeley denne vAren 1 perioden
8.2. - 8 . 5. StQlrste noterte dagstall var 12 individer 1
Bredebukt den 4.3. ~ notel'ingar av 1 - 2 individer i perioden
20.9. - 114.12.

HAVHEJ..LE (Cl!U!!JU].a hyemalis)
Tidlig9re observasjoner l individ 1 Bredebukt den 29.4.83. og
2 individer semme a ted den 30.4 .83.
1985:

1 individ ble observert 1 Roligbukta den 5 . 5. og 1 individ ble
observert p6 eatlig trekk den 13.5.

1986:

11 individer ble observert pl nordlig trekk den 1.5.

SJOORRE (Melanitta fuace)
1984:

Totalt 15 individer ble observert i perioden 24.4. - 27.5.
StQirste dagsantall var 7 individer den 27.5.
Pl hllsttrekket
ble totalt 15 individer observert i pel'ioden 13.10. - 3.11.
Ste£'9te noterte dsgsantall var 7 individer den 1~ .10. En
vinterobservasjon ble gjort ved Kjerringbel'get, Nes den 3.12.
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1985:

1 individ ble observert den 19. 5.

1987:

1 hann notert 1

Fu~levikbukta

den 13.12. (LFL).

SVARTAND (Melanitta nigra)

1984:

Observert ved 10 anledninBe~ denne vAren i perioden 28.4. 3.6. Storste noterte degstall var over 75 individer p!
nordli~ trekk den Z7.5. og 68 individer den 1.5.
PA
hosttrekket ble erten observert 4 ganger i perioden 13.10.
3.11 •• storste noterte dagstall var 13 individer den 13.10.

1985:

20 individer ble notert ved Bredebukt den 13.5. (AHA) .

1986:

Totalt 6 individer ble observert 17./18.5.

1987:

3 individer ble obsarvert

i Bredebukt den

16.9.

J!RFUGt. (Somateria mollisaiula)

1984:

Observert vanli~ pA vlren i per ioden 11 .4. - 12.6. St11rste
noterte dagstall var 45 individer den 23.4. Registrert 3
ganger pA bosten i perioden 22. 9. - 3 .11. 1 indi vid hadde
tilhold ved Kjerringberget, Nes 28. og 29 .11.
Obsel'Vert vanlilr pA vllren i perioden 25.2. - 2.6. Hoyeste
noterte dags t all var 24 individer den 5.5.
6 individer ble
observert den 29.9.

1966:

Observert vanli1r i perioden 30.4. - 1.6.
dagstall var over 30 individer den 8.5.

Hoyeste noterte

1987:
Observert vanlig i perioden 5.4. - 8. 5. Storste
noterte dagstall var over 80 individar pl nordli1r trekk den
18.4.
SILAND (Mergua serrator)

1984-87: Obaervert vanlig til alle Aratider i fire6rsperioden .
LAPPFISKAND (M. albellus)

1987 :

1 individ observert i Fuglevikbukta 1.3., dette er forste funn
av arten pA 3eloy (DBE).

LAKSAND (M. merganser)

1984:

1 hann observert pA nord-vestlig trekk den 11.4 .• 6 individer
observert pA nordlig trekk den 23. 4. og
12 individer ble
observert i Bevoysundet 6.11. (EAN).

1985:

45 individer ble obaervert den 10.2.

1986:

7 individer observert

1987:

pl nordlig trekk den

17 .5.

9 individer ble notert 31.1. (LFL), 2 individer ble observert
Bredebukt den 7.2. og 8 individer ble observert i Bredebukt
den 4.3.

i
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MUSVAK (Buteo buteo)
Tidlig observasjan:

1984:

2 individer notert ved Gimle 8.6.82.

Totalt 14 individer ble observert deMe vAren 1 perioden 24.3.
- 5.5. H~yeste noterte dagstall var 4 individer den 15 .5. 3
individer ble observert p~ s~rlig trekk ved Orke~ den 20.9.
og 1 individ ble sett pA nordlig trekk den 7.10.
1 individ ble observart den
observert ved Kjellsndsvik den
observsrt ved Rosnes den 22. 5.

9.4. {EAN) .
14 .5. og

1
1

individ ble
individ ble

11.5.

1986:

1 individ blo observart i Reierbukta den

1987:

3 enkeltindivider b1e observert hsnholdsvis 14.4., 18.4. og
3.10.

FJELLVAK (B. 1S«<pusl

19811:

15 individer ble notert p~ trekk di!Me vlren i perioden
10.4. - 5.5. H~yeste noterte dagstall ver 6 individer pA
vestlig trekk den 15.4., 3 individer ble observert pA s~rl ig
treklc ved Orkel'94 den 20.9. og 1 individ ble observert pa

Totalt

s0r1ig trekk ved Kanalen den 6.11. (EAN).

1985 :

1

individ ble observert pA nordlig trekk ved Kjellandsvik den

9.4.
1986:

1

individ

ble

notert

pA nordlig trekk ved Hoppern den

2.5.

(.JRA).

1987:

2

individer ble notert pA nordlig trekk ved Gimle den

21.4.

~EVAK (Pernis apivorus)

1984:

1 individ ble observert pA nordlig trekk ved Framnes den

1985:

1

individ ble observert ved Stalsberget den

11.6 .

15.9. (TSK).

SPURVEIL\UK (Accipiter nisus)
19811 :

1 individ ble observert ved Kjellandsvik den 2.3. Totalt 41
individar ble observert denne v6ren i perioden 24.3. - 5.5.
H~yeste noterte dagstall var 13 individer den 15.5. Totalt 14
individer ble observert denne h0sten i perioden 2.9. - 4.11.
1 individ ble observert ved GNnll den 26.8 . og 1 individ ble
observert ved Framnes den 1.9.

1985:

Totalt ble 4 individer observert i perioden 29.3. - 4.5.
Enkeltindivider ble observort 1 Reierbukta den 13.1., ved
Gimle den 16.3 •• ved Kjellsndsvik den 10.11. or ved Hoppe= den
25 .5. PA hills ten ble kun et individ observert den 22 .9. og 1
individ ved Alby den 8.9.

1986:

1 individ ble observert ved Jel0Y kirks den 25.12.

1987:

Enkeltindivider ble observert h~nholdsvis 17.~.
Enkeltindivider ble obs~rvert ved Oimle henholdsvis

17 .2.

og

20.9.

31.1.

og
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H0NSEHAUK (A. gentilis)
Tidligere obserYasjon:
1 individ notert ved Gi111le 11.11 .83. 1
individ ble sett ved Hoppern den 3.1. (JRA).
19811 :

Enkeltindivider b1e obsorvert ved Kjellandsvik 9.1. og 11.1.
av enkeltindivider ble gjort 19.5., 18.8. og
3.11. 1 individ ble observert ved IC4illabotn den 111.10. {EAN).

Ob~ervaajoner

1985:

Enkaltindivid ble obaervert 26.3. {EAN) og 6.5.
observert ved R~s den 22.5.

1 individ ble

1986:

1 individ ble observer!: 1 Re.ier'Sk"''!D den 28.3., 1 individ ble
sett ved Hoppern den 2.5, {JRA), og 1 individ ved Fraanes den
10.10.

FISKFJ3RN (Pandion haliaetus)

Tidl:igere

observasjon:

1

individ

notert over Gillle den

11.5.83.
19811:

1 i.ndi.vid ble observert den 12. 5.

1985 :

Enkeltindivider ble observert 21.4 . og 20.5. 2 ind.ivider ble
observert ved Rosnes den 22.5. 1 ind.ivid ble observert ved
Rersnes den 12. 6.

SIVHAUK (Cireus aeruginoaus)
1984:

Et hunnfarget individ ble obsel"Yel't dan 1.5.

MYRHAUK (C. cy&neWI)
1984:

1 individ ble obseNert ved Fuglevi.k den 9 . 10. {DBE) .

VAHDJIEFAIJ<

1984:

(Falco eeregrinus)

Enk&ltindivider ble obserYert 11.10. o~ 15.10. 1 individ ble
observert pA lloppern den 17 .10. {EAN), ag 1 individ obserYert
1 8e"9ysundet den 11.11. {EAN).

UBE'.>I' .FALK (F .Sp)

198'1:

II r egis t reringer av enkeltindivider ble gjort i perioden 17. 3 .

1985:

1 individ ble abservert den 16.1!.

- 15.4.

DYERGFAIJ< (F.

PA hl!lsten b1e et individ observert den 13.10.

columbadus)

1984:

4 noteringer av enkeltindivider ble gjort i periode n 11.11. 16.4. og 1 individ ble abservert i Reierbukta den 30.9.

1985:

Enkeltindivider
{TSK).

1986 :

1 Individ ble obserYert: ved Framnes den 16. 11 .

ble observert 16.4. og ved Rlldsben den 25.9 .

TARNFALK (F. t:innunculus)

198'1:

Enkeltindivider ble registrert 6 ganger i per:ioden 11.11. 19.5.
PA hll~ten ble arten regi~trert
regel~essig
pl
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rorskjellige steder pA

Jel~y

~

i perioden 26.8. ganger

1~-~.

1985:

Enke1tindivider ble notert

1987:

Enlo:eltindivider ble notart 3 genpr 1 perioden 16.4. - 23.5.

i

perioden

~.11.

- 8.5.

KAV0RN (Haliaeetus albicllla)

1 individ ble observert mellom Tronvik og Alby den 9.12. Dette
er ftllrste funn av arten pA Jeby (DBE).
KON<lE0RN (Aguila chcysaetos)
15.~.

(DBE).

1984:

1 individ notert i Fuglevikbukta den

1985:

1 individ ble observert ved Alby den 30.3. (DBE).

1986:

1

ungt

individ bla obsarvert ved Fr8llltles den 31.1.

ORRFOGL (Tetrao tetrix)

1984:

1 bane ble observert 1 Albyskogan den 9.11.

RAPPHrllNE ( Pardix perdix)

1987:

1 individ b1e observert den 6.9.

FASAN (Pbasanius colchicus)

1984:

1 individ ble observert den 17 .4.

1985:

1 individ ble observert den 29.3.

1987:

1 individ ble notert ved Tordertlld den 15.7. (AHA) •

11WIE ( Grus gruJ)
1~:

1 individ ble observert ved Reier den 25.4. (DBS).

1985:

2 individer ble obaervert pl nordlig trekk den 4.4. og 8
individer ble observert pl nordlig trekk ved Tordertlld den ~ .5.
(AHA).

1987:

3 individer ble observert pl sorli g trekk ved Tronvik
den 7.9. (BER). 3 individer bla abserve~t pl st~~rlig trekk
ved Berprsborg den 3 .10.

SIVKrllNE (Gallinule. chloropus)

1984:

1 individ ble observert den 12.4.

1986:

1 individ ble sett i en vanningud88 ved Reier den 7.5. (DBE).

SOTHrllNE (Fulica atra)

1984:

4 individer ble observert pA Vlrliatranda den 17.3.

TJELO (Haeeatopus ostralegus)
1984:

Notert i varierende antall pl ~ndre Jeloy, neaten daglig i
perioden 16.3. - 26.8. H~yeste notering var over 40 individer
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den 12.4 . og over
obaervert den 7.9.

50 individer den 19.5.

1 individ ble

1985:

Notert sparsommelig i varierende antall opp til 15 individer i
perioden 27. 3. - 1 . 6. !ng1!n bestobservasjoner ble gjort.

1986:

Hotert neaten daglig 1 varierende antall opp til 25 individer
1 perioden 2.11. - 1.6 . Ingen hGistobserve.sjoner ble gjcrt.

1987:

Nctert allldnnelig pA &andre Jelq~y i varlerende antall cpp til
33 individer i perioden 29.3. • 11.8.

VIPE (Vanellus vanellus)

19811:

Ferste vU-observaa;lcn ble gjcrt den 30.3. da 2 individer ble
aett 1 Reierbulcta, ble deretter sett vanlig i var1erende
antal.l tree til 23.9 . St!IIX'Ste dagstall var 7'5 individer over
Framnes den 8.4. og over 45 individer ble sett dan 15.8.
9
individer ble observert pA eerllg treldc dl!!n 9.10.

1985:

Fe~rete virobservaaon ble gjort den 25 .3. de 19 individer ble
sett over Gimle, deretter sett sparsomme lig tra 1.4. da over
35 ind1vider ble sett frea til 22.9.

1986:

Fergte vlrobservaajon ble gjort den 28.3. da 1 individ ble
sett i Reierbulcta, derettet" sett vanlig 1 smAflokker pA 1 - 6
individer fre• til 1.6.

t987:

Fe~rste vtrobservaajon ble gjort den 28.3 . ved Al.by. deretter
sett vanl..ig i Ute antall fre~~ til 4.10., unntatt 18.1j. da 21
indlvider ble sett, 11.8. ble 23 individer sett i Reier-bukta
og 10.9. da 31 individer bla sett.

SANJ)LO (Charadrius hiaticula)

Enke1tindiv.1d observert 4 ganger i pedoden 11.4. - 17.5 . ,
unntatt 15 .4. da 3 individer ble nctert og 17 .6. da 2
ind1vider ble notert. PA hosten ble 1 individ notert den 2 . 8.
1985:

3 noteri.npr av enke1t.illdlvid ble r;:tort i perioden 26.4. 26.5. 1 1ndiv1d ble notert i Reierbulcta den 15.9.

1986:

2 ind1vider ble notert den 4 .5., og 1 indlvid b1e notert den
10.5. 2 1ndiv1der ble notert pA Charlottenborgstranda den

u.s.

1987:

l individ ble notert pi Fiskerhytta den 7.4.

DVEROLO (Charadriua dubius)

1984:

1-2 individer oppholdt sag i Reierbukta i perioden 22.4. 5.7. Heklcing ble ikl<e koruotantert.
2 individer ble notert 1 Reierbukta den 7.5. (DBE).
ble notert i Reierbukta den 17.5.

1 individ

STEINVENDER (Arenaria interpres)
Tidlig observasjon:

3 individer notert 1 Bredebukt 3.9.82.
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1986:

5 individer ble notert den 15.5. , og 1
den 17. 5 .

individ

notert

HEILO (Pluvialis !!l!ric:aria)
1984 :

Pll vllren ble arten registrert 2 ganger - 24 . og 27 .4 ., •ed
henholdsvis 1 og 7 ind . 3 registreringer ble gjort pl. h~sten
1 perlU<Ien 1.4 .11 . • 6 .9. lied 1-3 ind.

1~5 :

Over

1987:

2 individer ble observert ved Gronll den 11 . 5 . 9 individer
ble sett ved A1by den 12.5. (DBE). 3-5 individer ble h~rt den
15.5 . og 1 individ ble notert den 13.9.

30 individer ble observert den 12 . 5 .

TUNDRALD (Pluvialls squatarola)
Tidlig observasjon:

1 individ ble notert den 18 . 9.82.

FJ.fl'!EPLYTI' (Calidris aaritaa)
198~ :

3 1nd1videl' rastet i Fuglevikbukta den 16.10. (DBE).

KYRSNIPE (Calidris alpina)
198~ :

Over

5

individer ble

observert

i

Fug1evilcbukta den 28.9 .
30 . 9 . , og 3
individel' ble notert i Fuglevikbukta den 7 . 10. (DBE).
(AHA) . 1 individ ble observert 1 Reierbukta den

1985 :

6 indivi del' ble observert pA Chal'lottenborgstranda den 21 . 7 .
(BER) .
(AHA) .

1 individ ble

observert ved

Fiskerhytt a

1986:

1 individ ble notert den 15.5.

1987:

1 individ bl e notert 1 Re.ierbukta den 23.5. {AHA) ,

den

27 . 7 .

DVERGSNIPE (C . minuta)
1984:

1 individ ble obsel'Vert pl. Cluu-lottenborgstrenda den 10.6 .

TEMMINCKSNIPE (C. U...incldi)

1987:

5 individer ble sett i Reierbukta den 29.5. (DBE) .

RUGDE (Sc:olopax rusticola)
1984 :

2 individer ble notert den 1].4 . (BER).

1985:

1 individ ble observert ved Kjellandsvilc den 10.~ . 1 individ
ble observert den 16.4. og 1 individ ble observert
i
Rersne sskogen den 24.6.

1986:

Enkeltindivider ble observert 1 Torderodparken 7 . 5 . og
21 . 6 . 2 individer ble h~rt spillende over Tronvik 25 .5.

1987:

1- 2 individer ble h~rt spillende 1 o•r!det R~/Alby 1 perioden
22 . -29 . 6 .
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9/KELTBEKKASIN (Gallinago gallinsgo)
19814:

Arten forekom dag1ig og tallrik denne vAren i perioden 11.4. 4.5. St~rste dagstall var 37 individer den 19.4.
1 individ
ble notert den 19.5. Enkeltindivider ble observert 29.9. og
13.10.

1985:

2 individer ble observert
observert den 27.4. (HEE).

1986:

1 individ ble observert den 3.5.

1987:

14

den 21.4.

10

iodivider

ble

individer ble sett den 19.4 •• og 2 individer ble sett pl
samme dag. 1 individ ble sett 18.8.

G~nli

KVAR'I'BEKKASIN (Lymnocryptes 111inimusl
19814:

Enkeltindivider ble sett 15.4. og
i Fuglevikbukta den 31.10. (DBE).

22.~.

l individ ble notert

STORS?OVE (Numenius arguata)

19814:

Arcen ble registrert 12 ganaer pa vAren i perioden 7 .It. 23.6. med 6 individer den 19.5. scm h~yeste dagstall. Notert
15 ganger pA hGscen i perioden 12.7. - 4.11. HGyeste dagstall
var 8 individer den 18.8.

1985:

Notert 12 ganger pl vAren i perioden 31.3. - 26.5. HGyeste
dagstall ble notert 20.4. da 28 ind1v~der ble sett, og 21.~.
da over 100 individer ble sett. lngen noteringer denne h~st.

1986:

1-2 individer registrert 7 ganger i perioden 3.5. - 24.5.
individ obse~Jert i Bredebukt 11.5. Et par hekket pA Gullholmen dette ir, og en s-6 dager gammel dununge ble funnet
tcykkende
1
vegetasjonen
22.6.
(LFL,
'rnK).
Ingen
hestnoterinse...

1987:

Registrert 6 ganger pA vAren i perioden 15.4. - 28.4. med 7
individer den 19.4. som hGyeste dagstall. Registrer-t 4 g8Jige:·
pA hesten - med 4 individer- den 30.8. aom heyeste dagstall.

SMA5?0VE (N. phaeopus)

Tidligere observasjon:
Mer enn 35 individer ble notert pA
nordvest trekk den 3.5. 83.
19814:

1ndivid ble sett den 12.5.

1985:

1 individ ble observe~t ved Rosnes den 8.5.

1986:

1 individ ble obser'Ver't
observert den 17.5.

1987:

Registrert ~ganger, 2 individer den 1.5., og 3 individer den
2.5. og 3 individer den 8.5. 8 individer ble registrert ved
G~nli den 11 . 5.

den 10.5..

og 4

individer

ble

SVAR':liAI..ESPOVE (Limosa limosa)
198~ :

1nd~v1d

1986:

individ ble observert i Fuglevikbukta dP.n

ble observert den 20.4.

Dette var 2. funn pA
27.~.

(DBE).

Jel~y.
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En tidlig ankommet storspove pa et sn¢dekket jorde pa Alby.
Foto: H. Eek.

Gluttsnipe. Foto: D. Vogt
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I.APPSPOVE (Limosa lapponica)
Tidligere observa5jon:
Over
nordvest trekk den 24.4.83.
1984:

1 individ ble sett den 23.9.

1987:

1 individ ble aett dan 11.10.

50

individer

ble

notert pl

STRANDSNIPE (Actitis hypoleucos)
1984 :

Flare individar ble bert lokkende over Gillle 0111 natten den
21.4. 1 illdivid ble sett den 23.4. Notert vanlig pi ~dre
Jelllly i per1oden
26.8.
H0yeste dagstall var 18
individer i Reierbukta den 5.8.

u.s. -

Notert vanlig, men f!tallig p~ SOndra Jel0y i periodan 7.5. 18.8. !klyeste daptall var 5 indiv1der den 26.5.
1986:

Flere individer ble h0rt lokkende over Cillll.e Oil natten den
1.5. Notert vanlig, ~~en fAtallig p4 S0ndre Jel~&y i perioden
10.5. - It .8. Heyeste dagstall var 12 individer sett 111Bll011
Bredebukt og Reierbukta den 4.8.
Notert resellllessig i Reierbukta
antall fra 1 - 5 individer.

i perioden U.5. - 11.8. i

SKOOSNIPE (Tringa ochropus)

1984:

17 individer b1e aett pA vestl1g trekk den 15.4. F.nkeltindivider notert 4 ganger i perioden 21 . ~. - 22.5. 1 individ
ble observert i Reierbukta den 5.8.

1985:

F.nksltindivider notert 4 ganger i perioden 20.4. - 6.5. 4
individer observart pl Gl'l&nli den 21.4. 1 individ notert den
25.7. og 2 individer den 26.7.

GR0HNSTILK (T. !flareola)

1984 :

2 individer ble notert 12.5. og 17 . 5. F.nkeltindivider bla
notert 21. og 22.5 . 1 individ bla sett den 18 . 7.

1985:

1 individ bla notert 1 Reierbukta den 14.11. og 5 individer ble
!lett samma sted den 20.11 . 2 individar b1e sett den 6.5. og 2
individer ble sett den 26.7 .

1986:

1 individ ble satt den 15.5.

1987:

5 individar ble notert den 10.5.

GLUI"ISNIPE (T. nebuleria)

19811:

3 ind.ivider ble sett den 6.5. Enkeltindivider registrert 3
ganger 1 per1oden 19.5. - 3.6. Registrert 4 ganger pA hesten
J. sntall fra 1- 4 1 perioden 14.7. - 1 . 9. 1 i ndivid ble aatt
i Fuglevikbukta den 5 . 9.

1985:

1 individ ble sett den 5.5., 1 individ ble sett 23.7. og
1nd1vider ble sett 17.8.

3
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1986

4 individer b1e sett 10.5. Enkeltindivider notert 3 ganger 1
perioden 15.5. • 24.5. 5 individer b1e sett 1 Reierbukta 4.8.

RIZIDSTILK IT . totanus)

1984 :

F.nkelUndivid notert 7 ganger i perioden 22.4. • 3.6. Enkelt·
individ ootert i Re ierbukt:a 28.4 . og 12.5.
12 individer
notert i Fugl evikbukta den 6.5. og 2 individer sume sated den
12. 5. 1 individ sett 1 Reierbukta 2.8. og 2 individer aamme
ated 5.8. 2 individer sett 1 FIJ&"levikbukta 5.8. og 12.8.

1985:

1 individ ble sett 1 Re1erbukta den 17.5. og 2 individer sume
sted den 18.5. 2 individer ble sett i Fuglevikbukta den 2.6.
4·5 individer no tart pA s11rllg treklc 19.8 .

1986:

1 individ ble sett 15.5. 2 individer sett 1 Rollgbukt 25.5.
2 indiv1der ble sett i Raierbukta 4.8.

1987:

1 individ ble sett den 8 . 5.
1\ytta 11.8.

II individer ble sett

ved PUke~

saiSNIPE (T. erythropus)

1985:

1 individ b1e sett ved Bredebukt 7 .5. (DBE).
sett 1 Re1erbukta 18.5.

1986 :

1 individ ble sett i Fuglevikbukta 17. 8. (DBE).

1 individ ble

BRUSHANE (Philomacbus pugnax)
1984 :

1

individ ble sett 1 Fuglevikbukta 5.8 . Enkeltindivider ble
sett 15.8. og 18.8.

1985:

1 individ ble sett pA Charlottenborgstranda
individ ble sett i Fuglevikbukta 10.8. (DBE).

1986:

4 individer ble notert i Fuglevikbukta 4.5.

29.6. ,

og 1

(DBE).

TYVJO (Stercorarius parasiticus)
1984:

1

individ ble sett pA nordlig trekk 13. 5.

1 individ ble sett

pA s(llrlig trekk 9.9.

1987:

1 individ ble satt pl nordlig trekk 8.5.

FJELLJO (S. longicaudus)
1986:

6 individer ble sett pA nordllg trekk 11 . 5 .

POLARMAKE (Larus hrperboreus)

1984:

1 individ ble notert 22.9 .

GR0NLANDSMAKE (L. glaucoides)
Tidligere
1981.

observssjon:

1 individ rastet ved Gullholmen 24.9.

SVARTBAK (L. 11arinus}

1984-1987:

Observert f6tallig til alle Arstider.
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SILDOOKE (L. fuscus)
1984-1987:

GRAMAxE

Observert fAt:allig i fire!raperioden.

(L. argentatus)

1984 - 1987:

Observert vanlig ti1 aile Arst:ider.

FISKEXAKE (L. canus)
1984-1987:

Observert vanlig til alle !ratider.

liEITEXAKE (L. ridibund\15)
1984-1987: Oboervert vanlig til alle Arstider.
KRYKKJ'"E (Risoa tridactyla)

1984:

1 individ ble sett ved Framnes 8.1. Mer enn 25 individer blll
sett 14.1., 3 individer ble natert 20.10.,
2 individer ble
sett
ved Stalsberget 6.11. og 1 individ ble sett ved
Kjerringberget, Nordre Jel!lly 30.11.

1986:

2 individer bla sett pA s111rlig trekk 12.11.

SPLITTERNE (Sterne sandvicensis}
1984:

2 ind1vider ble aett ved Gullholmen 9. 7. og 2 individer ble
sett over Gimle 27 . 7.

MAKRELL'IERNE

( S . hirundo)

vanllg, oesten daglig p6. S!mdre Jal!lly 1 perioden 29.4 .

1981l :

Notert
- 2.9.

1985:

Notert vanlig pA

1986:

Notert vanlig pA
august.

1987 :

Notert vanlig pA Slllndre Jel111y 1 perioden 8.5. - 20 . 9.

s.ndre

Jel111y i perioden 6.5. - 22 . 9 .

~

Jel111y

i

perioden

4.5. og og til

ALKE (Alee torda}

1984 :

Enkeltindivider notert 14.1. og 3.11.
1 iJidivid notert i
Fug1evi.lcbul<ta 7 . 10. (DBE).
1
iJidivid
ble
sett
ved
Kjerringberget den 29.11. ~ 2 iJidivider samme sted 30.11.

LOMVI (Uria aalge}
1984:

1 ind1vid ble oett den 15. 1. og 2 individer ble sett 12.5.
Arten ble notert 5 ganger pA h9sten, 1 perioden 14. 10.
15. 12 . H111yaste notarte deptall var 20 iodivider den 20. 10. og
30 individer den 21.10.
3 individer ble sett ved
Kjerringberget 30 . 11.

1985 :

6 individer ble notert 10.2.
Bredebukt den 10. 8. (DBE).

1986:

1 individ ble notert 16.11. og 1 individ ble notert ved Stalsberget den 30 . 11. (LFL).

og

1 individ ble notart i
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1987:

1 i ndivid ble notert ved Sta.lsberget den 27 . 9 . (AHA) . 3
individer ble notert ved Nes, Nordre Jel~y 13.12. (LFL), o& 2
individer ble notert ved Stalsberget 26.12. (LFL).

ALKEKONGE (Alle alle)

1984:

1 individ ble sett 3. 11. 3 individer ble notert i Fuglevikbukta 11.11. og 5 individer &BIIIIle sted 12. 11. (AO). 1 individ
ble notert ved Kjerri.Jliberget 28 . 11., 20 individer s1111111e sted
29 . 11. og 52 individer samme sted 30.11 . 23 individer notert
8.12. og 14 ind. notert pA Nordre Jeloy 26.12.

1986:

1 individ ble observert ved Stalsberget 27 .12. (LFL) .

1987 :

10 individer ble sett ved Stalsberget den 11 . 11 . (DBE) . og 1
individ observert ved Stalsberget 3 . 12. (LFL).

TEIST (CepphWJ grylle)

1984:

1

individ

notert 27.5.

1 individ notert 1 Bredebukt 13.11.

(DBE) .
1985:

2 individer ble notert ved Bredabukt den 13. 5 . (AHA) .

LUNDE (Fretercule arctice)
~ . 11. (EAN) •

1984:

1

1987 :

1 individ notert pA nordlig trekk 20 . 9 .

ungf'ugl notert 1 Bev!ily&undet
notert ved Kjerringberget 30.11.

11 individer

UBESTEMT ALKE/LOMVI (A. torda/U. ealge)

1984:

1 individ ble notert 26.2. Ubestemt Lomvi/alke ble notert ~
ganger pA beaten i perioden 13.10. - 15.12.
H!i!yeste noterte
dagstall var 570+ individer pA nordlig trekk den 1 3. 10. og
200+ individer p6. nordlig trekk den 14 .10 .
2 individer ble
notert ved Kjerringberget den 3 . 12.

1987:

7 individer ble notert 20.9.

UBEST ·ALKEFUGL (.Uca Sp.)

1984:

4 individer ble notel"t 23.5. Regis trert to ganger pA hlil&ten ,
over 30 iDdivider ble notert 2 1 . 10. , 25+ individer ble notert
28 . 10. og 2 individel" ble not ert ved Kjel"ringberget, Nes
28. 11.

1986:

Over 100 individer ble notert pA B!ilrlig trekk 12. 11 .

SKOGDUE (ColUlllba oenas)
1984:

Notert nesten dsglig i lite antall i perioden 1.4 . - 8 . 10.
Hoyeate noterte dag!ltell var 30 individer den 9 . 9 ., og 25+
individer den 1~ . 10 .

1985:

3 individer notert ved Kjellandsvik 10. 4., deretter notert kun
5 ganser 1 perioden 13.4. - 2.6., hvor 22 individer ble notert
som hoyeste daptall.

lngen noteringer ble gjort pA hosten.
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i perioden ~ .5. - 2~ .5., 8
hGiyeste dll88tall .
Ing>m

1986:

Notert 1run 6 ganger pA vo\ren
individer notert den I! .5. var
no ter.i.ng ble gj or t pA hells ten .

1987:

Noter t 6 ganger pA vo\ren 1 perioden 5 . 4. - 8.5. HG~yeste dll88tall var 25 individer 18. 1! . og 30 individer 19. 4 . Notert 5
ganger pA hclsten i per1oden 13.9. - 11.10. HGiyeste da gstall
var 65 individer 20.9.

RINGDUE [C. palUIIIbus)

1984:

Notert nesten daglig i perioden 25.3 . - 3. 6 . HGiyeete dagstall
var 1250 1ndivider de n u.l!.
500 ind1vider 111 . 4 . 01 210
indivi de r den 19 . 11 . Notert vanllg pA beaten 1 per1oden 111 . 8.
- 14. 10 •• mod 110 individer 30.9 . O&' 230 individer ~ . 10. s011
hoyeate dagstall.

1985:

Notert vanl1g i pe t"ioden 13 .1. - 27.5 . Hlllyeste dagstall var
250 individer den 6.5 . og 200 indiv1der den 7 . 5. Notert kun 2
ganaer po\ beaten, 15 individer den 22. 9 . og 100 individer den
29 -9 -

1986:

Notert lrun 5 ganger i perioden 3-5· - 24.5. ~yeats dagstall
var 25 individer den 3.5. 11 individer ble notert 13.12.
Notert vanlig i perioden 5.11. - 28 . 4 . Hlllyeste dagstall var
150 individer den 19 . 4. og 150 ind i vider den 20.4.
Notert 5
ganger 1 perioden 13 . 9. - 4 .10.
lloyeste dagstall var 30
individer den 20.9 .

TYRKERDUE [Streptopelia desaocto)

1984:

2 ind1vider
notert 31.5.

notert henholdsvis 12. 5 . og 20.5. Enkeltindivid
Notert lrun en ganB" pA hlllstan - 1 individ den

28-9GJ'mt {Cucu1WI c11110rus)
1984:

1 individ ble notert ved Kjellandavik 3 . 5 .
1 individ
b1e notert ved Stalsberget 20.5.
Enkeltindiv i d notert If
ganger pA vo\ren 1 pet"ioden 19.5. - 27 . 5. EnkeUi.nd.ivid notert
6 ~r pA hasten 1 perioden 1).8. - 16.9.

1985:

1 ind1vid ble notert pA Nordre
notert henholdavia 19 . 5 . og 27.5.

1986:

Enkelt1ndivid notert 15.5. og 17 . 5.

.JelGiy 15. 5 . Enkelti ndivid

SPURVEUGI.E (GlaucidiWI paaaerinlllll)
Tidl1gere obs ervasjon: 1 individ hsdda tilhold ved Utaynet i
perioden dese~ber 74 - 29-3-75 (BeL).
1985 :

1 individ b1e observert ved Reierbukts den 211 . 11. {TSK).

1986:

1 individ ble observert ved Reierbukta den 19.1. (TSK). 1
individ notert ved Reierbukta 24.3.

1987:

1 individ ble obaervert ved Hoppern den 18.1. (.JRA).
individ ble observert ved Stalsberget 31.1. (LFL).

1
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SN000LE (Nyctea scandiaca)
Tidligere observasjon:
1 individ ble observert ved Ruberg
den 14.1. 1951 (KBE). Dette er 1. runn av arten pA Je1~yl
HORNUGLE (Asio otu.s)
1984:

1 individ ble notert ved Fr&~~nes den 2 . 8 .

1985:

1 individ ble notert ved
notert ved Grenli den 6.7.

Framnes

den 5 . 3 .

1 individ ble

JORDOOLE (A. rlammeus)
Tidligere obsenrasjon:
og 11.2. 1979 (JRA).

2 ind. ble sett ved

Jel~y

Radio 8.2.

U8l!STEJI HORN/JORDUGLE (A. otus/flemmeus)
1')84:

Enkeltindivider notert henholdsvis 16.4. og 11.8.

HAUKDGLE (Surnia ulula)
Tidligere observaajon:
28 . 8. 1983 (DBE).
1985 :

1 individ ble notert ved Alby den

1 individ ble obaervert ved Alby den 20. 4. (DBE).

KAmJGLE !Strix aluco)
1984:

5 par ble registrert hekltende pA Jeloy deMe eeaongen (JRA).
Ellers repstrert flt.tallig til alle llrstider.

1985:

3 par ble reg1.strert hel<kende denne seaongen pA Jeloy (JRA) •
Enkelti.ndivider reg1.strert pA hale Jel111y til alle Arstider.

1986:

4 hekkeode par ble registrert denne aesongen pA Jeloy (JRA).
Enkeltindivider registrert til aile Ar:ltider pA Jel111y.

1987:

Jtun ett halckende per ble regiatrert denne sesongen
(JRA). Enkeltindivider registrert til alle lrstider pA Jeloy.

KATI'RAVN (Caprimulps europaeus)

T1dligere observasjon:
den 4.6. 198o (DBE).
1987:

1 individ ble

notert

ved Kubber'Vld

1 individ ble registrert 29.8 .

TARNse:I.l.m (Apus apus)

1964:

1964: Notert daglig og tallrikt i perioden 17 .5.
Hoyeste dagatall var over 300 individer den 7.7 .

1985 :

Notert daglig i
til ut august.

varierende antall pit. Jeloy 1 perioden 19.5.

1986:

Hotert daglig
til ut aucust.

i

ver1erende antall

1987:

Hotert vanlig
til ut august.

i varierende sntall pit. Jel111y tra midten av mai

pA

- 1.9.

Jel111y 1 perioden 15.5.
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GR0NNSPEIT (Picus viridis)

wren

19811:

Notert 2 ganpr pl
211.~. og 13.5. Enkeltindivider notert
8 ganger i per:l.oden 18.8. - 13.10.
1 individ notert ved
Hoppern 30.9. Over ~ individer ble notert pl Sondre Jel~y den
20.11.

1985:

Enkeltindivider notert 5.5.
Fu&leviktbukta 29.9.

1986:

1 individ ble notert den 10.5.. l individ ble notert ved
Gt"lllnli den 11 . 5 •• l .individ ble notert ved Torde~ den 21.6.
og 1 individ saame sted den 22.6.

1987:

1

og

16.5.

1 individ notert i

individ ble notert i Albyskogen den 2.1. og 1 individ ble
aotert den 18.4.

G!IAsPETT ( P. canus)
1985:

1 individ ble notert ved Tarde~ den 18.10. (AHA).

Fl.AGGSPETT (Dendrocopos aajor)
19811:

2 individer ble notert ved Stalsberget den 7.11. Enkeltindivider ble notert 7 ganger i perioden 16 .4. - 23.5. . unntatt
21.4. da 3 individer ble sett. Enkeltindivider ble notert 8
ganger J. perioden 19.8. - 14.10. Mello• 8-10 individer ble
Detert pl Sendre Jeloy den 20 .11.

1985:

1 indiv:id ble notert den 27 .5. og 1 individ ble notert ved
Stalaberget den 1.7. (TSK).
1 individ ble notert i
Reierakogen 8.9. og 1 tadivid ble notert 4en 22.9.

1986:

Enkel ti.ndivider notert 4 gllllpr i perioden 3. 5. - 17. 5. 1
i.ndivid ble notert ved Oiale den 23.10 .

1987:

Enkeltindivider ble notert 18.4. og 20 .9.

HVITRYGGSPEIT (D. leucotwl)
Tidligere

obasrvaajon:

1

individ

ble

notert ved Tronvik

3.1.82 (DBE) .
DVERGSPEIT !D. minor)
19811:

Enkeltindivider notert 17 •• 18. og 19.11.
den 20.11.

1985:

1 individ ble notert 22.4.

1986:

1 individ ble notert ved Reier skole den 26.3. og 1 individ
ble innCanget oc ringmerket den 15.5.

1987:

Enkeltindivider

notert

5.4 .•

18.~.

l indiv:id ble notert

og 2 individer ved Alby

211 .6. (LFL) .

TRETAsPEIT (Picoides tridactylus)
Tidligere oblervasjon:
12.10. 71l {BBL) .

1

individ ble sett ved Utsynet den
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1984:

1 individ ble sect ved A1by den 26. 11. (DBE).

1985:

1 individ ble sett ved Alby den 1.12. (DBE).

SVAimSPE'lT (Dryoc;opus martius)

1984:

Enkeltind. noter-t 3 ganser- pA vhen i perioden 8.4.-22.4.
Enkeltind. noter-t 7 ganger p! h~s~en i perioden 19.8.-13.11 ••
unntatt 19.8. de 2 ind. ble sett.

1985:

1 ind. bla sett i Reierskauen 2.1.

1986:

1 hunn ble sett ved

R~Asen

9.2. (LFL).

VEliDEHALS (Jynx torguilla)

1984:

2 individer- ble
23.4.

notert

22.4.,

og 1 individ ble noter-t den

1985:

1 individ ble notert ved Rosnes den 7.5.

1986:

Enkeltindivider- ble notert 3. og 4.5.
Reierskogen den 4 .8. (AHA).

1987:

1 individ ble noter-t den 18.4.

1 individ ble noter-t i

SANGLERKE (Alaude ervgnsis)
1984:

Notert daglig og tellr-ikt p! &andre JelCDy i perioden 21.3. 2.6., med tre kktopp den 7.4. de 175 individer ble notert.
Notert spers0111111elig pa h~sttrelclcet, i entall opp til 17
individer i per-ioden 25 . 8 . - 13.10, untatt 29.9. da over- 40
individer ble noter-t og 4.10 . da over- 30 individer ble notert.
2 individer- notert ved Gnlnli den 17.11.

1985:

Notert sparsommelig i lite entall opp til 10 individer i
perioden 23.3 . - 19.5. Notert ogsA aparsocmelig pl h9lsten i
lite aotall opp til 5 individer r~ til 29.9.

1986:

Notert daglig. men i lite antell opp til 10 individer i
perioden 24.3. - 1.6. Noter-t aparsommelig pA h~sten .

1987:

Hotert neaten deglig, 11en i lite antall opp til 15 individer i
perioden 30.3. - 3.10.

F.JEI..I..ERKE {Eremophila alpestris)
Tidligere observasjon:
10.4.82 (BBt.).

1 individ ble notert ved Utsynet den

SANDSVALE {Riparie riparia) .
1984:

3 individer ble notert pA nordlig tre.k.k den 20.5.

1985:

2 individer ble notert pA nordlig trekk den 19.5.

t.AVESVAt.E (Hirundo rustice)
1984:

Notert nesten deglig i perioden 22.4.-23.9. - i antall opp til
50 individer-, untatt 15.8. da 70 individer ble notert og 6.9.
de over 90 individer ble notert. 1 individ ble notert ved
Framnes den 21.10.
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1985:

Notert neaten dagl i g i perioden 8.5. til Ridten av septeaber i
antall opp til 10 14div1der. untatt 19.5. da 60 individer ble
no tart.

1986:

Notart neaten daglig i perioden 3.5. til midten av september i
antall opp til 30 individer, untatt 24.5 . da qo individer ble
notert.

·1987:

Notart nesten daglig tra aidten av mai til 27. 9 . , hlii:Yeate
noterte daptall var 50 individer den 20.9 .

TAKSVALE [Delichon urbica)
1984:

Notert vanli& pA vlrtrekket i pedoden 12. 5.-3.6. H101yeste
dagstall var 90 illdivider den 19.5.
Notert: vanlig pl
h~attrakkot i
perioden 1~.6.-6.9. H~yaate noterte dagstall
var 250 illdivider dan 15.8. og 150 individer den 22.8.
Over
~00 individer ble notert over Refs nos den 10.9.
og 14
individer ble notert a1110111e ated don 20.9.

1965:

!fotert vanllg i perioden 12.5. og frem til begynnelaen av
september. H9yeste deptall va.r 60 individer notert ved
Refsnes den 26.5.

1966:

Notert i llte antall i perioden 11.5. til ut august.
nota...ta daptall var 100 indiv:1de... notert den 24.5.

1987 :

No tart vanllg i periodan 15.5. -20.9.
ver 100 individer den 16 .8.

H~yeste

H101yeste noterte dagstall

LAPPIPLElU<E [Anthus <;ervinus)
1985 :

1 individ ble notert den 12.5.

Datta var flill'lllta f'unn av erten

pA Jel101y.

TREPIPLERKE (A. trivialla)

1984:

Notert
antall

12 Pllll"" pl vArtrekket 1 perioden 22.4.-22.5., 1
til 40 individer.
Notert neaten daglig pli
i pedoden 15.6.-23.9. 1 ver1erenda antall.
noterta daptall var 100 individar 16.8, og 80

opp
h~sttrekket
H~yeste

ind1v1der den 19.8.

1985:

1-2 individer notert lrun 5 ganpr 1 pel.'ioden II .5.-27 .5. 3
individer nctert den 22.9.

1986:

Notert 6 pnpr pA v6ren 1 lite antall i pel.'ioden 4 .5.-18.5.,
hoyeata noterte daptall var 30 individar den 10.5. Ingen
ooter-inge" ble gjort pA hoaten.

1987:

6 individer ble notart den 28.11.
13.9. og 19.9.

Enkeltindivider ble notert

HEIPIPLERKE (A. pre.ten!!1s)
1984:

3 individer ble nctert i Bredebukt den 17.3. og 4 individer 1
Reier-bukta den 30.3 . Notert nesten daglig pA vllrtreklce t i

forholdsvia start antall i pel.'ioden 7 . 4 . -25. 5. H~yest notel.'te
dagstall ve.r 100 ind1vider den 5.5., 290 ind1vider den 17 .5.
og 120 1ndiv1der den 19.5. Notel.'t nesten daglig pA h~attrekket
i perioden 26.8.-15 . 10.
Hoyeste notel.'te dagstall var 130
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individer den 15.9. 250 individer ble notert ved Kongshavn,
Nordre Jel~y den 11.10. 1 individ ble notert den 3.11.

1985:

Notert 16 ganger 1 varierende antall pA v!rtrekket i perioden
31.3.-27.5. Hoyeste noterte dagstall var 70 individer den
14.4. og 120 individer den 4.5.
Not:ert kun 2 ganger pA
h~sten, 10 1ndiv1der den 22.9. og 10 individer den 22.9. og 10
individer den

1986:

29.9.

Notert kun 6 ganger p6 vArtrekket 1 varierende antall, 1
perioden 3 . 5.-15.5. H~&yeste noterte dagstall var 40 individer
den 4.5. og 100 individer den 10.5. 4 individer ble notert
den 10.11.

5 individer ble notert 1 Reierbukta den 9.4. Notert 6 ganger
pA v6r~et i
perioden 15.4.-8.5. og h~&yeste
noterte
dagstall var 100 individer den 19.4. No tart kun 8 ganser pA
hGisttrekket i varierende antall 1 perioden 13.9. - 11.10.
Hoyeste DOterte daptall var 50 individer den 20.9. og 50
individer den 1.10.
SK.J.ml'IPISU(E (A. petrosus)

1984:

6 noteringer av arten 1 an tall 1-4 ble gjort langs atrendene
i perioden 17.3.-2.4. Enke l t individer ble
notert 3 ganger 1 perioden 12.5.-22.5. og 2 individer ble
notert den 17 .6. 1-2 individer ble notart 4 sanger i perioden
25.8.-21.10.

p6. &Mdre J el0y

1985:

1 i.ndivid ble notert 1 Reierbukta den 2.1.
notert den 27 .1.

4 individer ble

1986:

1 individ ble notert ved Fiskerhytta den 26.3.

1987:

2 iDdivider ble notert henholdsvis
og 12. 4.. og 5
individer ble notert den 18.4.
2 individer ble notert i
Bredebukt den 9.4.

s.4.

GtJLEJILE (Motaeilla rlava)

1984:

2 individer av underarten Thunber gi ble notert den 5.5. 11
noteringer av enkeltindivider og fl okker opp til 40 individer
ble gjort i perioden 12.5.-11.6. 140 individer ble notert den
17.5. Enlulltindivider og t'lokker opp til 20 individer ble
notert neaten daglig 1 par1oden 11.8.-16.9.

1985:

4

1986:

8 noterJ.nger av artan ble gjort 1 perioden 8.5.-1.6 .• 1 antall
opptil 20 individer, untatt 23.5. og 24.5. ds 50 ind1v1der ble
no tart.

1987:

Kun 1 notering ble gjort pA vllren, 2 individer den 15.5. 4
noteringer ble g~ort pA h~tsten 1 parioden 15. 8. -20.9. i antall
opp til 40 individer.

noteringer av arten 1 antall opp til 15 individer ble gjort
i perioden 12.5.-18.8.

VINTEREJILE (M. cinerea)

1984:

1 individ ble notert den 8.11 . 6 notaringer ble gjort av arten
p6 h0sten i perioden 23.9. -20.10. i an tall opp til
4
individer .
1 ind1v1d ble notert ved Kongshavn, Hordre Jel~&y
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den 5.10.

1 individ ble

no~er~

i Reierbukta den 30. 10. (AHA) .

3 individer ble notert den 14.4. og 2 individer ble notert ved
Kjellandsvik den 14.5.
1987 :

1 individ ble notert den 4.10.

LINERLE (M. alba)
1~:

Notert daglig i varierende antall pA Sondre Jel~y i perioden
1.4.-23.9. H~yeste noterte dagatall var 90 individer den
16. 4 .

1985:

Notert daglig i varierende antall pl Sondre Jel~y i perioden
7.4.-22.9. H~yeste noterte dagatall var 35 individer den 8.5.

1986 :

Notert dag'lig, men fA~allig pA S!Mdre Jeley. Datta Ar i
perioden 6.~. til alueten av september, og hoyeste noterte
dagatall var 18 indiv1der den 4.5.

1987:

Notert dagllg i forholdsvi.a •tort antal1 pA. Slandre Jeloy 1
perioden 6.4. -27 .9. H~yeste ncterte dags eall var 60 individer
den 18.4. og 50 ind1vider den 19. 4.
100 1ndivider ble notert
den 16.8.

TORNSKATE (Lanius collurio)
1984:

1 i.ndivid ble notert ved Ramberg den 9.5. og 1 individ ble
notert den 18. 5. , og 2 individer ble notert den 19.5.
1
individ ble notert ved Stalsberget den 20.5. 8-10 individer
ble notert 1 Fuglevikbulcta den 5 .8. No tart 5 ganger pA he~sten
1 perioden 19.8. -16.9. I antall opp t i l 5 individer.

1985:

2 individer ble notert den 19. 5. 2 individer ble notert ved
Rosnes den 22.5 . 2 individer ble notert den 17.8 .

1986:

Kotert

kun 3 ganger pA vllren i perioden II •5. -24 . 5. ,
1-3 individer.

1 antall

VAHSLER (L. excubitor)

Tidligere observaajon:
6.3. 1983.

1 individ ble notert ved Fiskerhytta

1984:

1 individ ble notert den 15.4.
vikbukta den 4 . 10. (DBE).

1985:

1 individ ble notert den 22 . 4 .

1 individ ble notert i Fugle-

STIR (Sturnus vulgaris)
1984 :

Notert f~rste gang ved Torde~ den 5.2. Arten ble registrert
daglig fra den 29.2. med trekktopp i april , hyeste dagstall
var 1100 individer den 11. 4 . , 570 1nd1vider den 13.4. og 7710
individer den 15. 11. Derette r sett daglig ut vAren i an tall
2-320 individer.
Notert nea ten daglig 1 varierende antall i
perioden 10.8.-3.11.
H~yeste dagstall pA he~sten var 500
ind1vider den 5.10.

1985:

35 individer ble notert ved Refsnes den 20 . 1. Notert 1
usedvanli g lite antall pA vlren 1 perioden 7.3 . -19.5. Heyeste
noterte dagstall var kun 250 individer over Refsnes den 20.11.
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1986:

Notert kun 2 ganger pA h0sten, 175 individer den 22.9.
individer den 29.9.

og 20

Notert 1 lite sntell opp til 20 individer 1 perioden
1.6 . Kotert sp~lig p6 beaten til ut sept-ber.

2~ . 3.-

Notert Corboldsvis fAtallig pA vlren fra den 22.3. , heyeata
noterte dagstall pl vlren var 100 indi.vider den 18.~ . og 250
individer den 19.~ .
Notert neaten daglig pl hesten i
varie~e antall i perioden 15.8.-~ . 10.
Heyes t e noterte
dagstall var 150 individer den 16.8., og 250 individer den
3 . 10.
SIDENSVANS (Bollbycilla nrrulus)

1984:

1 indi.vid ble notert ved Gi.ID.le den 26. 2. og 25 individer ved
Kje llandsvik, Nordre Jel0y den 3,2. 6o individer ble notert
den 27.10., 45 individer den 28.10. o& 35 individer den 18.11.
20 ind:ividet" ble notert ved Framnee den 20. 11. og 10 indi.vider
ble notert ved Kjerringbergec . Hordre Jeley den 3.12. 50
i.ndivider ble sett ved Tronvik den 21.12. (DBE).

6o

individer ble notert den 12.1 . (BER}. 35 individet" ble
notet"t ved Framnes og Gimle den 26.1. 5 individer ble notert
ved Kul.lebunn, Nordre Jeley den 3.4. (BER). 25 individer ble
notet"t den 13.4. og 15 individer ble notert ved Gimle den

8.11.
1986 :

13 individer ble aotert ved Torde~ den 8.ll.og 15 individer
ble notert ved llllld den 27.12. (LFL) .

1987:

12 individer ble aett ved Hoppern den 25.3., 25 individer ble
notert ved FJ:"amnes den 29. 3. og 2 individer b1e notert ved
Stalsbergat den 5.4.

N0'l'TESKRIKB (Garrulus g1andarius)

198'1-87:Notert vanlig 1 lite antal1 til aile Arstider pA Jeley.
SKJ~

(Pica pica)

1984-87:Notert vanlig til elle Arstider pl Jelmy.
KAlE (Corvus monedula)

1984-87:Notert vanlig t i l al1e Arstidet" p6 Jeley.

KRAKE

(C.

corona}

1984-87:Notet"t vanlig, tallrikt til alle At'Btider pl Je1ey.
KORNKRAKE (C. frud1egus )
1984:

Enkeltindivider ble notert 15. 1 . , 7 . 4. og 15.~. 3 individet"
hadde tilhold me11QD Grenli og Reiet' i perioden 21.8 . -29.8.

1985 :

2 individet" b1e

1986:

1 individ ble

noter~

set~

den

13.~.

den 1.4. (AHA).
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KAI£
RAVN (C . corax)

1984:

1 individ ble notert den 22.q. (EAJ). 1 tndivid ble notert i
F\lglevikbukta den 12.8. II individer ble notert pA Nordre
Jel0y den 19.10.

1985:

i.ndivicler ble notert ved Kullebunn, Nordre Jel~y den 3.~.
(BER). 1 individ bla notert ved Kjellandsvik, Nordre Jeloy
den 10.".
2

N0TrEKRAKE

(Nuc:if'raga caryocatactes)

Tidllgere observasjon:
den 18. 10.64 (BBL).

1 individ ble notert ved Helset'0dgt.

1985:

2 i.ndivider ble notert ved Kullebwut den 1.6. (EAH) . 2 individsr ble notert ved Al.by den 16.9. og 5 individer s~U~.~De sted
den 17.9. 2 individer ble sett ved Gullholmen den 18.9. og 2
individer ved Roc!sAsen den 2q.9. (Alle obaervasjonet" "ISK). 1
individ ble notert ved Giml.e den 'ZJ.9.

1986 :

1 individ ble notert ved RodsAsen den 16 . 9 . (TSK) . 1 individ
ble notert ved Gimle den 30. 9. og 1 ind. ved Reier akole
23. 10 . (LFL) .

FOSSEKALL (Cinclus c:inclus)
Tidligere

5.3.83.

observasjon:

1

individ ble notert ved Reier den
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G.JEJIDESMETT (Troglodytes troglodytes)
198'1:

Pl viren b1e arten notert ~ pnger i perioden 24.3.-17.4 .• i
anta1l 1-2 individer, dessuten 1 individ ved Giml.e den 12.2 .
Notert
9
pnger i pedoden 11.9.-3 . 11., i antall 1-4
indiv:tder. 1 individ ble notert ved Reier den 20.11.

1985:

1 individ ble notert 1 Albyskogen den 6.5. og 1 individ ble
notert ved Gimle den 22.12.

1987 :

2 individer ble notert den 18.4 .

JERNSPURV (Prunella modularis)
198'1:

Notert 12 ganpr pA vAren i perioden 8.4 . -20.5. 1 antall 1-25
individer - untatt er 1/t .4. da 90 individer ble notert.
Notert 12 pnger pA hfsten i perioden 1.9.-4.10. I: antall 1-8
individer. 1 individ ble notert den 18.11.

1985:

Notert kwl 2 pnger pA vA.ren. 1 individ ble notert den 19.4.
og 4 individer notert den 21.~ .
1 individ ble notert den
29-9-

1987:

Kotert 4 ganpr i perioden 15.4.-8.5.
Notert 3 ganger pA hfsten i perioden
2-15 ind:ivider.

SI~~GER

198'1!

(Acrocephalus schoenobaenus)

1 i.ndivid b1e innfanget og ringmerket den 8.9.

MVRSA.~

1985:

I antall 1-5 individer.
20. 9.-4.10., i antall

(A. Palutris)

1 individ ble notert
notart den 27.5.

ved

Rod

den 26. 5. , og 1 individ ble

RBRSANGER (A. scirpaceus)
2 indi.vider ble notert den 3 . 6. Enlceltindivider ble h!&rt
eynpnd.e ved G~ den 10.6. og 16.6.
1 individ ble
inntanget og ri.nperket den 2.9.
G~i

1985:

1 i.Ddiv1d ble notert ved

1986:

1 indiv:id ble notert den 1.6.

1987:

2 individer b1e notert ved Or~~~nli den 2~ . 6. (AHA).

den 29.5.

OIJ1.SANGElt (Hippolais icterina)
Notert daglig pA vAren, i perioden 17.5.-3.6.,
1 indi.vid ble notert ved Gronli den 19 . 5. og 3 individer ble
notert aamme eted den 26.5. 3 individer bla notert den 27 . 5.
1 individ b1e notert ved Fiskerhytta den 1.6.
1986:

3 individer ble notert dan 1.6.
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RAGESAKOER (Sylvia borin)

19811:

Notert dqlig pA vlren 1 perioden 17 .5. -3.6., i antall 1-5
individer, untatt den 31.5. da over 20 individer ble notert.
Notert 12 ganger pA hla3ten i perioden 18. 8.-4.10., i antall
opp til 5 ind.

1985:

7-8

:lruUrlder ble

notert

mellO!ll Alby og Reier den

pnpr

i

1.6.

dan 27.5.

5 individer ble notert

1986:

Notert
3
individer.

per.iodan 18.5.-1.6.,

:l

antall

1-10

1987:

Notert vanlil' 1 lite antall pA Sendre Jel~y tra midten av 1181
til begynnelsen av oktober.

MUNK (S. atricapilla)
1984:

1 indirld hadcle tilhold ved Hoppern i perioden 29.1.-27.2.
Motert vanlig i lite antall i perioden 6.5.-3.6.
Notert
vanlig i lite antall p& hl!lsten, i perioden 18.8.-8.10. 1
ind.ivid ble notert ved Tordel'I!Jd den 2.11. (AHA).

1985:

1
individ
ble
notert den 3.1. (£AN).
Notert 11eget
spersoamelil' p6 Sendre Jelay i perioden 18.5.-1.6.

1986:

Notert vanlil' i lite antall i periodan 3.5.-1. 6.

1987:

Notert meget spars~elig pA Sandre Jell!ly i perioden 11.5.20.9. 1 individ ble notert ved Gimle den 26.12.

TORNSAKGER (S. co11111unis)

19811:

Notert nesten daglig pA vlren i antall 1-13, i perioden 12.5.3.6. 1 individ ble notert den 1 . 9.

1985:

1 individ ble notert vee! Rosana den 8.5.
pA Sendre Jelay i perioden 12.5.-27.5.

1986:

Notert vanlig i lite antall i perioden 15. 5 . -1.6.

1987:

Notert lDBPt apar.~ommelig
til begynnelaen av jun:l.

Notert sparso-lig

pA Sendre Jelcay tra lllidten av mei

Ml!ll.t.ER (S. curruca)

19811:

Notert d81'1il' 1 peri~ 15 . 5.-25.5. , 1 antall 1-4 :lndirlder.

1985:

2 individer ble notert den 8.5.

1986:

Notert daglig i perioden 3.5.-10.5. , 1 antall 1-8 individer.

1987:

2 individer ble notert den 19.5.

I..@V$ANGER (Phylloscopus t~ilus)

19811:

Notert vanlig 1 atort antall pA hale Jeloy i perioden 28.4. 29.9. H!tyaste notarte dagstall var over 400 individer notert
den 20.5.

1985:

Notert i forbo1dsrla atort antllll pl Sendre Jeley i perioden
6.5. til aidten av aept:e&ber.
Heyeste notert dagstllll var
over 200 :lndividar notert den 19.5.
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~smr~BR.

1986:

Motert vanlig pl Scndre Jel~y i forholdavis lavt antall i
periode.n 3.5. til 11idten av aeptl!llber.
H~yeste
octerte
dqstllll var over 75 individer - den 18. 5.

1987:

Notert
vanlig pl Scndre Jelllly i
forholdsvis lite antall.

perioden 1.5.-20.9.

i

GRANSANGER (P. collybita)
1984:

llotert 8 ganger i perioden 10.4.-17 .5. i an tall l-4 individer.
1 individ notert i Reierbukta den 22.4. Notert 8 ganger pi\
hlllaten i perioden 22.9.-21.10 i antall 1-~ individer.

1985:

1 individ ble notert i Roligbukt den 1~.4. Enke.ltindivider ble
notert ~. og 5.5. 2 individer ble notert den 22.9 .

1986:

1 individ ble notert ved Gimle den 9 . 5. og 1 individ bla
notert ved Roligbukt den 11.5.

1987:

3 individer ble notert den 20.9. , og 2 individer ble notert
den 4.10.

B0KSANGER (P .

1984 :

sibilatrix)

1 individ notert i Grcnlisko~n 12.5. , 1 individ ble innfan~t

og rin~erket 17.5. , 5 individer notert i Albyakogen 21 . 5 . 3
individer ble notert ved Bangtjernet 27.5. og 1 individ ved
Refsnes 17.6.
1985 :

1
individ b1e notert Refsnes 7.5., 2 individer notert
Kjellandsvik, Nordre JeliiiY 13. -14.5 . og 1 individ Albyskogen
1.6 .
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1987:

Notert sparsommelig i Albyskogen i mai.

2 individer notert i

Gr'\llnli!!ll.o&efl 2.6. (LFL) .

FUGl.EI<ONGE (Regulus re!!Ulus)

1984-87:Notert vanlig til alle Arstider pA

~ndre Jel~y.

SVARTlM' FLUESNAPPER (Flcedula hyPOleuca)

~:

Notert nesten daglig pA vAren 1 perioden 30.4. -4.6., i antall
t-4 individer, untatt 19. 5. da 12 individer b1e notert , og
20.5. da aver 30 individer ble notert. 2 individe.r ble notert
den 2.9., 0g 1 individ ble notert den 16.9.
1 individ ble notert ved Kjellandsvik den 111 . 5 . 2 individer
ble notert den 19.5 .. og 1 indi.vid ble notert den 27.5 .

1986:

Notert neaten daglig i perioden 10.5.-24.5., i antall 1-2
individer. 1 individ ble notert vvd Oilllle den 29.5.

1987:

1 individ ble notert JUed Bergersborg den 5.5. Notert sparsommelig rra 10.5.-slutten av ma1. 1 individ ble notert den
30.8.

ClRAFLUESNAPPER (llu8cicapa striata)
1984:

Notert nesten degllg pA vAren i perioden 17.5 . -22.5., i antall
opp tll 25 individer, untatt dan 20.5. da over 125 individer
ble notert. 1 individ ble notert den 3.9.

1985:

1 individ b1e notert den 19.5.

1986:

Kotert 4 ganpr pl vAren 1 perioden 17.5.-1.6., i antall opp
til 20 individer.

1987:

3 individer ble notert den 30.8.

STEINSKVEI'I' (Oenanthe oenanthe)
1984:

Notert vanllg i lite antall i perioden 19.4.-3.6. H"ye!lte
notarte dag9tall var pA over 10 individer den 20.5. Kotert
vanlig 1 antall opp til 10 individer p! h~sten i perioden
18.8.-30.9. 1 individ ble notert pA Nordre Jel~y den 18.11.

1985 :

2 individer ble notert i Reierbukta den 14 . 4., og 1 individ
notert i Bredebukt den 6 . 5. 1 individ ble notert den 12. 5.,
og 1 individ bla notert ved Fiskerhytta den 17.5. 1 individ
ble notart den 22.9.

1986:

2 individer ble notert ved Kanalen den 29. 4. Kotert neaten
daglig 1 perioden 3.5.-1.6., 1 antall 1-4 1ndividar.

1987:

Enkeltindivider ble notert vanlig 1 per1oden 18.4.-8.5. 2
individer ble notert ved Kanalen den 24.4. og 3 individer ble
ootert pA jordene mellom Alby og 0r'llJnl1 den 11.5. Notert
sparsommelig 1 antall 2-~ individer 1 perioden 16.8.-27.9.

BUSKSKVETI' (Saxicola rubetra)
198~:

Kotert neaten daglig i perioden 1.5.-31.5.- 1 antall 1-7
individer, untatt den 20.5. da over 75 individer ble notert.
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Notart 5 aanser
1-~ individer.
1985:

p& h~sten i perioden 25.8.-30.9. - 1 antall

2 individer ble nDtert den 19.5. 01r 3 individar ble notert den

27.5.
1986:

llotert
5 sanger .1 perioden 3-5· -2~ .5. - i an tall
individer. 1 individ ble notert ved Grclnli den 11 . 5 .

1937:

3 individer ble notert den 1.9.

1-~

J

R0DSf.JERT (Phoenicurus phoenicurus)
1984:

llotert ~ ganpr i perioden 18.5.-3.6. i antall 1-3 individer.
llotert 7 ganger pl beaten i perioden 1.9. -30.9.

1985 :

Enkeltindivider notert 16. og

1986:

Enkeltindivid notert den 15.5.

1987:

Enkeltindivid notert den 20.9.

29.5.

SVAFrr R0DSTJERT (P. ochruros)

Tidliger obaerva.ajon: 1 individ ble notert ved Mose Glusverk
den 9 . 5 ., og 4 individer allll!lle sted den 20.5. 1982. 1 individ
ble notert ved lfoaa Gl,aaaverlc 28.6. 1983. (Alle obaervasjoner
KBE/DBE).
Bi..AsTRUPE (Luacinia svecicu.)
19Bil:

1 individ ble aett ved Boppern 16. 5 . (JRA) . Enkeltindivider
notert 17. og 18. 5., og 2 individer ble notert den 20.5 .
Enkeltindivider notert 25 . 8., 1.9. og 7.9 . 2 individer ble
notert den 26. 8 og 2 individer ble sett ved Grclnli s11111111e dq.

1985:

1 individ ble notert ved G~ den 10 . 5 . (AHA) .
ble notert ved Alby den 12.5. (DBE).

1 individ

R00STRUPE (Erithacus rubecula}
1984:

llotert neaten daglig i perioden 8.4.-22 .5. - i antall
opp tH 25 individer, \Dltett den 23.~. da over 75 individer
ble notert. llotert vanlig, neaten dagllg pl hG!&ten i perioden
10.8.-21.10. i antell opp til 25 individer.

1985:

llotert

vl!lnlig i lite antall pA ~ 1ele&y 1 perioden 9.~.-

29.9.
vanlig i lite antall pA SOndre Jele&y i perioden

1986:

Notert

1987 :

Hotert vanlig i forholdavia
perioden 7 . 4 . -4.10 .

22.9.

lite

entail p& SGindre Jeley 1

IIA'ITERGAL (Luscinia luscinie)
1984:

3.5.-

1 individ ble innfanget og ringmerlcet den 20 . 5 .

185
RINGTROST {Tur:dus torquatus)

1984:

Notert daglig 1 per1oden 14.4 . -23.~ . • 1 antall opp til 25
individer. untatt 19. 4 . da 62 individer ble notert , og 22 . 4 .
da over 85 individer ble notert. Enkeltindivid notert den
28 .4. og ved Kase den ~.5 . 1 individ ble notert den 30.9.
Notert 9 genger pA vAren i perioden 13.4. -4.5 . - 1 antall
individer, dessuten 1 indiv1d i Reierbukta 22.4 .

1-5

SVARTil\OST (Turdus merule)

1984:

1 individ notert den 9.1. og 2 individer ble notert den 26.2.

Notert nesten daglig i perioden 2~.3.-3.6. - 1 antall opp til
10 individer, untatt den 16. 4 . da over 20 indivi der ble
notert. Notert 19 ganger pA h~ sten 1 peri oden 19 . 8 . -3 . 11 - i
antall opp til 10 i nd1vidar, untatt den 29 .9. da over 15
indiv1der ble notert.

3 individer ble notert i Reierskogen den 2 . 1 ., 1 indiv1d ble
notert ved Gimla den 28 .1. Notert 9 ~r 1 perioden 3.2.27.5. 1 antall opp til 10 individer. 1 individ ble notert den
22.9., og 2 1ndivider ble notert den 29 .9.

1986:

1 individ ble notert ved Oiml.e den 29. 3. Not ert 7 ganger 1
pedoden 3 . 5.-1 . 6 . - i antall opp til 6 1ndivider.
Notert 5 ganger 1 perioden 4.4.-8.5. - i antall opp til 5
individer , untatt den 18. 4. da 15 individer ble notert . Motert
4 ganger 1 perioden 20. 9. - 11.10. 1 antall 1-3 ind1vider.

R0DVINGETROST (T . iliacus)
1984:

Motert

neaten daglig 1 perioden 10.4 . -19.5. 1 stort antall.
noterte dagstall var 370 individer den 12. 4 •• 1050
individeE' den 15.4. og 940 indivi der den 16.4 . Notert neaten
daglig pA hosten i per1oden 26.8 . -3.11. 1 antall opp til 50
ind1videE', untatt den 13.10. da 155 individer ble notert . 900
individer ble notart pA Nor:dre Jeloy den 16. 10.

H~yeate

1985:

5 individer notert

ved Kjellandavik den 6 .1., og 1 individ ble
notert ved Refsnes den 1.3. Notert lrun 3 ganger i perioden
13.4.-21 . 4. - i antall 1- 8 individer. Notert kun 2 ganger pA
hllaten , 1 indivi d den 22. 9. og 20 individer den 29.9.

1986:

Flere individer ble hort om natten den 31.3., 2 1ndivider ble
notert de n 3. 5. og 1 individ den 8.5.

1987:

Notert 6 ganger i perioden 2 . 4 . - 19 . 4. - i antall opp til 50
individer, untatt den 16.4. de 250 individer ble notert.
Notert 3 ganger i peE"ioden 20. 9.-11.10. - i ental 5-25
individer .

MALTROST (T. ph1lomelos)
1984:

Notert nesten dagig i perioden 7.4. -5.5 . H~yeste noterte
dagatall var 210 individer den 16. 4., og 200 1ndiv1der ble
notert den 22.4 . - ellers 1 antall opp til 50 individer .
Notert 14 ganger pA hosten 1 per1oden 7 . 9.-28.10. i antall opp
til 30 individer.
100 individer ble notert p! Nordre Jel~y
den 16.10 .
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ganger i per1oden 6 . ~. -5 . 5 . - i antall opp til 25
20 individer ble notert den 29 . 9 .

1985 :

Notert 10
1nd.iv1der.

1987 :

Notert 5 pn~r 1 perioden 1.~.-19 . ~. - 1 entall opp til 10
ind1v1der. Hotert 5 ganger pi\ hoaten i perioden 13. 9 . -11.10 .
- 1 anta11 1-5 individer. untatt den 3. 10. da 25 indiv1der ble
notert .

DUElliOST (T. vi.sc1vorus)

1984 :

Notert nesten daglig i perioden 7 . 4 . -21 . 4. - i antall opp til
12 ind1vider, untatt den 11. 4. da 4o individer b1e notert og
15.11. da 25 individer ble notert. 4 ind1vider ble notert den
23-9 -

1985 :

2 individer ble no tart den 13.4. • og 1 individ ble notert den
111 . 4.

1987:

1 individ ble notert den 16.~ •• og 2 1nd1v1der ble notert den
18. 4 . 2 individer ble notert den 3. 10.

GIIATROST (T. pilaris)
1984 :

120 individer ble notert den 1.1. Flokker p6. opptil 210 ind1v1der ble notert 8 ganger otellom R-berg og Kj e llandsvik 1
perioden 6 .1. -27 .1.
PA vArtrekket notert neaten daglig 1
per1oden 26.2. -3 . 6 . ~yeate notert e dqatall va.r 8oo individer
den 11. 4., 1840 indiv1der den 15 . 4 ., 1650 individer den 16. 4.
og 510 individer den 17 . 4. Ellers notert 1 antall opp til 285
individar. !letart 19 ganger pi\ hlllSttrekket i perioden 18 . 8. 3 . 11. - 1 antall opp til 65 individer, untatt den 8 . 10. da 150
individer ble notert og den 13.10. da 16o individer ble
not.rt. 3 indiv1der ble notert den 21. 12 . og 2 individer ble
notert den 31.12.

1985:

Notart 8 ganger pA vinteren 1 perioden 2 . 1.-13.2. 1 antall
1-20 i.ndivider. Notert spars0111t pi\ vArtrekket 1 perioden
13 . 4 . -Z7 . 5 . ll;lyeste notert dagstall var 82 individer den 21.4.
- 10 ind:ivider den 22.4. og 8o individer den 28.4. llotert kun
2 sau.er p6. hosttrek.ket 80 individer den 22.9. og 100
individer den 29.9.

1986:

Notert 9 ganpr i perioden 3.5.-1.6. 1 entall 2-10 individer.
Notert kun 2 ganser pA hq~sten llo individer den 111 . 11. og 8o
1ndiv1dar den 20.11.

1987:

2 individer notert den 1.2 .• og 1 1nd1v1d notart i Reierbukte
den 7.2. Notert 6 ganger pA v6rtrekket i per1oden 15 . 4.-8.5.
1 antall opp til 30 individer - unntatt den 16 .4. da 250
individer bla notert og 19.4 . da 50 individer ble notert.
No tart 7 ganger p6. h!llsttrekkat i perioden 13.9 . -1 . 11. 1 en tall
opp t i l 40 individer, Wlntatt 20.9 . da 100 individer ble
notert, 3 . 10. da 200 individer ble notert og 7 . 11. da 200
indiv1der b1e notert.

1..0\IMEIS (Parus palustris)

1984-1987 : llotert i lite antsll pA SOndre Jal!lly til alle lrstider.
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GIWIMEIS ( P. montanus)
198~·1987 :

Noter-t i
lr-stider-.

lite antail pA SclndN

Jel~y

til alle

BLAMErs (P . caeruleus)
1984-1987 : Noter-t vanlig p6 Sendre

Je1~y

til aile Ar-stider-.

SVARTMIS (P . ater-)
1984-1987: Noter-t i lite antall p6 Sondre Jel~y til alle
lrstider. Over 40 individer ble noter-t den 7.9.1984 .
l'OPPMEIS (P. cdstaYW!)

1986:

1 individ ble notert ved Alby den 27 . 12. (LFL) .

KJ0Tl'MEIS ( P. major)
198~-1987 : Notart vanlig p6 Send~ Jeley til aile Arstider .

ST.JER'I'MEIS (Aegithalos caudatua)
198~ :

11
den
og
ble

1985:

SmAflokker ble sett ved Alby 30. 3 •• 4.4 . og 5 . 4 . (DBE) .
2 individer- ble notert ved Hoppern den 18 . 4 •

1986:

10 individer ble natert

1987:

1 individ ble notert i Reierskosen den 4. 3.

individer ble notert den 13.10 •• og 2 individer ble notert
14.10. 12 individer ble notert vad Stalsberget den 4 . 11 ••
10 iDdivider ble notert SIIIOJDe stad den 5.11. 26 individer
notert p6 Nordre Jal~y den 21.12.

ved

Heierakogen den 30. 11 .

SPETI'MEIS (Sitta europsea)
1984-1987 :

Hotert vanlig p6 Sondr-a Jeley til alle Arstider.

TREKRYPER (Certhip familial'is)

Notert i lite antail
alle A.rstider.

i

skogsomr6dene pA Sendre

Jel~y

til

ClRAsPURV (Passer &aeaticus)
1984-1987 :

Notert vanlig til alle ilrstider p6 Sclndre Jeley .

PILFIHK (P . montanus)
1984-1987:

Notert v&nlig pA Sondra Jel~y til alle lrstider-.

BOKFIHK (Frinrllla coelebs)
1984 :

No tart nasten daglig fra den 2.4. og ut vAren i varierende
antall.
Heyeste noterte dagstall p! trekl<et var 1500
individer den 11 . 4 ., 1730 individer den 13 . 4 . og 500 individer
den 15. 4. Hotert nesten dsglig pA h~sten i perioden 26. 8.21.10 . i antall app til 15 individer-, unntatt den 22 . 9 . da 200
individer ble notert.
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1985:

Notert 3 ganger oellom Giale og Roppern i perioden 13 . 1.-10. 2.
(JRA) . Notert nesten daglig fra den 28 . 3 . og ut vlren .
H~yeste noterte dagatall v~ 80 individer den 14.~. og 75
individer den 21.4. Notert kun 2 gangar pA h~sttreklcat, ~50
individer den 22.9. og 250 individer den 29.9.

1986:

Notert

1987:

1 individ ble notert ved Apalbukta den 7.2. Notert nesten
daglig f"ra den 31.3. og ut vlren. Ha~yeste daptall pl trelcket
var 400 individer den 15. 4. og 900 individer den 16.11 . - 150
individer ble notert den 18. 11.
Notart vanlig pA h~sten i
perioden
13 . 9 . -11.10.
H~yeste
noterte dagstall var 200
individer den 20.9.

i

lite entail pl vlren fra 26.3 og frem til
dagstall var 25 individer den ~ . 5.
Noter-t megoet sparsomt pA hosten .
vanlig

juni. H~yeste noterte

SJeRKEFINK (F. montifringilla)
198~:

Floklcar er notel.'t 4 ganger 1 perioden 9.1.-28.1. HG!yeste
daptall var 150 individer den 28. 1. Notert neaten daglig pA
virtreklcet i perioden 11.~.-2).4. HG!yeste noterte dagstall
var 200 indi videl.' den 15.4. og 340 individer den 16. 4 . 1
individ ble notert den 17.5. Notert vanlig pl h~sttreklcet i
perioden 18. 8. -28.10.
Ha~yeste notarte dagstall var 130
individer den 6. 9., 1700 individer den 7 .9., 120 individer den
23.9. og 140 individer den 30.9. Notel.'t 3 ganger i perioden
18.11.-23. 12. i antall 1-10 individer.

1985:

Notert 3 ganger ved Kjellandsvik i perioden 5.1.-211.3 . i
antall 2-4 individer. Notert kun 5 ganpr p~ v~rt rekke t i
perioden 1). 4.-5.5 .• 1 antall opp til 5 individer- unntatt
den 5.5. da 50 individer ble notart. 500 individer ble notert
den 29.9.

1986:

Notert 4 sanger i perioden 3 . 5 . -17.5.
H~yeste noterte
dagstall var 1000 individer den 2.5 . 2 individer ble notert
den 12. 11 .

1987:

Notert 6 pnger pA v4rtrekket 1 perioden 16.4.-8.5. HGiyeste
noterte dagstuJ.l var 100 individer den 16.4. og 19.4., 500
individer den 23.~. og 28.4. Notert 6 ganger pA hostreklcet 1
perioden 19.9 . -11 . 10. og 300 individer den 11.10.

DOMPAP (Pxrrhu1a pyrrhula)
1984:

1 individ ble notert den 15.1. cg 1 individ ble notert den
17.5. Notert 8 ganger i perioden 28.9 . -31 . 12. i antall 2-10
individer unntatt den 31 : 12. da 30 individer ble notert.

1965:

16 individer ble sett ved Kje1landsvilc den 14.1. 3 individer
ble notert den 3.2. og 1 individ ble notert den 16.5.

1986:

1 individ ble notert ved Reier 'lcole den 25.3.
ble notert den 1~.11.

1987:

20 individer ble
Gimle den 2 . 11.

notert den 16. 4.

2 individer

1 individ ble notel.'t ved
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KJERNEBITER

(Coccotb~austes coccoth~austes}

Tidligere observasjon:
6.4.1982 (BBL).

1

individ ble aett ved Utsynet den

den 9.10.

198~:

1 1ndiv1d ble

1985:

1 individ ble notert ved Utsynet i februar og i april (BBL}. 1
individ ble note~t ved Hoppern den 14 . 4 . og
1 individ ble
notert ved Alby den 13.9. (DBE).

1986:

1 individ ble

GR0NNFINK (Carduelis

note~t

note~t

ved Hoppern den 4 .4 .

cblo~ia)

1984:

Note~t

vanlig pA vllren i pe~ioden 24 . 3. -31.5. I 1111tall opp
til 10 individer , unntatt den 7.4. da 35 individer ble note~t .
Note~t vanlig pA h0sten 1 perioden 14 .8.-18.11. Forekom mest
tallrik 1 peri- ode n 28.9.-3.11. 1 antall 110-250 individe~.

1985:

Notert kun 4 ganger pA vAren 1 periden 31.3.-27 .5. 1 entall
1-4 individe~. 200 individer ble note~t den 17 .8. og 30
indiv1der den 22 . 9.

1986:

Notert nesten daglig 1 perioden 3.5. -1.6 . 1 antall 1-5
individer. Note~t vanlig pa hesten 1 perioden 10.11.-17.11. i
antall 200-6oo individer.

1987:

Motert vanlig i pe~ioden 5.4.-8.5 •• i antall 1-15 individer.
Notert 5 gange~ pA hesten 1 perioden 15.8 .-11. I entall 5-15
individer, unntatt den 15.8. da 200 individe~ ble notert , og
den 11.10 de 30 individe~ ble note~t.
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GR0NNSISIK {C. spinus)

1984:

Motert van11~ pA vllren 1 per1oden 24.3•22.11. I ancall 2-85
1nd1vider. 1 1ndiv1d ble noterc den 22.5. Notert venlig pl
h~sttrekket
1 perioden 1.9.-3.11. i
antall opp til 110
1nd1v1der, unntatt 13.10. da 500 1nd1vider ble notert, 111.10.
da 120 ind1vider ble notert og 21.10. da 150 individer ble
notert.

1985 :

Notert II pnpr 1 per1oden 13.4. -21.11. 1 antall. 50-250 1ndiv1der. unntatt den 21. 11. da 515 1nd1vider ble notert.
1
individ ble notert den 12.5. 250 individer ble notert den
22.9. og 100 1nd1v1der ble notel."t den 29.9.

1986:

1 ind!.vid ble notel."t ved Gimle den 15.4. Notert 9 ganaer 1
per1oden 3.5.-24.5. i antal.l 2·40 individel.".
1 individ ble
notert ved Gimle den 25.10.

1987:

Notert 4 ganpr i perioden 12.4.-8.5. i antall 1-20 1nd1v1der.
Notert 6 gangel." pl h~s ten 1 perioden 13. 9. -11.10. i antal.l
8-25 ind!.vider, unntatt den 4.10. da 300 1ndivider ble notel."t,
og 11.10. da 250 individer ble notel"t.

STIU.l"IS (C. carduelia)

19811:

II individer bla notert den 8.1. (EAN).
og 29.9.

Enkeltind1vider notel."t

8.4. 13.4., 28.9.

2 individer ble notart ved Raierbukta den 6.2. (AHA).

2 ind!.vidar ble notert ved Cbarlottenborg den 15.1 . og 5 individer ble eett ved Alby den 16.2. (DBE). 1 indiv1d ble sett
ved Alby den 1. 5. (DBE). 1 individ ble notert den 3.10. o~ 4
individer ble notert den 11.10. 7 individer ble notert ved
Alby den 13.11. (DBE).
TORNIRISK {C. cannabin&)

1984:

2 individer ble notert ved Kjellandsvik den 3 . 2. Notert ~11~
pA v6ren i perioden 7.4.-3.6. i antall 1·18 1nd1v1dal:'. Notert
13 ganger pA ~a ten 1 per1oden 15.8.-8 .10. H~yeste notel."te
dagstall var: 4o individer den 23.9., og 20 individar den
28.9. , 30.9. og 4.10.

1985:

Notert kun 5 gangur 1 pedoden 11.4.-27.5· 1 anta11 1-4 individer. 3 ind1v1der ble notert den 22. og 2 individer ble
notel"t den 29.9.

1986:

2 ind!.vider ble notert v.d GNnli den 11.5. Notert kun 4
ganger 1 peE"1odan 15.5.-1.6., 1 antal.l 1-2 1nd1v1der.

1987:

Noterr. 6 g&ll88r i per1oc!en 5.4.-8.5. H~yeste notel."te d1133tall
var 50 individer den 15.4. og 25 individer den 18.4. og llo
individer den 28.4. Notart 3 pnger 1 perioden 19.9.-11.10. i
ant&ll 1-15 indiv1del".

BERGIRISK {C. f'lavirostris)

1984:

3 ind!.vider ble notart ved Kjellandavik den 3.2. Kotart nesten
dql.ig p! vllrtrelcket 1 per1oden 7 .4. -22.4. H111yeste notute
dagstall var 100 individer den 8.4., 400 individer den 11.4.,
70 ind!.vider den 15.4. og 97 individe~ den 16.4.
Notert 3
ganger pA beaten i perioden 13.10. -21.10., 1 antall 1-8
individer.
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1985:

Notert 6 ganger pA vlrtrekket i perioden 13 . ~ . -1 2.5. , h~yeste
noterte dagtall var 6o ind:i.vider den 13 .4 ., 100 individer den
1~ . 4 . og 20 individer den 16.4.

1986:

1 individ ble notert ved Gimle den 31.5 .

1987 :

3 individel' ble notert den 18 . 1 .
Notert 8 gan~r pA
vlrtrekket i perioden 21.3 . -19.4. , h~yeste noterte dagstall
var 300 individer den 15. og 16 . ~ • • og 200 individer den 18.
og 19.4 .

CiRAsiSIK (C. flllllllllea)
1984:

140 individer ble notert ved Kje11andsvik den 11.1.
5
individer ble notert den 15.1. og 4 individer b1e notart den
2~ . 3 . Notert 4 ganger i perioden 13.10. -3.11., h~yeste noterte
dagtall var ~5 individer den 26.10 . og 140 individer den 3.11.

1985 :

1 individ b1e
notert den 3.2.

1986:

1 individ ble notert den 10.5. og 1 individ ble notert ved
Gimle den 26.12.

notert

ved

Gimle den 19. 1. og 1 individ ble

ROSENFINK (Carpodactus erythrinus)

1984 :

Notert 5 gan~r i perioden 17 .5. -25.5 .• med 8 i ndivider den
17.5 . sam hmyeste dagstall. 1 individ b1e notert den 17 . 6. og
1 individ b1e notert pA R8111berg samme dag.

1985 :

1 individ ble notert ved Alby den 20. og 21 . 5 . (APJ} . 1 individ ble notert i Fuglevikbukta den 2. 6. og 1 individ ble
notert den 3 . 6.

1986:

1 indivi d
1.6.

1987:

1

ble notert den 18.5. og

~

individer ble notert den

individ ble notert den 6.6.

KONGLEBIT (Pinico1a enucleator)
1985 :

2 individer ble notert ved Kjellandsvik den 14 . 1.

GRANKORSHEBB (Loxia

curviroetra)

1984 :

5 individer ble notert ved R~dsAsen den 20.3., og 3 individer
ble notert samme ated den 24.4.

1985 :

5 individar ble notert ved Kjellandsvik den 9 . 4 •• og 2 individer ble notert ved Gimle den 30. 11.

1987 :

1 individ ble notert ved Gillle den 28.10.

BANDKORSNEBB (L. leucoptel'a)
19811 :

2 individer ble notert ved
torste tunn av arten pA Jeloy.

Bj~rnAsen

den 31.10 .

Dette var
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UBJ;:ST . KORSN'EB9 (Loxia Sp.)

ganger 1

pedoden

1.9.-14 . 10.

an tall

19811:

Notert
4
ind1v1der.

1

1-9.

1987 :

2 indiv1der ble notert 1 Re1erskopn den 29.3 . , og 11 indiv1der ble notert den 11 . 10.

SIVSPURV ( Emberiza schoeniclus)

1984 :

Notert nesten daglig i perioden 6. 4.-3 . 6. I antall 1-40 indi vider, unntatt 11.4. da 70 individer bla notert, 16.4. med 66
individer og 21.4. med 57 individer. Notert nesten dsglig pA
h~sten 1 perioden 19.8.-13.10. i antall opp til 15 individer.

1985:

Notert 6 ganger i perioden 4.4.-5.5 •• i antall opp til 15
ind1vider. 16 1ndivider ble notert henhol dsvis 22. og 29.9 .

1986:

Notert 7 Pfllr9r 1
indiv1der.

1987 :

Notert 7 ganger i perioden 5.4 . -8 . 5. I antall 1- 5 individer .
3 individer ha.dde tilhold i en hage ved Gimle i perioden 12.17.4. Notert 5 ganger pA h~sten i perioden 13. 9 . -11.10 i
antall 1-15 individer.

perioden 3.5. - 211.5 .

I antall opp til 15

GULSPURV (E. citrinella)

1984-1987:

Notert vanlig til alle !rstider pA Sendre

Jel~y.

J..APPSPURV (Calcarius lappenicus)

1984 :

Notert
4 ganger i perioden 11.4.-22. 4.
individer. 1 individ ble notert den 6.9 . , og 2
notert den 7.9 .

1985 :

1 individ ble notert den 11.4.

1987:

1 individ ble notert den 8.5.
15.5 . og 13 . 6. ved Alby (DBE) .

SN0SPURV
19811:

(P1~trophenax

Notert

Enkeltindiv1der ble notert den

1

perioden 24.3.-8.4 .

3 individer ble notert
notert den 4.4. [HEE) .

1987:

H~yeste

noterte

50 individer den 24.3. og 56 individer- den 7.4 . 2

indiv.:l.der ble notert i Reierbukta den 9.4.
notert ved Fiskerhytt a den 26.11 .

1986:

antall 2-3
individer ble

nivslis)

4 ganger

cSaastall var

I

den 12.2.

4 individer ble

(BER), og 1 individ ble

3 individer ble sett i Reier-bukta den 23.3 . (TSK).

1 individ ble notert ved Gimle den 3.1. 110 individer ble
notert ved Refsnes den 16.3. (BER). 3 individer ble notert
den 26.3. og 2 individer ble notert den 30. 3.
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RrNGMEJIKINGSOVERSI.K"l' FOR JEL0Y RAOIO 1984 og 1986
Art.
Spurvehauk
Mekrell terne
HeeteiDAke
FiskeiDAke
Ringdue
GjGik
Vendehala
Flauspett
Overgspett
Llt.vesvale
Taksvala
Trepiplerke
Heipiplerke
Gulerle
l.inarla
Gjerdeuett
Jemspurv
RGidstrupe
Netteriral
BlAstrupe
Rodstjert
Buakskvett
Steinskvett
Ringtros t
Svarttroat
GrAtrost
MAltreat
Redvingetroat
Sivsanger
RGI<'\981ller
Gulaangsr
MGiller
Tornsanger
l!agesanger
Mw1k
Bilkaanger
Gren5ancer
L0vsanpr
f uglekonge
Gt'A Flue5n.
S/h Fluesn.
WYlie is

Granmeis
Blbeia
Kjlllttaoeis
Stjert~~eis

Spett:Aeis
Trekryper
Tomskate
Skjare
KrAke
Star
Pilfink
Bokfink

VAr

1984
Heat

Swa

1

2
5
1
172
1
2

2
5
1
172
1
2

1
1

1

2

5

1
172
1
1
1
1

Vlr

2

5

~

7
3
6
~

1~

2

9
11

2
2

1

1
1

9
1

1

1

3
8
9
15

74

1~6

5

5

1
2
10

9
1

1

1
2

11

17
32

34

Ill

Swa

9
2

1

45
33
53

6

1

1

2
1

2
1

2

3

2
3

1
3
2

8

8

4~

5

5

36

13
5
1

23
26

36
31

4

13
18
13

203

74

74

1

54

15
4
1
1
1
9

15
4
1
1
1
9

1
7

1

1

3

1

1

5

1

21

69

10
1

1
3

71
10

4

4

1

1

9

11

1

33

5
2
32

17

62

1
6

1
3
2

2
14

5
56

3

11
47
36
53
1

1

22

ll

60

1

2
3
56
66

1~9

1
2
10

13

185
8
53
20
2

3

1~

9

1

l

2
10

15

60

1

2

1

3

1
6

11

26
1
19
19
1
1

Totalt

1

1
2

1986
HGI&t

5

16

1
17

277
21

69

26
6
57
72
78
10
2
7
4

4
1

5
6
7

6
7

5
17
40
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1
1
4
1

Bj~rkefink

Gr1tnnl'ink
Or~&nnsillik

Tornirisk
GrlsiBik
Rosen!ink
Dollpap
Qulspurv
Sivspurv

1
86
96
1

2

2
67
100
1
1

10
4
7

10
4
7

12
91
107
1
1

2

7
4
3

13
35

7
17

36

2

5

5
12

12

7
22

50

63 arter
852
703 1555
195
195
1750
••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••-••••••••••••
(PR. 1.1.1988) AV FUGL RINGMERKET PJ. JELI'JY (59.26 N-10.35E)

QJ'ENFtlNll

Rune Wiggen
Tegnf'orklaring, se side 18.
SPURVEHAUK (Accipiter nisus)

ZOOL.KB 021!12

31.03.83 Jel~y Radio
02.06.84 Odense, Fyn,
(55.24 N-10.23 E) 1!49 km S

M2K
X

FISKEMAKE

Dsncark

1-2-2

(Larus canus) •

ZOOL.MB 10300

02.07.60
17 .10.60
(59.13 N-10.20 E)

Guldholmen
Melsomvik, Stokke, Vestfold

X Pull 09 .07.84
"
23-09-M
(56.54 N•08.48 E)

Guldholmen

X Pull
X

ZOOL. JIA olio27

ZOOL.MB 13279

X Pull

"

09.07 .M
03.03.65

(52.19 N-D1 . 19 E)

28 km .SSW

0-3-15

Flade , Jylland , Danmark
300 km. SSW 0-2·14
Guldholmen
Draycote Reservoir, Warvickshire
Storbritannia

1082 km.SW 0-7-24

MYRSAHGER (Acrocepha1us palustris)
ZOOL. CB

82539

()5.06.82
20.06.83
(59.12 N·10.23 E)

X

v

21<+

Jel~y

Radio

Sem, Vestfold
20 km. SW
1-D-15

Ilene,

M0J..J...ER (Sylvia curruca)
ZOOL.BB

93491

X 2K+
15.05.83
v
21.05.6l!
(58.52 N•09.36 E)

Jel~ty

Radio

Jollfruland, Krage"'. Telemark

84 km.SW

1•0-6

LI'JVSANGER (Phylloscopus trochilus)
ZOOL.BB

531133

X 2K

21.05.81
17 .05.83
(58 .52 N-09.36 E)

v

Jelpy Radio
Jomf ruland , Krage"'· Tele.ark

84 kll.SW

1·11-26

GRANSANGER (PhylloscopU9 collybita)

ZOOL.B£193640

X lK+
V

25 .09.83
28.09.83

Jel~y Radio
SkArakilen,

Ons0y, 0stfold

195
(59.1~ lf•10.5~

E)

29 km.SE

0·0-3

FUGLEKONGE (Regulus regulus)

zoot. . A 15049

M 1K+
x

30 .09.83
23 .10.83

Jel~y

Radio

Krummh~rn .

W
eser-Ems,

Vea t Tyakland

(53 .25 N-07.05 E)

702 km.""W

0-0-23

·Sv.ymtVIT FUJESNAPPER (Ficedula hYJ!O~euca)
ZOOL. BB 80771

F 2K+

17.05.82

V

31.08.811

(~.28

N-16. 25 E)

Jeloy Radio
Bukawo-Kopan, KozaUn, Polen

655 km.SE

2-3-13

110DSTRUPE !Erithacus l'llbecule)

Zool.CB 93155

ZOOt..CB 69762

X 1K

12.09.83
01.10.83
(51.00 N-04.57 E)

Jeloy Radio

V

Testelt, Brabant. Belgie

X 1K
x

Jeloy Radio

~~~ . 00

GRI.'l'ROST

28.()9.81·
1~ . 12 . 811

1003 Km.SSW 0-D-19
Les Fontaines, Vauclus e,
Ft'OJllcrike

Pernes

N-05.03 E)

1756 km.SSW 3-2-16

13.05.82
01 .01.85
N-00.01 E)

Doux, Deux-Sevres, Frankrike

(Turdus pilaris I

zoot. . JB 15170

M 2K+

(~6.45

ZOOL. JB 15150

M 2K+
+

(~8 . 33

25.04.82
12.11.84
N-02.54 E)

Jel~y

Radio

1572 Km.SSW 2-7-18
Jeloy Radio
La Chapelle Gauthier, Seine
Et Marne, Frankrike

1308 km.SSW 2·6-17

BOKFINK (Frinrtlla coelebs)

ZOOL. D8 18199

M 2K
V

o4 .o4.81
14 .04.85

(59-50 N-19.56 E)

Jaloy Radio
L6gskm', Abvenanmea (Aland).
Finl end

527 km.E

4-D-10

SIVSPUIIV (Emberiza schoeniclus)

zoot.. ca 83588

23.04.83 Jeloy Radio
30.09.83 Ilene, s-, Veatfold
(59.17 N-10.23.E) 20 km.SW
0-5-7

F 2K•
V

zoot.. CB 59887

F

v

2K+

o4 .04.81

08 . 04 . 811
(57 .16N-ll. 54E)

Jeloy Radio
Nidingen, llalland , Sver ige

2~9

kD.SSE

3-0-4
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ORNITOLOGISKE REGISTRERINGER I VANSJ0 1982 - 1988
Lennart

Fl~seth

Funn fra arene f0r 1982 er a finne i 0stfold-natur nr, 12
(Fuglelivet i Vansj¢-Hob0lvassdraget, av Ole J~rgen Hansen) og
en rapport ved Tore Hoell fra 1974 (upublisert).
Vansj¢ er 0stfolds st~rste innsj~. Arealet av innsj¢en er pa
35,9 km 2 • Man deler gjerne Vansj¢ opp i 3 bassenger, Det
vestre, midtre og ~stre bassengl fienholdsvis Vest-, Arvold-,
Vanem- qg
L¢dengfjorden
{Mosse-elva
{11 km 2 j
2
Greoper¢dfjorden/R¢dsengkilen (1,1 km ) og Storefjorden (23,8
km 2), Innsj¢en ligger 1 kommunene: Moss, Rygge, Rade og Valer,
men nedb¢rsfel tet (690 km 2 l strekker seg langt utenfor disse
kommuner, spesielt nordover mot Hob¢1 og sagar inn i Akershus ved
sormarka og 0stmarka. st~rste dyp finner man i Storefjorden, ca.
41 m. Det er en grunn og n~Bringsrik innsj~, med et
gjennomsnittlig dyp pa 7,4 m. Fire st¢rre vassdrag murmer uti
Vans}¢, nemlig Hob¢lelva (den st~rste), S!byelva, Kirkelva
(Veiaalselva) og M¢rkelva (Trollhetta).
Vansj¢ er en rademt sj~. I s¢r langs innsj~en finner vi ftDet
store Raetft, som bestar av glasifluvialt mater1ale som blokker,
stein, grus1 sand og leire. Pa sj¢lve ryggen er materialet mer
grovt< deret~er kommer et parti med sand pa fiver side. Ned mot
senkn1ngene finner vi det fineste materialet, nemlig leire og
silt. For ca. 8000 ar siden dekket havet hele Mossed1striktet.
Etter at en tykk iskappe hadde ligget her i flere tusen ar tok
landet til ast1ge etter at isen forsvant. Havb¢lger sorterte
ramaterialet, og mye av det fineste materialet ble skyllet ned i
senkninger og sprekkedaler slik som i Vansj~. I Mossedistriktet
har landet fievet seg ca. 180 msiden siste istids sluttL det vil
med andre ord si at Svinndalvarden (180 m.o.h.) var e~ lumskt
skj~r med hav pa alle kanter for 8000 ar siden. I N0 la dengang
Taraldrud, Tveit- og Grevlingskj!r, dengang ~yer med h~yeste topp
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pa 45 m.o.h. I de kraftige furutr!rne som en gang ma ha vokst
aer, hadde kanskje et hav¢rn-par reir1 og pa strendene hekket
kanskje terner og maker. I dag er de~ noK et langt fattigere liv
her i asene N0 for Vansj0, men ¢rn er det her enna, skj~nt det
dreier seg om fiske0rn. Vansj0 ligger bare 25 m.o.h., derfor gikk
Vansj¢ over fra a Vire en grunn fJord til innsj¢ for ca. 4000 ar
siden. Siden dengang bar ferskvannsfugler litt etter litt
overtatt, men den korte avstand til sj¢en som Vansj0 alltid har
hatt, f0rer til at vi ogsa finner typiske skj~rgardsfugler her<
sam steinvender tjeld, svartbak med rlere. Leira vi finner 1
omradet innehoider mye kalk, og andre n~ringsrike salter. Dette
medf0rer blant annet til at Vansj0 kan vise til en pH pa rundt 7
hele aret, altsa ganske n~ytralt, enda berggrunnen bestar av sure
bergarter som gne1s og granitt.
Det er ogsa stor avrenning av fosfor og nitrater fra jordbruket.
Jorderosjonen er pa sine steder meget star, og dette f¢rer til
darlig s1kt i vannetL normalt ikke over 1 m. Mer avsidesliggende
sund og viker kan liKevel ha sikt pa mer enn 2 m. N!ringsstoffer
fra jordbruket og fra de marine leireavsetninger, gir gode
vekstforhold for forskjellige typer alger og vannplanter, sam
igjen gir ~ring til karpef1sker. I vegetasjonen yrer det av
insekter, og hit trekkes ogsa fugler som for eksempel soth¢ne,
r~rsanger og vannrikse. Omraoer som er spesielt Iuglerike, er
nettopp der vi finner en rik og variert vegetasjon. Spesielle
fug!er f!nner ~er egnede hekkep~asserr beskyttelse og n~r1ng. Ti
omrader 1 VansJ~ peker seg spes1elt ut.
A: Dramstadbukta.· I tillegg til takr~r og sj~sivaks, harman en
rik hestand av svartor-sumpsRog. Dette omradet er foreslatt
vernet.
B: Fiulstadsundet. Det mest begrodde omradet i Vestre Vansj$.
H9vedsakel~g takr¢r og sj~sivaks. .vestre deler ~v sundet har
nkt utVlJ<let flyteb1advegetas]on.
Et llte belte med
~egetasjon finnes. Omradet er foreslatt vernet.
Pa Fe~ya
f1nnes fuktenger og mye bj~rkeskog.
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C: S~rpebukta. Bestar hovedsakelig av takrmr og sj~sivaks, og i
et omrade innenfor takr¢rsumpen finnes det et belte med
myrvegetasjon. Omradet er foreslatt vernet.
D: Huggeneskilen. Bestar av sj~sivaks og partier med store
flytebladbestander.
'E:
Mye

Fredskj~rkilen. Er nesten igjengrodd
l~vskog i ornradet, samt fuktenger.

av

sj~sivaks

og

takr~r.

F: R~dsengkilen. Er nesten igjengrodd av sj¢sivaks og takr0r.
Innslag av rik tj~nnaks-eng. Neolagt beite-eng ~st for kilen.
G: Mosseros. I s~r-vest, kraftig begrodd av sj¢sivaks og
takr~r. Mer sparsom vegetasjon pa nordsiden.
Ved utl¢pet av
Ho~lelva £inner man et belte av svartorskog, samt mudderbanker
bevokst med sj¢sivaks i sommerhalvaret. St~rre bestander av
myrvegetasjon forekommer.
H: Haugstenkilen. Ligger i Storefjorden, som generelt er mindre
begrodd enn Vestre Vans)¢. Man finner ogsa brasmegras, botngras,
tj~nnegras og tusenblad her. I s~r kraftig begrodd av sj¢s1vaks
og taRr~r. Dette er 0stfolds viktigste hekkeomrade for
toppdykker. Pa utsiden av kilen finner vi en rekke mindre skj!r
og holmer som huser en meget stor hestand av hvitfugl i omradet.
Omradet er pa dette grunnlag foreslatt vernet.
I og J: Flesj~vannet og S~byvannet. Kraftig begrodd av
sj¢s1vaks. Grunne og n!ringsrike.
Andre interessante omrader ved Vansj~ er i de nedre deler av
till~ps-elvene hvor det finnes vintererle og fossekall.
Bj¢rner¢dvannet er interessant om varen f¢r isen gar pa Vansj~.
Hob0lelva renner igjennom dette vannet og s~rger for en tidlig
isl¢sing. Her samles ender, gjess, svaner og enkelte vadere,
likesa ved utl~pet av Ho~l-elva, Mosserosflasken.
Fisk~rna fisker ofte her f~r isen gar pa Vansj~.
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En rekke holmer qg

skj~r

er hekkeplasser for maker og terner.
i Storefjorden har de

Bj~rkeholmen i VestfJorden og Moskj!ra
st~rste bestandene av disse fuglene.

er qgsa kjent for alle sine fiskearter. I begynnelsen av
dette arhundfe var .det for eksempel vanlig at man kunne fa fin
~rret under dorgefiske i Sunna, 99 like f~r krigen kunne man
fiske bekk¢rret ved utl¢pet av Soliebekken. Bekk0rret finnes
fortsatt .i lite antall 1 till~pselvene, mens innsj¢-¢rret ser ut
til a forsvunnet belt. En annen laksefisk er kr~kle, denne finnes
helst i Storefj9rd~n og er omtrent like star sam laua, og opptrer
som den, som st1mf1sk.

Vansj~

I Vansj¢ finner vi meget tallrike bestander av karpefisker som
mort, s¢rvl laue, flire og brasme, mer sjelden er gullbust. Av
disse utgj¢r smamort og laue den viktigste nffiring for fiskeetende fugler. Brasme er viktig for fiske~rna. Laue blir
sjelden st~rre enn 20 em, og de andre artene (bortsett fra
brasme) blir sjeldne over halvkiloen. Brasma kan oppna en vekt pa
rundt 2 kg 1 Vansj¢. Abborfiskene er representert med abhor,
gj~rs og hark, sistnevnte blir sjelden st¢rre enn 15 em. Abboren
er tallrik, bade langs land og ute i de frie vannmasser. Abboren
jager som oftest i stim etter bl.a. laue.
Eksemplarer pa
D!!lere 3 kg er kjent fra Vansj¢. Bestanden vokser raskt, og det
er ingen sjeldenhet a fa eksemplarer pa rundt kiloen. Gj¢rs er
den st¢rste av abborfiskene 1 og eksemplarer pa 7,5kg er tatt i
Vansj~. Denne arten finnes na~urlig bare i 0stiold og i 0yeren i
Akershus. Gjedda er den sam blir st¢rst, og kan i Vansj0 oppna
vekter pa 15 kg og mer. Gjedda er en typisk rovfisk og kan ogsa
ta unger av enkelte vannfugler. SmagJedde utgj~r en viktig ael
av f~en til fiske~rn. Av torskefisker finnes aet lake i Vansj~.
Dette er en utpreget bunnfisk som de f~rreste bar sett, og
sommerstid holder den til pa de dypeste partier av innsj¢en.
Av andre fiskearter finnes det ogsa al, steinulke, ni0ye og
trepigget stingsild. Ved utl~pet av Mosse~elva, kan ogsa
skrllboeflyndre, sj~rret, regnbue~rret, torsk og trepigget
stingsild patreffes.
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Hele 22 fiskearter er patruffet i Vansj~, till~pselvene og i
Mosse-elvas utl~p. Av disse er aile vanlige pa s1ne
tilholdssteder unntatt trepigget stingsild, ni$ye, ~rret,
steinulke og gullbust.
Jeg har valgt a ta med tidligere funn av sjeldne fuglearter, ofte
arter som iRke er sett i per1oden 1982-1988, eller fordi SVirt fa
funn foreligger fra denne periode. Ellers har jeg tatt
utgangspunkt 1 de to foregaende Vansj~-rapporter, med tanke pa
beskr1velse, funn og hekke-status for aen respektive art. Ved
sakalte vanlige hekke~arter har jeg bare tatt med et utvalg av
observasjoner for denne arten, dessuten har det v;rt vanskelig a
fa tak i nok opplysninger om de vanligste artene pa grunn av
m~lende
neategnelser· av observasjoner av disse has
observat~rene.

Fram til og med 1.1.1989 er det observert 188 fualearter i
omradet omkr1ng Vansj0 med tilh~rende vassdrag. Sett pa bakgrunn
av at det har Virt drevet lite systemat1ske unders0kelser i
omradet opp igjennom tidene, rna dette tallet ansees sam meget
h0vt. Flere arter vil nok komme til etter hvert, og er det noen
arter man i framtiden ~r prioritere framfor andre, o¢r nok denne
oversikten gi svar pa hvilke arter sam ~r studeres n!fmere.
Flere arter er oppgitt sam fatallige eller usikre hekkefugler,
dette er blant annet noen av de arter man kunne ~nske seg st~rre
og sikrere kunnskap om.
Observat0rer har i denne periode Vlrt: Arild Hansen (AHA), Anne
Lindqvist (ALI), Arne Thelin (ATH), Dan Bendixen (DBE), David
Vogt (DVO), E1lif Hjelseth (EHJ), Geir Stenmark (GST), Jan Ingar
Iversen (JII), Jo Ranke (JRA), Kai Hermansen (KHE), Kaj Bendixen
KBE Lennart Fl0seth (LFL), Morten Viker (MVI}, attar Krohn
OKR , Roar Fr~landshagen (RFR), Rune Eriksen (RER), Rune Hansen,
RHA Rune Wiggen (RWI), Svein Rustad (SRU), Trond SkQvdahl
TSK , Torun Bj~rnstgd Iversen (TBI), 0ivlnd Lagbu (0LA) og
Asmund Fjellbakk (AFJ). Nar (MVI m.fl.) brukes, vil det s1 MVI
I
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Parti
finnes
siste
Foto:

fra M~rkelva i Valer, en av till~pselvene til Vansj~. Her
det bade fossekall og vintererle. Ornradet er et av de
skogsomrader i Mossedistriktet sorn b!rer preg av urskog.
L. Fl0seth.

Fiulstadsundet i Vansj~. med Fe0ya i bakgrunnen. Foto: A. Lindqvist.
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(Morten Viker) + f¢lgende personer: Arild Bj~rnstad, Hans
Westgaard, Johnny Johansen, Richard Viker, Runar Larsen oq IMIIa
Torgersen.
Oversikt over f'ug1efawusen i og omlcring VansJ!! 1982-1988. m.ed
t1d11f!!!re interessante funn
SI'ORLOM (Gavia aretica)
Tidllpre funn:
liar blitt aett Ar om a.nnet . Ble av Collett 1921
antrltt som helckefugl. Tre observasjoner fra f!!r 1974, h!!st 65, h!!st
69 og pinsen 73.
1 ind. h!!rt plicvelden 22 . 5 .1972. 2 ind. SV tor
Gud11ya 21!.4.1976. I 1980 ble 2 ind. sett i 1111pet av varen.
Seoere
slll!lllle lr ble arten funnet hekkende pl IllY i Storefjorden. 1 ind.
Vestfjorden 10.5.1981 (KHE).
1982: Datta er eneste lr i perioden arten har v.rt sett, da 1 ind.
ble sett vest for Gud111ya i Storefjorden 30.5. (MVI m.fl.).
SMA.I..oM (G.stellata)
1 i.Dd. ble sett i lav h\llyde over Sunna, i retning mot VAler 7 .8. 1977
(G. Ba.rdeng). 1 ind. h111rt i Sunna 15.3.1983 (JRA, TSK). .Kun to tunn
av arten foreliger fra Vansj!!l
TOPPDYKKER (Podiceps cristatusl
Hekkefugl i Vansji!l f'ra siste.a av 6o-Ara. l!lkt betydelig 1 antall i de
aenere llr , og det ble i 1988 plvist ca. 30 hekkende par. Dens
viktig&te utbredelse i Vanaj!! er i Danskebukta i Storefjorden og i
FiulstadsWldet :1. Veste Vansj111.
IOOtsi.llumsantall:
42
ind.
ved
Danskebukta 8.5.1988 , ~er rett ettar iel~&sningen i mlnedsakittet
aprll/mai.. Seneste obsarvasjon er av 1 ind. i Sunna 5.12.1986.
OVERGDYKKER (Tachybaptes ruficollis)
1

i.Dd. aett ved Mossefossen 26.1.1982 (RHA).
art:en i Vensj!!l

Datta er f\llrste funn av

HAVHEST (Fulmarus dacielis)

1 i.Dd. (utmattet) ved Lenpya i Storef'jordan okt. 1983 (RFR). Datta er
f~&rste tunn av arten i Vansj~&l
Sl'ORSKARV (Phel.acrocorax carbo)
TicUigere f'unn:

1 ind. ved Koksa i Storefjordan aug. 1972 (Hoell 74).

TOPPSKARV (P.aristotelis)
Tidligere f'unn: 1 ind. i Fiulstadswtdet 31.5.1978 (JRA). 1982: 1 ind.
ble sett ved Mossefossen 1~.2., der den satt og pusset fjerene i
vArsola (DBE) .
R0RDRUM (Botaurus stellaris)

Ti dl igere !unn: 1 ad . i rlukt pA 5
3 . 8 .1973 av Tore Hoell.

111

hold, sett ved Serpa. Dillinlfllly
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Ung graheg~e sam har forlatt reiret i et skogholt i Rygge.
Foto: 0. Lagbu.
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GAAHEGRE (Ardell cinerea)
Er blitt sett i antall fra 1 til 12, fiskende ved alle mulige bredder
hele soiii!DerhalvAret. Arten er ilcke tunnet hekkende i Vansj111.
Vokane
fugler fra en st11rre koloni i Rygge, bruker Vansj!ll BOll fiskested.
Utover so111111eren sees det ogsl ungfugler i lag aed voksne f.iakende
hegrer.
2 ind. ble sett i Nedn! Vrangen, Mosseelva 27.1.1985 ved ei
r!k (-15 grader Celsius)(LFL).
~OPPSVANE

(Cygnus olor)

Tidligere funn: Det ble konatantert 7 hekkende par i 1980. Bestenden
har 0kc noe, og i 1988 ble det funnet 10 hekkende par. Knoppsvane kan
sees hele soamerh&lvlret, fra de f!llrste rAke oppstlr, til isen legger
seg fra
~idten
av
november
til
begynnels en
av
desember.
Maksimmlsantall: 27 ind. ved Dramstadbukta 10.4.1983.
OVERGSVANE (C. columbianus)
Tidlil!"re funn, ikke publisert 1 tidligere "Vansjca-rapporter". 1 ad.
ble sett i sabyvannet 19.1.1975 (Ole Tend&!). Dette er fGirste funn 1
Vansj111!
SANGSVAHE (C.cygnus)
Observeres hver host og vAr. Sees helst i Sabyvannet og BjGimel'!lldvann. Storre antall er 10 ind. hvorav 5 juv. Drll!llstadbulcta 8 . 4 . 1983,
19 ind. hvorav 9 juv. s~e sted 10.4.1383 (KHE) . 7 ind. hvorav 3 juv.
Bj!llmel'!lldvann 30.12.1984 (LFL) , 13 ind. So!byvannet 21.12.1986 (JRA,
LFL), 15 ind. BjGirnel'!lldvann 26.2 . 1988 (ALI). Maksimumstall: 2~ ind.
Sabyvannet 1.4.1979 (JRA).
Ellers sees streifind.ivider p(l trekk,
bl.a. 1 ind. trakk mot a!llr ved Bliksoya 31.12.1985 og 2 ind. traklc mot
SGir over 0rejordet i Nedre VansjGI 30.10.1988.
CANADAGAs (Branta canadensis)
Tidligere funn:
2 ind. ved Sl!byvannet april 1969 (Hoell 74). 20
ungtugler ble satt ut sommeren 1977 av RAde Jager & Fiskeforening.
Arten har hekket 1 Vansjc& siden 1979. 2 par hekket 1982 pA Moskj2ra
og et par i 1983. Et par helcket i Fredskjerkilen 1988 og et par
hekket pA Nordre Dillingcay 1988.
6 ind. ovemattat pA isen i
Sperrebotnbulcta 5.4.1988. Arten er nA 111eget vanlig i VansjGI og det
hekker sannsynlig- vis langt flere par ann det so11 er angitt her!

HVITKINNGAs (B.leucopsis)
1 ind. trakk NV ved Sperrebotn 30.4.1986 (TSK).
av arten i Vansjo!

Dette er fGirste funn

GRAGJ.s (Anser anser)
Tidligere funn: Sees Arlig under vAr- og hnttrakket i lllindre antall.
Enkeltindivider er ellers sett 1 Storefjorden 25.8.1973 og 14 . 10.1973
(Hoell 74).
1982: 1 ind. ved FBG~ya 18.4.
1987: 2 ind . ved Sundkjeften 17.4., 1 ind. Haugshol111en 3.5. og 1 ind.
Langcaya 30 .ll.
1988: 100+ ubestemt grA gjess trakk mot SQr ved Sperrebotn 19.9.
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SIDGAs

(A.facalis)

Tidligere funn: 175+ ind. sett pl direkte ~rlig trekk over DillingIIIY& ultimo sept. 1971 (Hoell 711). Ingen sikre runn i perioden 1982-88.
KORTNEBsaAs (Abrechyrhynchus)
140+ ind. trakk direkte s111r over llrejordet, Nedre Vensjlll 5.10.1988
(GST). Dette er f111rste sikre funn av arten i Vansj!ll!
Sl'OKKAHD (Anas platyrhynchos)
Tidl i gere funn: Ca. 30 ~nd. overvintret i S.byvannet 72/73 (Hoell 74) .
Ca. 32 p~ ble regi.strert hekkende i 1980 (H8I18sen 81).
Uten tvil
den enda som blir sett oft~st.
Kan sees hele Aret, ogsll da isen
legger seg, noen fl Cugler oppholder seg da ved Apne rlk i tilllllpselvene.
Noen 1118kai.wmstall: 39 ind. Dramstadbukta 18.4.1982 og 95
ind. Drsmstad/Fiulstad/Nesenga 1 .4.1983. Arten oppholder seg sjelden
lenge i omrAdet under vllrtrekket.
Mak$~tall for hlllsttrekket
verierer ~~~ellom 20 og 30 ind. Flere ville aannsynligvis ha rastet i
Vestre Vansj!ll hvis det ikke hadde Vll!rt for jaktpresset i omrldet
(I.Agbu

86).

SfJERTAND (A.acuta)
Tidligere funn:

1 per ble sett i Dramstadhukta 29.4.1978 (I!U).

BRUNNAKKE (A.penelope)

Sees i sterre eller mindre antall under vlr- og h111sttrekket.
1982:
1983:

12 ind. Piulstadsundet 21.10. (DBE, KBE).
15+ ind. Vestfjorden 17.4. (RWI). 2 hannet' Dramstadbukta medio
april.
Ingen st111rre funn fra 1984 og 1985.
1986: 18 ind. Mosserosflasken 27.4. (LFLl. 3 hunner og 4 hannet'
S!llrpebukta 3.5. (LFL) og 8 ind. Fiulstadsundet 3.5. (LFL).
Kun observasjoner av par og enkeltindivider 1987 og 1988.
KHIKKAND (A.crecca)

Tidl i gere funn:
Usikker hekke£ugl, men ca. 3 par ble registrert i
1980 (Hanssen 81).
1982: 6o+ ind. Dramstadbukta 18.4., l par 1 FlesjiiiY&nn 28.5. og 1
hunn med 10-12 dununger i M9rkelva 29.5.
1983: 13 ind. Dt'amstadbukta 10.~ •• og hele 70+ ind. Vestfjorden 17.4.
1986: 10
ind. Mosaerosflasken 27.4. og 2 hunner og 2 banner
Bj~rnerllldvann 27.4.
1988: 2 ind. Fredskj!!rkilen 24.4., 8• ind. Mosaerosflasken '5 .5. og 1
hunn fl~Y opp fra Mulig hekkested i Fredakjerbekken 26 .5 . (LFL)
Hoell (1974) mener at ferre krikkender passerer Vansj~ om hesten ,
hvilket ogsA er tilfelle i dag, da de st~rste registrerte antall et'
fra vAr-parten.
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Tidligere

(A . guerguedula)
funn :

2 hanne~ os1 hunn i Kilebukta i Roosfjorden 9.5.1975
par sa-e sted

(OKR) , 2 hanne~ Onsm.stadbulcta 16. 5.1976 (0LA) os at
16.5. 1978. 1 par D~IUIUitadbukta 1.5.1980 (DBE, KBE) .

SIUF.AlfD (A . elYJ>eatal
Tidligen~

funn:

1

bann D~ustadbulcta 19711 (Mo~ten W. Dahl) og 1 pa~

.-steel 16. 5.1978 (Ani, 0LA).
GRAVAND (Tadorna tadorna)
Tidl.ige:.:e funn: F~nta silcre bekkefunn ble gjo~t &II~ to~ 0sten~!Z'YS
9.6.1968. 2 par hekket pA Xvo=e.l'lllyene i 1971. 1972 og 1973 (Hoell 74)
1 par lied 9 unger Moskja.ra 30.5.1981 (KHE) . Hekkeadfe rd p6. l..angllya 1
1981 (0LA).
·
1982: 7 .ind. Moskja.ra 31.5. (MVI) os ei sravand med unge~ ble sett
ved F&~~ya denne aowaeren (KHE) og 1 par med 6 dun~r ved
KarlabusbunD 30.5. (MVI m.tl.).
1985 : 1 par sett ved St.Kvernet'l!!y 15 .6. (LFL).
1987: 3 ind. Veatfjorden 10.5. (ElLA, LFL, RWI m.fl.).
1988: 1 par aett 1 Fredskj•rldlen 17 .I!. (LFL) .
Qra.vend er ossA sett 1 mindre antal1 de andre l~. men er 1 liten srad
logfCIIrtl
BERGAHD (Aythya aarila)
Tidligere tunn:
H.oell (74) nevne~ at arten sees 1 lite antall pA
bllste.a. 1 bann ved Dramsted 3.8.1973.-og 1 ind. Fe9ya 11 . 10.1973 . 1 par
ved SJ.ldaholmene 25.11 . 1981 (KHB, SLA). 1982: 2 ind. Fi ulstads undet
23 . 10. (DBE, XBE) . 1988:
3 ind. Nosae-a1va ultimo
november
(l!ledd.RFR) .
'IOPPAND (A . tuligula)
Tidligere funn: 16 ind. Hauptenkilen 11.5.1974· (Hoell 711) . 15 ind.
Fiulstadaundet 25.4.1981 og II ind. 11.5.1977 i Sunna (JRA).
1983: 15• ind. Vestfjorden 17.li.(RWI).
1985: 17 ind. V~memfjorden 12.5. (LFL).
1986: 1 bann Veatfjorden 3.5. (LFL} og 20+ ind. Fiulstada\Uldet 11.5.
{LFL}.
1988: 2 ind. P'iu1atadsundet 12.5. (LFL).
TAFFELAHD (A.ferina}

tunn:
1 hann Dramstadbukta 3.5.1975 (Tore Hoell). 5.....,.,
ated ble 3 ind. sett 29.4.1978 (0LA), 1 par 1.5.1978 (ATH) og 2 hanna~
7.5 . 1978 (ATH) . 1 ind. ble sett i Fiulstadsundet 21.11.1981 (JRA).

Tidlige~

XVINAND (Bucephala e1ongula)
Tidligen~ 1'\mn:
Ca. 13 par ble antatt l hekka i 1980 (Hansse n 81) .
Sees sjelden i st4Drre antall, s011 regal p~is. FAtallig hekkef ugl.
1982: MaksiliWIIStall, 119 ind. D~amstad/Fiul s ted 18. 4 . og 7 ind . Slllllle

1983 :
1985:
1986:
1988:

ated 23.11 .
MakaimU118tall, 110 ind . o~aastad/Fiulstad 16 . 11 .
1 par :1. Soliebukta, N~ VansJ~D 26. 11 .
2 hanner og 1 bunn Bjllrn~vann Z7 .4., 3 benne~ Mosae~sflasken
Z7 .4 •• 1 pe.r ved St.Ravnfjall 3. 5 . og 5 ind . Tllenga 29 . 10.
2 banner og 1 hunn Nedre Vrangen 22.2., 8 ind . Sperrebotn 2.4.
og .15+ ind. ved Dilling91ybroa 5.4.

211
HAVELLE (Clangula hyemalis)
Tidligere funn :

1 hW\11 ble sett ved Fectya 25. 4.1981 (MVI).

SVAHTAND (Melanitts nigra)
Tidligere f'unn : 1 hWIII i Roosfjorden 2~ . 5 . 1980 (MVI) . 1984: 25+ ind .
Kaug&holmen, Storefjorden 5.-8.10. (RFR). 1985: 1 par Gress~ya 16.5 .
(RF'R).

SILAND (Mergus serrator)
TidlipN fwln:
1982:
1983:
1988:

4

par ble registrert hekkende i 1980.

1 par hekket pl Moskjll!ra, 1 par ved Roosfjorde n 30. 5. (MVI
m.tl.) og 61 ind. Fiuls tadsunde c ]0.10. (DBE, KBE) .
2 ind. Fiulstads undet 16.4. (KKE),
1 hunn ved Dil1ingDybrua 2.4. (ALI).

LAKSAND (M. merganser)
Tidlipre fwln:
50• ind. Arvoldtangen okt . 1980 Ul!J.). 2-3 par ble
antatt A hekke i Vansj0 i 1980 (Hanssen 81) .
1982: 30• ind. Fiul s t adsundec 18.4. , 4 ind . samme sted 23.10. 30+
ind. Fiulstadsundet 23.11. og hele 70+ ind. 25.11.
1983: 55 ind., hvorav 27 banner Fiulatadsundet 10. 4. og 20+ ind.
Vestrjorden 17.4. 1985 : 1 par i. Soliebukta, Nedre Vansj0 11.4.
1986: 10 ind. Sunna 26.3. , 2 par BJ.arnr~Ddvann 27.4., 11 ind. Mosse
rosfluken 27 .4 .. 3 hunner o g 4 banner Vestfjorden 3.5., 11
hunner og 11 hanner R~engkilen 4.5. og 4 hunner og 3 hunner
Kvern.ayeund 4 . 5. (ancage lig sea 3 . 5.
1987: 9 hunner og 6 banner Sunna 17.4. og 1 hunn ble sett ved
Mosserosflasken 1].4., dar hun kom flyvende ut fra skauen.
Mulig hekking i omr!detl
1988: 8 ind. Sunna 17.4.
LAPPFISKAND (H.slbellus)

Tidligere funn : 1 hWIII/juv. ble obsevert vest for S . Dilllnpy medio
oktober 1980 (l!UJ., A.Rosnes).
KONGEeRK (Aquila chryaaetos)

Tidligere funn:
En usikke" observasjon av et voksent individ ved
TAlenga 1971 (Hoell 74). A"ten skal 1. de senere Ar vare observert
nesten hver vinter 1. traktene ¢st tor Vansj¢, uten at man bar f!tt
dette r.-rcere bekreftet.
1980: 1 ind. Tveitben , Svinndal 2.11. (AFJ).
1984: 1 adult og 1 juvenil fugl ble sett ved Bliks¢ya, VAler i
pe rioden 27.6-4.7 . (TPE, ALA , SEN).
1985: l adult tugl ble sett ved Sundkjeften, Rygge/VAle" 31 . 12. (LFL,
EHK, TSK) .

1988:

1 ind. ved R.Ygge Flyatasjon 21.11 . (DVO) .

ICUSVAK (Buteo buteo)
Ved siden ev fiake\'lrn og spurveheuk er musvAken den rovfugl solD oftest
bl:l.r lagt merice til i VansjGI. Tidligere funn:
hekket ved S..byelva
1971 og trolig ved Fredskj!!rlcilen 1917 og 1978. En aein obsevaajon
ved Dramstedbukta 26.11. 1978 (ATK).
1981: 3 ind. FBGIYB 11.5. (KHE).
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Vepsevaken er en meget vanskelig fugl a finne i hekkesesongen.
Bestanden Eer ut til a Vire stabil i Vansj0, med 3-~ par.
Foto: L. Fl~seth .
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1982 og 1983 enkeltindivider og par s e tt hele sommeren.
1984 :

Et par ble sett ved antatt heklceplasa
mai (LFL) .

~vel'st

i Mosseelva atedio

Et NVil'hevdende par ble sett ~&Yel'St i Mosseelva 11.5. (LFL). 1
ind. Bli ks0ya 16.6. ved antatt helckeplass . 2 ind. Bj~rnel'l'd
vann 21.9. (LFL, fl . Andersen).
·
1986: 1 ind. Tveit:Asen Nlil tor Vansj9l 28.3. (LFL, 'r.>K). 1 ind.
Bj~rnl'l'dvann 27 . ~ . - et l'evirhevdcnde par ble sett
ved
S!Drpebukta 3.5. (LFL). Enkel.tind. 4.5. og 11.5. benholdsvis ved
Arvoldfjol'den og Blilal~ybrua. 2 ind. - Norebekken 20.9. og 1
ind. N. Dilling~&y B8lllllle dag {LFL, 'r.>K).
1987 : 7 ind. ble sett i Sunna/Fredsk j rerkilen 17.4 . (LFL, TSK, EHK. ).
3 ind. Arvoldfjorden/S.Dillin~y 10. 5 .
1988: 1 ind. Fs:edakjal'ldlen 3.4. og 17 .~., 2 ind. SperNbotn 8.4.
(ALI). Et meget l yst ind . S¢rpebukta 5.5. (LFL, BOL) og et
meget
m~l'kt
1nd.
ble sett i veikanten ved Vesterhe~ .
N. Dilling9lY senere eamme
dag.
Et
revirhevdende
par
Fredskjll!l'kilen 8 . 5. (LFL, 'r.>K). Enkeltind. 4.6. og 16. 8.,
henholdsvis Fs:edakjarldlen og lilstenl'l'dcaya. 1 ind. Karienlund
21 .8 .
Et utaattet 1nd. ble funnet i Hesparken ved Kosseelva
9.9., se fol' 91vrig egen artilckel! Dette hat ble det
konstantel't helcking ved Greppel'l'dfjorden, der 2 unger k011. p6
vingene og ved Kj•rnes der 3 unger k011. pA vingene (JRA).
MusvAicen el' en meget vanlig hekkefugl i Vansj0 og man antar at minst
10 par helcker 6rl1g.
1985:

FJEU.VAK (B . lagopus)
Tidligere funn:
8 ind. sett p6 direktetrekk over Arvoldtanaen
{udatert) (Hoell 74). 2 ind. Dramst ad/Fiulstad 20.4.1980. 1982: 1
ind . Fiulstadsundet 8. 11 . (KHE) . 1986: 1 ind. St.Kverne~y 4.5. (LFL,
'r.>K) •
VEPSEVAK (Pernia epivorus)

Tidligere funn :
F6 sikre observasjoner, men har nok Vll!rt t'orvekslet
lied bAde 111\lSVAic og andre at~rre rovf'uglar, ao• folk har hatt bedre
kjennskap til.
Det er i Sunna denne fuglen havedsakelig blir satt.
Obeervert blant annat vad NAl~yet , 13 .4.1976 da det ogsA ble fUnnet et
utgravet jordvepsbal (JRA).
1981 : 2 ind. 25.5. Fiul!ltadsundet.
1982: Et par med Wlgel:' fwmet 9.8. at sted i Vestre Vansj~& fjll.)., JBA,
KHE) .
1983: 3 ind. sett ved Swma 7 .1. (JRA), 1 par hekket sannsynligvia p6
en lokalitet l/lst t'or Storefjarden (JRA).
1984 : Et par hekket sennsynligvis ved Fjeld , i Sunna {JRA) .
Enke ltind. og par sett hale s~e~.
1985: Et par hekket sannsynligvis ved Fjeld, i Sunna {JRA) .
Enkeltind. og par sett he le sommeren.
1986: 1 adult tugl sett i Sunna 14.6 . • fllllY 110t Engene (LFL,'ISK,EKR).
2 ind. sett ved Kver.ne~yene 20.9., fli/IY i retning ~ot Sunna
(LFL, TSK).
2 ind. sett ved Sundkjeften 7.9. , floy 11101:
Fredskj~rkilen (LFL, JRA) .
2 ind. viste hekke adferd ved Fjeld
i Sunna prima august (JII, TBI) .
1987: 1 ind. ved Krossengbrua, nedre deler av Ho~lelva 25.5. (LFL,
'r.>K) . Enkeltind. og par sett hele souaren .
1988: 1 ind . Karlshusbunn juni (RFR). 1 ind. flGiy i. retn. Eosene i
Sunna 16,8. {LFL ,'r.OK).
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Fiske~rn-unge , tatt ned fra reiret et sted ved Vansj~ for
merkes, 1. JUli 1986. Til sammen 3 unger ble rin~erket.
Foto: L. Fl0seth.
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Vepsevo\ken lever en mer anonym tilve.-else enn fisk~rna. Den bygger
nytt reir hvert Ar, derfor er det lang~ vanskeligere A fastslA korrekt
antall hekkende par. Vepsavo\ken anko111111er Vansj111 ultilllo llai/primo juni
(11lt.A). Det hittil eneste reir Pled unge i, ble f'unnet so11 ove" nevnt.
Ut ifra observasjoner av arten og utgravde jordvepsbol som e" funnet,
konkluderer man 111ed at det hekker minst II par vepsevlil< i Vansj111 1\rlig.
H0NSEHAUK (hccipiter gentilis}
Tidligere fwm:
Har hekket i en rekke Ar ved Bl'l/lnner~Ddtjern. En
voksen fugl •ed unger ble her skutt pA reiret i 50-Ara (flllr arten ble
fredet!) , en ogsA hekking etter den tid (Hoell 74). 2 J.nd. Bur\llllllya
19.5.1976 (Hanssen 81). lind. Dramstad/Fi ulstad sommeren 1981.
1983: 1 ind. Dramstad/Fiulstad 111.8. og en voksen hunn ble sett
jaktende etter en ringdue l okk V.Dilling!lly 12.11. (LFL ).
1986: 1 ind. Sperrebo tn. 23.2 . (ALI), 1 ind. Sperrebotn 17 .8. og 1
ind. samme sted 29.8 . (ALI).
1987: 1 ad. hunn Gasbus, Mossemarka 1.2. (LFL, BOL, DBE). 1 par
hekket sanns~igvis pA en lokalitet 1 Sunna i 1987 og i 1988.
Ved :reiret lA store Jllengder med restel' fra l'ibbede kro\ker
(JRA).

SPURVEliAUK {A.nisus)
Kan sees hele A.ret, men langt aer hyppig vAr og h111st. Tidligel"e funn:
1 par varslet ved reir !liSt for Vansj111 medio juli 1979 (0LA).
1982: 1 ind. F~ya 25 .~ .
1963: 1 ind. Mossefossen 1.3., 2. ind. Vestfjorden 17.4. og 1
ind. Fiulstadsundet 14.8.
1984: 1 hunn Soliebukta, Nedre Vansj~ 2.12.
1965: Enkeltind. (ad. og juv). 0rejol'det/Soliebukta 27.1., 9.2.
(bl.a. ad. hann og ad. hunn). 21,2., 8.3., 13.3., 15.3., 30.3.,
9.4. og 13.4. 1 ind. 0vre Vrangen. Mosaeelva 23.5.
1987: 1 ind. F~ya 10.5.
1988: 1 ind. Sperrebotn 6.11. og 1 ad. henn Blil<slfya 29.12.
SVARTGLEHl'E (Milvua migra.rus)
Tidligere t'unn: 1 ind. ble sett pA. Bl"edsand, pA. raet ao111 de111111er opp
VansjGI, 16.4.1980 (ATH, IIER).
FISKE0RN (Pandion ha1iaetus)
Fuglen er ca. 6o em l Mg og kj111nnene er like. Er lett kjennelig pA
den brunsvarte ryggside og kritthvite underside Died ~rk brystflekk.
Nebbet er svart IIE!d blAakti g basis. Beine er bllgrf.. Vingefanget er
hos hannen 54-161 Cll og hos hunnen 159-170 CID. Kan minne om svar tbak i
sei1flukt.
I Norge hekker den pA ~stlandet, indre &tl'l/lk av TrQinde
lagene og lengst 111st i Fi00111ark. Ble totalfredet i hele landet 1962. I
VansjGI bestar dens fode av fisk som gjedde, brasme og annen karpefisk
og abhor.
Fisken den fanger,
holdes alltid med
hodet
i
fartaretningen.
Fisk~rna trekker om hGI&ten ned til Vest-Afrika, cg
ankommer Vensj111 i midten av april, mens store deler av aj~n rortsett
er islagt.
Ved Lunder i VA.ler ankom ei fiskB!IIrn roeget tidlig en vA.r, og i pA.vente
av at isen skulle gA. i utll/lpet av Merkeelva (Lunderel va), aeldte
sulten seg for den. Overraskelsen var star da bonden pA. Lunder G(ll'd
oppdaget 111rna pA foringsbrettet til smlfuglene. Der satt den og At
bl'l/ld!
IJrna lclarte seg og SIUDIIB Ar hekket den i nerheten. FiskeGirna

Sivhauk mobbet av krake ved Nesenga, S.
1986; Foto: L. Fl¢seth.

Dilling~y,

Moss, 3. mai
·
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og vepsevlken er to karakterrovtugler tor
kjent av de fleste som ferdes i Vansj~.

Vanaj~ .

Fisk~rna

er

sodt

I Vansjli) heklcat 6 par 1 1974 (Hoell) og det s~e var tllfella 1 1980
(0l.AJ. Bestanden har tydeligvis 1$kt, fre bare 3 per i 1950. 2 par i
1958 og kun at par 1 1959 (Abro 1960). For dette, i tredvelr-a, v_ar
~rna ,.... ved l bli utcyddet 1 Norge.
Pl dette tidspunkt kjenee lll8ll
bare 3-4 hekkelokaliteter 1 Norge, nemlig Aremark og Vansj~ i 0stfold,
"'yeren 1 Akershus og trolig 1 0-Fi.nnalark. I 80-Are bar bestanden av
fiski!Qrn ~kt til 11 par 1 Van.sjGI (J!I-83). Diasa her en sod
ungeproduksjon, i snitt ligpr den pA 1,4 unge per par. Amerikanske
undersekeleer antar at ungeproduk&jonen bGir ligge pA 0,95-1,3 unge per
par for A holde
en
stabll
bestand.
Omrldet
DramstadbuktaFiul.stad.sundet, MosserosnaskeD-Bj!llrner9dvenn og ved utlepet av de
attlrre elvene, er IImas JDeSt benyttede tiskaomrlder- f~r isen glr pA
Vansj~. hvilket den ~ oftest gjer 1 de sista dagene av april. Stt~rre
rlker er Apne fra midten av april. Fiakeaktiviteten plglr kontinuerlig
gjenn0111 hele hekkesesansen, og det er da folk fleet larer Glma A
kjenne, der den kan kretse le!l89 over et fiskested, f~r den lynraskt
stuper ned oc cr1per fatt 1 den tialcen den mAtte ha aett seg ut.

I begynnelsen IN 80-Ara ble tre forskjellige reir~ hogd 011 vinteren.
Datta rarhold ble enmeldt av MOOF og grunneiarene ar bUtt informer-t
om at reirtrer til rovfugl au~tisk er fredet 1 henhold til norsk
lov.
0vrige observasjoner av fiskeern: Under bltturer i Vansjo er det ingen
sjeldenhet l sa fiskei&rn. Dariloot er det sjelden at man aer mer ann ~
erner pA at og sam~e ated. 7 t'.iski!Qrn bla sett pA en gang 1
Vastfjorden prima ma1 1985 (EYI). 4 ind. (Z par) ble sett N.Dilling!lly
22.5.1988, dar grensen for to revir sannsynligvis metes (LFL) . Under
en blttur rra DillingGiya i Y8St til "'stenrod!lly& 1 Storefjorden 1 111st,
ble det tU s11111111en sett 6 ind. 16.8.1988 (LFL, 1'SK).
SIVHAUI< (Circus aerurlnosus)

Tidll119re t'unn:
1 ind. Fredskjerkllen 30 . 5.1978 (JRA). Bt
hunnfa.rget inc!.
sett
flare
ganger
1
Drsmstadbukta
og.
Fiulstadsundet -eren 1980 1983: 1 hunn ved Rygge Fl.yatasjon
1.6. (Mortm Olsen).
1986: Et hunnf!ll'Pt inc!. Nesenga, S.DUlingGiy 3.5. (LFL, TSK).
1987: Et hunnfarget ind. Fiulstedsundet 10.5. (eLA, LFL, RWI. BOL.
ALI 111. fl.). Mye tyder pA at arten cpptrer i Vansjo hvert Ar!
MYRHAUK (C . cyaneus)

T:f.dligere t'unn:
1 hunntarpt ind. Kjames 28.8 .1970 (Hoell 74).
Upublisert: 1 hunn holdt tU ved Dillinpya 31.8-5.9.1981 (SRU).
Eneste Ar 1 perioden arten har ~t observert er 1986. llled 3 enkeltabservasjoner. 1 hunn og 1 hann trllkk mot nord ved Fredskjrerkilen
26.~. (JRA) . 1 ind. Bliksll!ya 20. 9. (JRA) og 1 hunn St.Kverneroy 20.9.
(LFL. -n>K), 1 usikker hann Feeya samme dag.
Det IDBldes 0111 flere
hunner og banner denne ht~~Sten, bl.a. fra TUenga og R~enga (.\FJ)
helt ut i oktober.
LERKEFALK (Falco subbuteo)

Tidligel:'e funn: 1 juv. ved Sunna medio mai 1981 (0LA).
1983: 1 ind. Helgedelen , SviMdal 28 . 6. (JRA).
1984: 1 ind. Freds kjerkilen 12.6. (JRA).
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DVERGFALK (F.c:clWDbarius)
funn: 1 ind. ved Rygge Flystasjon 21.4 . 1977 {ESA).
1 hunn
Ovre Mosseelva priJDo mai 1982 (LFL). 1 ind . Grepper~drjot'den 14.4.1987
(LFL. TSK. BO!.).

Tidligere

TAiuwALK (F. tinnunc:u1us)
Tidligere

1 ind. Fredskjll!rkilen 21.4.1975 (l!li..A) o.r 1 hann
3.4.1988 {LFL, TSK) og 1 ind. BBIIIDB sted 17.4. (LFL).

funn :

Fredskj~ GArd

STORFUGL (Tetrao urogallus)
Vanlig skogsfugl i omrldet og pltreffes enkeltvis eller i aiDA antall
bela h-et. Bestanden har tatt seg opp mot slutten av 80-Ara, tUdela
som en f111lge av lokale fredninget!

nedtegnede funn: 1 ad. hann pA lokalitet i MouamiU'ka 7. 5.1983
og an ad. hann samme sted 15.11.1985 (TSK ) .
2 hwmer Marbukollen
8.11.1987 (LFL, TSK) .
1 ad. hunn FredskjmrbrA.ten 26.5.1988, denne
tuglen hadde trol1g unpr eller reir i N!rheten , de den ble observert
pA 7-8 meters hold i urtesjiktet. Spankulerte rolig olllkring og tok
ikke til. vingene, da unde rtegnede mad roUp bevegelser gilck i en stor
bue utena111 pfi sin videre ferd {LFL) •

Noen

HYBRID STORFUGL/ORRFUGL-RAKKELJIANE
bann pllolcalitet 1 MossBJDarka V for Wdengtjorden lcl. 04.00-06. 00
25.4.1982. Den dominerte spillplusen og eodre orrhaner ble jeget
bart (TSK}. 1 henn Endemosan i VA.ler 8.5 . 1982 (Morten G[lnther).

1

CRRFUGL (LYrUEU! tetra)

Tidlipre tunn:
Ble ht11rt spillende ved Brt~nne""' 1980 {Hanssen 81) .
Vanlig skogsf'ugl 1 011ridet og pAtref'fes enkeltvia eller i s.au\ Clokker
bela lh-et. Beatanden bar JDOt slutten av 8o-Ara tatt seg kref'tig opp!
Moen nedtegnede tunn: Orrfuglbuldring ble htlrt fra Gr-esstaya f'ram til
lcl. o6.oo ultilllo mai 1983 (LF!.). En Clolck pA 6 ind. ble sett pA en
lokalltet i Mossemarka 5.10.1986 (LFL, DBE). En f'lokk pA hale 1~ ind.
ble sett 1 rlukt ved SkaratArnet i Mossemarka 27.2.1987 (LFL, r.>K). 5
banner Sandsh9)gda, liSt f'or Vansjll kl, 18.10 27 . 2.1988 (LF!., RWI). 10+
ind. spilte pA en lokalitet 110 for Vans Jill 22 . 4 .1988 (JIWI).
JERP£ (Tetrastes bonasis)

Tidligere funn:
1 par ved Rtasted, Svinndal 23 . ~ .1972 (Hanssen 81) .
Artan sees f91rst og fremat ved hekkedrag og juv med oreskog, hvilkat
aan finner pA visse partie r av till~Jpselvene til Vansjll.
1 i.nd. Mllrkelva 6 .6. 1981 (NVI). Andre nedtegnede funn: 2 ind .
Belgedalen, Svinndal 2.5 . 1983 {.JRA). 1 ind. Karshus 21t .4.1985 (~).

FASAM (Phasianus c:olc:hicus)
Tidligere funn: Var tidligere i 70-Ara meget vanlig pA rilrejordet ned
80t Sollebukta. I d ag t'innes den spredt i
jordbrukslands kapet nmdt
Vansjta. Nedtegnede funn : 1 hann og 2 hunnar Fredskjer GArd 17. 4.1988
og 1 henn Sperrebotn 20. 11.1988.
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!RANE ( Grus

grusl

Tidligere funn:
Z t.-aner- holdt til ved Sebyvannet 1972, 73 og 19711
(Hoell 74). 2 incl. Lundel'IIIOsan 30.11.1977 (JRA) .
1 ind. Fiulstadaundet 5.5. 1981 {!HE).
1983: l i.nd. Drustadbukta 30.3. (0l..A).
1988: 2 ind. Fredakjukilen 15.5. (meddelt LF1.).
VANNRII<SE (Rallus aquaticus)
Tidlige.-e funn:
1 i.nd . holdt til ved Gjeddesund hele vAren og
so-ex-en 1973 og 1 ind. ble sett i Dl'IIIIIStadbukta 23.8.1973 {Hoell 74).
1 ind. spilte i l"iulstadsundet juni 1980 (Hanssen 81).

MYRJUKSE (Porz&Da pot-Zana)

1 ind. ble sett i D.-amstadbukta juni 1~ (AFJ). Dette e.- f~l"ste funn
av Bl"ten i Vansj~! 1 ind. spilte R~dsengkilen natt til 10.6.1988 {GST).
AICERRIKSE (Crex crax)

Tidligere funn:
1 i.nd. ble h~rt og sett pll 0rejordet ved Soliebukta
14 . -18.5.1968 (Hoell 74). Denne Bl"ten hal" fo.-s vunnet totalt fra hele
Vanajl' I
Man IIA ante at et lite an tall. av arten helcket 1 oar-ldet
tidligere, da alAtteenpl" og husdy.-bold var utbr'edt pA gArdene rundt
Vsnsjl'.
En forteatt god, potensiell lokalitet, finnes i Fr'edskjerldlen.
SIVH~NE

(Gallinule chlot'Opus)

Tidlige.-e
funn:
Hekket i 1974 1 Dramstadbukta, ved F~ya, i
Fr'edskj.,..kilen, 1 Gjeddesund og ved Mosseros (Hoell 74).
If pu ble
registrer-t belckeade 1 1980 (Hanssen 81). 2-3 par:- hekket sanneynligvia
i Dramstadbukta og Fiulsta.daundet 1982 {Lqbu 86). 1 ind. ble eett i
FlesJI'vann 28.5.1982 (MVI •.fl.).
S01111!lNE (Ful.ica atm)

Tidligere l'lmn:
9 par hekket sannsynligvis i 1980, hvonv 5 PBl" ble
pllVist hekkenda 1 Fiulatadsundet (Hanssen 81). Fuglen sees fra
perloden like otter isl!>lsn:ing til ut 1 septembe.-, 1 Dramstadbukta or
Fiulatadsundet (I.Agbu 86) . Fuglen hek.ksr- llrlig de.-. Maksi111Ulll$tall:
23 ind. Fiulsta.daundet 9.4.1983. 15+ ind. •amme sted 17.11.1983. 2
ind. F1ulstadalmdet 4.5.1986 og 3 ind. semme sted 10.5.1987.
T.JELD (Haematopus ostrale!!UB)
Tidligere funn: 1 par hadde vellykket helddnr pA MoskjRra 1 1975 (T.
Hoell). 1 par- hekket pA Moskj.era i 1980 (Hanssen 81).
1 par viste
hekkeadferd • - a ted ogal i 1981 (IOIE) .
1982:
1983:
1988:

1 par- hekl<ut pA at skjer- ved Hsugshollllen (JRA, llLA, NVI).
2 par- helcket pA Moskjen (llLA). 1 ind. D.-amstad/Fiulstad 15 .4.
(~LA) og 1 ind.
sted 16.4.
1 pal" hekket sannsynligvis pA ut skjer- Sll for Lan~ya (RFR). 1
ind. Sperrebotn ~-~- (ALI) og 2 ind. Mosserosflasken 5.5. (LFL.

sa-

BOL).

Det hal" i per-1oden helcket llinst et par- ArU1r pA MoskjiP:ra!
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VIPE (Vanellua vanellus)
Sees 1 jordbruksalllrAdene rundt VansjSD 1 st0rre aller aa.indre antall 1
so.,...erhalvAret, dar dan opA er vanlig hekkefugl.
1982: 16 ind. Fiulatadswldet ).4.
1983: 49 ind. DrtullStadbukta 10.4.
1985: 1
par vista hekkeadferd pA St. KvernerG~y 15.6. 1 ind.
Vanemfjorden 12.5.
1')86: 5+ ind. N.Sa!byvann 24.3.. 2 ind. Mosserostlasken ;n.4. og 2
ind. BliksGiya GArd 11.5.
1988: Enkeltind. Sperrebotn 4.~. og 23.4.

SANDLO (Charadrius hiaticula)
Tidligare funn:

lind. ble h111rt St. Kvernet'llly 7.5. 1972 (Hoell 74).

HElLO (Pluv:l.alls apricaria)
Sista
81)-

observasjon foreligger av ~ ind. Vestfjorden 3.5. 198o (Hanssen

STEIMVEMDER (Arenaria inte;pres)

Tidligere tunn: Enkeltind. pA Moskjera 23.7. 1966, juni 1968 og 30.5.
1971 (Hoell 74). 1985: 2 ind. Stenp, Storefjorden 11.8. (JRA).
ENKELTBEKKASIN (GallinB&O gallinll!!O)

Tidlipre funn:
Arvtss hekkefUgl pA Slllrpa. 2 par 1 revirspUl 6. 7-5- 1972 og et reir med 4 egg funnet 26.5. 1972 (Hoell 74). PA Fe~~~ya
er det sett antall app til 10 - 15 ind. under vArtrekkee. Slllrpebukta
og DrBIDBt:adbukta ar tilholdssteder f'or !ll'ten under vlrtrekk 1 antellet

opp t i l 8. (IAabu 86).

10+ ind. Fe~~~ya 18.~. (0LA).

1982:
1985:
1986:

1 Pill' 1 revirspill St. Kverner<;)y nett til 15.6. (LFL).
2 ind. Bjt~rru'llldvann 27.4. Enkeleind. Fe~~~ya og St. KvarnerG~y

1')87:

3 ind. Fl!illya 1.11. (LFL, TSK).

~-5·

KVAR'11!EKKASIN (LumnociXptes minimus)

1 :Ind. skutt 26.9. 1976 DUlingo;lya og 1 ind. slrutt 2.10. 1976 samme
sted (SRU). Dette er eneste funn av !ll'ten 1 Vansjt~l
DOBBELTBEKKASIN (G.media)

2 ind. ble sett pA Dillin~ya 22.~. 1984 (SRU).
av arten 1 Vansjllll

Dette er ft~rste

runn

RUGDE (Scolopax rusticola)
Vanlig hakkefugl 1 Vansj111.
"Knortende" og "piatrenda" hanner kan
ht~res om kvelden og natta over hale Vansj111, i dot de flyr lavt over
tretoppene etter Cute ruteE". F~lgende nedtesnelser roreliggo:r fra
peE"ioden:
1982: 2 ind. S.byelva 28.5.
1983: 1 ind. med 2 unger FredskjerbrAten 1~.6. (JRA).
1985: 1 ind. med 3 unger Bliks!llya ulti1110 juni (meddelt LFL).
1987: 4 ind. Mosserosfl83ken 13.~-. 1 ind. TAlenga 14.4. og 2 ind.
Fredskjerkilen 17.~. 1 ind. tok med seg 1 unge i opptlukt og 3
unger lA igjen pA en lokalitee pA Dilling~ya 17.5. 1987 (SRU).
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1988:

1 ind . b!llrt ved Sperrebotn 3 . 4 . og 1 ind . semme sted 23.4 .
Enkeltind. Fredskjerkilen 8.5 . og 4.6. 1 ind. tok til A jage
vekk arusv6k i Fredskjerkilen 26.5. , mulig hekking i nerheten.

STORSPOV£ (Numeniua &l"QU&ta)

Tidlipre funn: 4o ind . Fredskjl!rkilen 18. 4 . 1977 og 60 ind . trakk ·mot
nord ved Henestangen 24 .4. 1977 (JRA). 1 ind. S. DillingG~y 16.5.81.
1983 : 1 ind. Dramstadbukta 6.4. og 1 ind. S. Dillinpy 14.8.
1988: 2 ind. Mosaero~~tlasken 27.4 . 1987: 1 ind. Fredskjerldlen 17· " ·
OJ 14 ind. pA direkte vestlig trekk over Soliebukta og
0rejordet 30.6. (LFL).
SM.l.sPoVE (N.pluleopus)

Tidlipre f'unn:
1 ind . ~rpa
Fiulstadsundet vAren 1983 (KHE).

7.5.

1972

(Hoell 74).

5+ ind.

STRANDSNIPK (Tringa hyPOleucos)

Vsnlig i hale Vsnajta , tra ial121sning til ca. ultimo sept. Sees i
sntall fra 1-10, helst lang~~ bredden av tranp sund, Idler OJ i hele
Mo!lseelva. Desauten pltreffes den langs Blle tilbpaelvene.
SKOGSNIPE (T. oc:hropu.e)
Arten hekker i skogomrAdene rundt
ligger for perioden:

1985:
1986 :
1988 :

Vansj~.

FG~lgende

nedtegnelser fore-

2 ind. ble sett pA mulig hskkeplasa ved Slettemoaan i Moaaectark
25.4. (lettet fra bekkefar IDed buskajikt 1'SK). 1 ind. FMya
17 .4. (RWI).
1 ind . aett pA liiUl.iJ bekkeplasa ved Nesa-ld.len, Masse-elva
11.5. (LFL).
1 ind. Ishavet , Mosaemarka 26. 5. (1'SK).
1 ind. Fredskjerbekken 17.'1. (LFL), 1 ind. Lunder 22.4. (RWI)
og 1 ind . Fredskjarbti.ten 5· 5. (LFL , 1'SK}.

GR0NNStiLK (T. glareola)

Kun tidl igere funn: 1 ind. i Storefjorden vflren 69 (Roell 74) , 2 ind.
Drams t edbukta 27.5. 1974 OJ 2 ind. Haugstenskjara 26.8. 74 (T. Hoell).
R0DSriLK (T. tetanus)
Masten 6r l i g hekkefugl pA St. KvernerG~y (Hoell 74) . 1 par viste
beld<eadferd d a de gikk til angrep pA ei vipe pA St . KvernerG~y 15.6.
1985 (LFL) .
1 par hekke t sannsynligvis pA Mo!lkjara 1982 (MVI) og et
par heklcet sSJme s ted 1 juli 1983 {JRA. 0LA) . 2 ind . ble sett ved
Mosserosflasken 30 .5. 1982 {MVI m.fl . ).
SOTSNIPE {T.erythropu.e)

Kun

7~) .

ett

f unn

foreli gger :

1 iad. ved Bj\llrnrcdvann 2~ . 6 . 1966 {Hoell

GLUTTSNIPE (T.nebularia)
Tidligere funn:
2 ind. Masseros 1.8. 1973 og 2 ind. Storefjorden
25.8 . 1973 (Hoell 71j).
I de nne periode n foreligger
kun
to
obs ervasjoner, begge fra Mosserosflasken, lind . 27. 4. 1986 (LFL, TSK)
og 1 ind. 5.5 . 1988 {LFL, BOL).
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BRUSHAHE (Philoeachua pugnax)
Store tall i 1973 ww!er heattrekket, elcsempelvia 175• i.nd. ble aatt p6
HauptenakjiH"e l7 .8. (Hoell 714). Fn denne periode forelisz-r lrun 1
i.nd. soca bla aett p6 Moakjti'e 29.7. 1983 (JRA, 0t.A).
'IDIMINCKSKIPE CCalidria teCIIli.ncki.i)

Kun to tidligere funn foreligger, bege fra DrBIIBtadbukta!
Z7·5· 1974 oc 3 ind. 30.5. 1975 (Tore Hoell).

1 ind.

TVVJ'O (StaJ:"Corarius paruiticua)

Kun tidlip~ funn:
1 ind. ble akutt 1 VBDBjGI 1 slutten av 50-lra.
Eksemplaret bla senere utstoppet, og ble 1 sin tid kontrollert av
Eivind Ansmo (Hanuen 81).
SVAR'mAK !L&rua marinus)
T1dllgere tunn:
Bestanden ble i 1974 ~~n~~lltt til 5 - 10 par,
vesentlig 1 Stot"efjorden (Hoell 7~). Bestanden bar ekat noe, og i
80-lra er det til aammen blitt merket 14 dununger pl Moskj~ra i
Storefjorden. Arten ken aaes i bale Vansje 1 mi.ndre antall f'ra
islesning til islegging.
SILDEMAKE (L.fuscua)
Arten sees p6
scAtlokkar eees
mlnedene.

JWrinpiiGik, -n hel<ker ikke 1 Vensj111 . Enkeltind og
hel.st pl Sildeholmene i Arvoldfjorden i &0111118.:-

ClRAMAKE (L.arsent:at:us)
Tidl.igere t'unn:
Ca. ZO i.nd. ble aett 3.5. 1980, var til de ikke
p6vist helckende.
Arten ble flllrst plvist bekkende i 198Z ved
Haui$ho1Den.
Beatanden er trolig i ferd mad A atablere sag aom fast
helckaf'ugl i Venaj~~t. I 1986 ble en dununge IIIBrkat p6 Moakj•ra, og 6
dununser bla 111erket pl SILIIIIIIB ated 1 1987. Arten sees ellers p6.
NU'ingasek, og store flokker bader regelbundet ved Gjeddeholmen ved
Krapfoss og ved Sildeholmane 1 Arvoldfjorden. Arten sees vinterstid
bare i Mosseelva.
FISKDIAKE (L.canus)
Tidl.igere funn: Bestanden ble enalltt til ca. 53 par i 1980 (Henuen
81). Vanlig hekkefugl, ogden finnes hekkende pl skjer og smlbol•er
fra Mouetossen, K~~tlabotn og Vrsngene i vest til Moskjl!ra or andre
holmer i Storefjorden i ~~tst.
Bestanden bar i 80-lra boldt seg
n~ww!e atabU.
Sees i hele Vansj111 i SOIDI!rhalvlret.

IIE:l"I'EMAKE (L. ridibundus)
Tidllgere funn :
Bestenclen ble anslltt til 10-15 hakkende par i 1974
(Hoell 7~). Bekkebestanden ksn variere ~~eget fra a ted til sted fra lr
til lr. Faste hekkeplasser er pl skj•r og hoaer i Vestfjorden og i
Storefjorden. Sees plt. DRringsslllk i hele Vansje i a011111erhalvlret.
DVERGMAi<E (L.minutus)
Kun tidlipre fWUl: 2 ind. ble sett jsktende ettel" fisk a - n med 1
hettemAke og 1 makrellterne ved Heugstenskjl!ra 8.6. 1974 (T. Hoell).
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SVARl"l'EJUIE (Chlidonias nigra)
tidli&'l!re
(T. Hoell) .

!tun

t'unn:

1 voksent ind. bla satt pA Moskj~~:ra 18.5. 1974

MAKRELLTEliHE (Sterna hirundo)

Tidllgere t'unn:
Arten bar hekket pa Moskjera fra 1965 (Hoell 74) • I
1980 ble 90 par re~strert hekkends (Hanssen 81). Arten sees under
rutr:lngBsl!lk :1. hele Vansjl!l, fra begynnelsen av 111&:1. t i l ut 1 septelllber.
Flere :l.nd.iv:l.der sam.l.es gjeme v..:i gyteplassene til karpetiaken, laue
(.Ubumus lll.burnus). Flolcker av uten. aut fislc.em.Aker og hettemliker,
sBIIIles gjerna til. etegi.lde nllr s tim av abbor omringer og jager lauer
og emnen siiiAt:l..ak epp til overnaten.

LOMVI (Uris aalge)
Tidllpra funn:
36 ind. akutt i Vansjl!l 29.10. 1883 (Collett 21).
H111sten 1988 ble nere :l.ndividsr sett eksempelvis 3 ind. Roosfjorden,
sept.88 .
SKOGDUE (ColUIIIba oenas)

FAtellig heklcef'Ugl. Sees i smA antall i sommerhalvAret. Det ble 1
1987 og 1988 lr.oastantert hekking pA Dilling~~ya .
I 1987 ble trolig
helc.ldll&en .U.slyklcet, ~~en i 1988 fild< et par 4 unger pA v1naene,
henholdsvis 23.5. og 23.6. 10+ ind. bla sett i nedre delar av
Hobolalva 30.5. 1982 (MVI a.fl.) og en tlokk pA hele 30 ind. ble sett
ved Drams tad 29.3. 1985 (OKR). 4 :l.nd. Sperrebot:n 21.9 . 1988 (ALI).
Ellers foreligger observasjaner av enkeltind.ivider i Vestre Vansjl!l i
per1oden.
RIKGDUE (C . paluabus)
Arten hekker vanllg i hele Vansjp. En rekke rev:l.rhevdende par ksn
allerede begynne sine territoriercp 1 midten av mars - som f.eks.
16.3. 1988 pA Dlllinpya. Sees hale sommerhal.vAret, og stGirre flolcker
ken sees utpl hGisten og tidlig om vlren, eksempelvis 30+ ind. Dilling•ya 12.11. 1983.

n'RKERDUE (Streptopel.ia decsocto)
£nkelt1nd.iv:l.der og smAflolcker sees hale Aret ved tettbygd ltN\c ved
Vansj111, iser i nedre Vansjlll, eksempelvis pA arejordet ved Soliebukta!
G.Ji!IK (Cucu1ua C81\orus)

Vanlig bakkefugl 1 Vansjp. 1 1nd. h111rt ved s.byelva 28.5 . 1982, 1.
1nd. &811&; ved MGir\calva 29.5. 1982 og 1 ind. sang ved nedre Hob!lllelv
30.5. 1982. Et :l.nd. hl!lrt "ed Soliebukta 16.5. 1985 og 1 1nd. h111rt "ed
Huggenes 18.5. 1965, og 2 1nd. hGirt ved Gillinpl'llld 22 . 5 . 1988.
SPURVEUGLE (GlaucidiWil

p&~~serinlllll)

Tidl.igere fWlil:
1 ind. Kj~~:rnes GArd okt. 1970, 1 ind. BurumG~ya 1970
og 1 ind. Mos&eelva 1971 (Hoell 74). 1 ind. S.byelva febr. 1977, 1
ind. TAlenga 31.10. 1978 . der hamstrede fuglar og mus ble funnet i 3
s~rk&~~ser .
1 dllld fUgl ble funnet 1 en av disse kasser 1.3. 1979
(JRA) (Hanssen 81). 1 ind. FredskjRrkilen 16.12. 1979 (JRA) .
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Makrellterna holder en stabil bestand i Vansj~, her fotografert
pa en utkikkspost i Mosseelva. Foto: L. Fl~seth.
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1982
1985
1986
1987:

1 ind. ved Huggenes 9. 7. (KHE) •
1 ind . ved IAdeog Glrd 12.11. (TSK).
1 ind. ved Noretjern 23.2. (JRA) og 1 ind. ved Bl.il<a111ya G6rd
30.12. (LFL, 'ISK).
1 ind . heart 1 retning av TAlenga 13.3. (LFL). Hamstrede f'ugler
og IIIWI ble fwmet i ei st.rl<esse everst i Mosseelva denne
besten (BOt.) •
fune~us)

PERLEl.UGLE (AeS?liua

Tidl1.gere funn:
1 ind. ble bert ropende pA G~saeya plaken 1972
(Hoell 74) . 1 iJid. ble bert i Lundert..-ektene Ni! for VansjCI) 1972 . 1
ind . ved Rygge Flyetasjon 13.~. 1976 (Hanssen 81). Upublisert funn: 1
ind. ved Fredskjerkilen h111sten 1976 (JRA). Arten heres hvert Ar 1 de
111stllge trekter, og noen par belcker nok i skogo111rAdene der. 1 ind.
hert ved MCIIrkelva 29.5. 1982 (MVI m.fl.) og 2 ind. b111rt ved t.under
22.4 . 1988 (RWI) .
KA'ITOGLE (Strix al.uco)

Vanl.ig helcketugl i om..-Adet. I 1988 hle 6 par f\JIIIlet belckende . Enkeltindi.vider kan sees jektende og hv1lende 1 omrAdet he1e
Aret.,
eksempelvis 1 ind. sett pA SCI)..-pa 28.2. 1988 de..- den ble sett forlate
et falleferdig hua . Inne i huset ble en relclce gulpeboller fwutet.
IIUBRO (Bubo bubo)
Tidlige~

funn :

1

ind , ble funnet dCIId ved Kjernes G6rd vdn!n 1968

(Hoell 74). 1 ind. ble sett p6 tG~~~~~erhaug ved Marbukollen oktober 1985
(meddelt. JRA). 1 ind . ble visstnok sett pA Dillinpya vAren 1987 (KAre
Stanger) .
SN0UGLE (llyctea scandiaca)

1 ind. ble !!lett pA BlAberAsen ved Krapfoss , i nedre Vansje j1111uar 1979
(t.FL, BOL). Dette er f111rste funn av arten 1 Vansje og andre fwm av
arten i Moss!
HORNUGLE (Asio otus)
Tidligere fwut: 1 par helcket. ved Kvernel'lllyene i 1971, og 2 unger ble
dngme..-ket (Hoell 74). Tidligere upublisert funn: 1 ind. Grepperedfjorden oktober 1976 (JRA). 1 pu helcket pA Bliks111ya i 1985 . de..- 2
unger ble sett (JRA) og 1 par helcket Blllli18ynl:igvis pA Oksn111ya &BIIIIIIe Ar
(medd . JRA) .
1 illd. sett ved 2 t.ilfelle..- pA Bliks111ya vAre.n 1988
(JRA).
JORDUGLE (A. fllllllllleus)
Tidligere twm:
1 ind. Norebelcken 16.~. 1971 (Hoell 74) . 1 ind.
Dilling111ya 3 . 5 . 1980 (Hanssen 81). 1 ind. ved Langeya i ma1 1981
(0LA) og 2 ind. ved Rygge F1ystasjon 27.5.1983 (N. Olsen) .
HAI1KUGLE (Surnia ulu1a)
Arten ble for flllrste gang registrert i Vansj~ under invasjonen i 1983,
og er ilcke blitt sett senere. 1 ind. ved Dremstadhukta i september
(A.P .
J;~nason) .
1 ind. sett ved RyJ!B8 Flystas jon 21 . 10 . (R.
Eilertsen), 1 ind. ved SebyviUUlet 20.11 . (T. Bj<Drnland) og det siste
ind1videt ble sett pA Dilling;>ya 26.11. (SRU).
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NATTRAVN (Caprimulgus europaeus)
FAtallig hekkefUgl i ncrd-ostre deler av Vansjo. Tidligere funn: 1
ind. Vaskeberget ved Huggenes 18.9. 1971, og 1 ind. hort pA
Ma..rbukollen 28. 7. 1973 (Hoell 74), der den visstnok skal funne bores
Arlig (Hanssen 81). 1 ind. apilte ved M~rkelva 29.5. 1982 (MVI
m.n.).

TAR..'ISEILER (Apu.s apus)
Vanl.ig hekkefugl ved bebodde 011r6.der ved Vansjo. Ankoamler gjerne
hekkeplass ene rundt 20.5. Arten sees pl oaringssok i h~le Vansjo,
eksempelvia 30+ ind. ved Danakebukta 8.6. 1981.
ISFUGL (Alcedo atthis)
Tidlig.:re fwm:
1 ind. pA. sorsiden av Feoya 1 oktober 1975 (A.P.
Jonsson). 1 ind. holdt til ved Mossefoasen fra des. 1980 til ultimo
februar 1981 (Bengt BlUcher, Inger Weiby or RHA medde1t LFL).
~GL

(Upupa epops)

Tidligere upublisert funn i repporter fra Vansjo! 1 ind. ble sett pA
T~eroya 15.5. 1976 (Asgeir Arnesson). Dette er forste funn av arten
i Vanajo!
GR")fflSPETT (Picus virdidis)
Vanl.ig hekkefugl i Vansjo. Enkeltindividet" kBn pA.treffes hele Aret,
folgende nedtegnede funn fcreligger: 1 ind. Fiulstadsundet 9.7. 1982,
1 ind. Arvoldtangen mai 1982. 1 ind. Kjernes 11.5. 1986, 1 ind.
Soliebukta 8.11 . 1987, 1 ind. ~byelva i november 1987 og et par ble
funnet hekkende ved Teksnes, Spet"rebotn 1988.
GRAsPEl'l' (Picus canus)

Kun

tidligere

funn:

1 ind.

ble sett ved Kjernes GArd julen 1969

(Hoell 7IJ).

FLAGGSPETT {Dendrocopos major)
Meget vanlig bekkefugl, og enkeltindivider og smAflokker sees og bores
over hele Vansj0 hele At'Bt. Folgende nedtesnede funn fore l igger : 1 par
hekket pA. Arvoldt angen i mai 1982 og et par hekket ved Solbel'gtjem i
lla.i SBIIIJDB At'.
1985:
1986:
1987:
1988:

1

ind.

Necire Vrangen 10.2.

3 ind. Mosserosflasken 27.q,, 2 ind. B1iksoya 21.11. og 2
ind. SII.IIIIDe sted 30.12.
1 ind. Marbukollen 8.11., 1 ind. Bliks~ya 5.12. og 1 ind.
3IUDIIIB sted 28.12.
1 ind. 23.10. og 16.11. 0rejordet og 3 ind. Bliksoya
29.12.

DVERGSPETT (O.minor)
Arten hekker i beskjedent BntUl, men enkeltindivider kan sees over
hele Vansj~ hele Aret. F~lgende nedtegnede funn foreligger etter 1978:
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1979
1980
1981
1983
1986
1987
1988

1 ind. T.Uenga 1.3. (JRA).
1 revirhevdende ind. ble heart pl Dillinglllya 20 .11. (Hansnn 81).
1 ind. Fe9ya 27.1. (JOIE),
1 ind. ved Holmen 1. Soliebukta, ulti1110 mars (LFL).
1 ind. Fred8kj2rkilen 29.12. (JRA).
1 ind. Bli.ksCDya 16.5. (RFR).
1 ind. Solielunden p4 I'Jrejordet denne heasten (BO!.).

HVl'IRYGGSPE'IT (D.leueotos)
Hoell 74 nevner at arten er aett, men observasjonene er ikke blitt
nedtegnet! 1 ind. Teksnes 27 . 12. 1986 (ALI).

TRETAsPETT (Pieoides tridaetylus)
1 hann N.Dsmmana, Mossemarka 6.2. 1983 (TSK), 1 ind. ved L~dengfjorden
20.2. 1983 (DBE), 1 hunn ved Skihytta i Mossemarka 18. 3. 1983 {TSK) og
1 balm ved Hvalbukta pit Arvoldtangen 1.12. 1984, denne satt i ei
tcarrsran og latta etter bille r bare 50 11 fra vannlc:anten (LF!.). Disse
er eneste funn aom foreliggur av arten i VansjCD!
SVARTSPE'IT {Dqocopus martius)
Arten er vPnl..ig hekkefugl, men i 111indre antall enn ~nn- og
f1aggspett. Fealgende funn er nedtegnet i perioden:
1982 : 1 ind. Fiulstedsundet 9.5., 2 ind. S.byelva 28.5.
1983 : 1 ind. ved Mossefoasen 14.2.
19811: 1 ind. Hvalbukta 1.12.
1985: 2 ind. Nedre Vrangen, Mosse-elva 10.2. og 1 ind. Arvoldtangen
21.4.
Et par hekket pA Mosse-elva 1
1986: 1 ind. BjiOlrnredvannet 27.4.
IIISi/juni, der 3 unger k011 p4 vingena.
1987: 1 ind. Slilrpa 10.5. og 1 ind. Marbukollen 8.11.
1988: 1 par bekket ved Sperrebotn i mai, og 1 utfll!lyet unge ble
set:t 29.5. 1 ind. Bl.iksl!lya 29.12.
VENDEBALS (.TYJ!X torguilla)

Arten er venli!f , og flare par hekker- Arlig. Nedtegnede runn rra
pedoden er: 1 par hekket i Fredskjmidlen 1. juni 1986 og 10 utflyvnJ.ngsklare unger ble ringmer-ket 16.6,. Og 1 par hekket s11111111e sted
i juni 1988 , kullet var da pit 5 ungero, 1 ind. ved S.byelva 29.5. 1982
(MVI a.fl.), 1 ind. ved Dillingeaya 12.5. 1984 (SRU) og 1 ind. sett ved
Bjernrod 13-4. 1987 (LFL, 80!.).
SANGLEIIKE (Alauda arvends)
Vanlig hekkefugl i jordbruksruksomrAdene J:Undt Vansjl!l. Sees bela
sol11l!lerhalvaret. enko-er omridena ulti.IDO mar s, eksempelvis 9 ind. lllrejordet 30.3. 1985. 15+ ind. N. S.byvann 24 .3. 1986 og 44 ind. trakk
mot SGir' over l'lrejordat 31.3. 1987. Enke1tindivider kan stundo11 pltreffea i begynnelsen av mars. for eksempel: 1 ind. Dillil18111YB 14.3.
1982 og 1 ind. 11.3. 1983.
·
TR£LERKE (!.ullula ar-boreal
Tidligere funn:
Sangfl ukt ble hl!lrt og aett ved l')atenrcad!llya og pl
Gudl!lya 19.5. og 20 . 5. 1974 (Hoell 74). Ble hear-t s yngende ved Vettertjernet 27.4. 1975 og pd lllstenrlildlllya 30. og 31.5. 1981 (Hanssen 81).
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FJELLERKE (Eremophila alpestris)
Tidlil'l!re

funn:

1

nann

ble satt ved Kjernes GArd i april 1969 (Hoell

74).
TREPIPLERKE (Anthus trivialis)
Vanlig hekkefugl. Opptrer i at~rre antall pA 0yene i Vansj0 pA vAren
(Hoell 711). Flere revirhevdende par ble heart i 198o (Hanssen 81 ).
Minst 20 ayngenda banner ble b0rt i omr!dene mellom Sebyelva og Morkelva 29.5. 1982. 1 ind. ble sett i sangflukt pA B1ika0ya 11.5. 1986 og
3 ind. ble aett i aangflukt i Fredskjarkilen 8.5. 1988.
HEIPIPLERKE (A.praten.is)
Sees vanlig i st0rre eller mindre antall under vAr- og hesttrekket.
Ekemspelvis 5• ind. Feeya 25.4. 1982 og 1 ind. Storeng 8.4. 1988.
GULERLE (Motacilla flava)
Tidligere funn: 1 :l.nd. av underarten sAerla (M.F. Thunbergi) ble sett
1 Dramstadbukta 16.5. 1965 (Hoell 74).
5+ sAerlee 1 Dramstadbukta
16.5. 1978 og ossA. 5 serllge sulerlar (M . r . flava) samme a ted (0tl.) .
60+ ind. sett pA Rygge Flystasjon hale august 1976 (Hanssen 81 ). 15
s!eeler ble satt ved Huggenes 31.8. 1977 (JRA). 3 s!erler ble sett p!
sivbankene ved Danskebukta 23.5. 1983 (JRA, 0Ll).
VINTERERLE (M.cinerea)
Tidligere funn: 1 par hekkat ved Mossafossen 10.5. 1975 (01..A). l par
helcket slllllllle a ted i 1980 (R. Botnet'l!lyr) . 1 par helcket ved Mossefossen
i 1982 da 6 Wlger ble funnet 1. 7. (JJIA). 3 unge ind. ble prbo juni
1982 (LFL) . 1 hunn i Mosset01sen 10.11. 1 983 (AHA) og 1 ind. ved
Krspfossbrua 1.11. 1985 (AHA) . 1 par hekker regalmenig i Merke1va, og
2 par hakker regeliiiEIBSig i s.byelva (R. S. Larsen 88) .
LINERLE (M. alba alba)
Vanllg hekkefugl 50 - 100 ind. sett pA Mos kj.,ra i augUst 1979 og 198o,
flokker ble opA sett 1 slllll1lle omr6de i 1982 (0LA) . 1 ind . , som var
delvis albino, ble sett pA Dlllinpya pA etters0111meren 1982 (SRU), 1
ind . Dilling~ya 7.4 . 19Slj (tidligobservasjon). Flere ind. ble sett pA
0rejordet 13 . 4. 1985 ( tidligobservasjon), 2 ind. &&lllllle sted 10 . ~ . 1986
og 1 ind. Sperrebobl 3.11. 1988. Arten sees ofte pA DB!rinpsG~k inne
blant sivvegetasjonen og trippende pA flyteblad-anse.mlinger.
SANDSVALE (Riparia ripar1a)
Tidligere f unn: Ca. 30 par hDldt til ved koloni ved Borgebunn i 1973
(Hoell 74). I jWli 1978 ble hekkebestanden i denna kolonien ansl!tt
til S0-90 par (0U). Arten sees p! narinpselc i lllindre an tall over
det meste av Vansj~ 1 sommerc6nedene, ekse!Dpelvis 20• ind. ved Danskebukta 8.6. 1981 (MVI). Ved kolCJnien ved Borgebunn ble det sett 50+
ind. 23.5. 1988 (RWI, LFL).
IJ.VESVALE (Hit"Wldo rustica)
Vanlig hekkefugl. 500+ ind. ble sett jags insekter i lufta over
Fiulstadsundet 20. 8. 1980 (Hanss en 81) .
100+ ind. ble sett under
Dll!ringss~k ved Danskebukta 8 . 6. 1981 (MVI) .
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TAKSVALE (Delichon urbica)
Vanlig hekkefugl. 200~ ind. ble sett jage insekter i lufta over Fiulstadsundet 23 . 7- 1980 (Hanssen 81). 100+ -tnd. ble sett under M!rinpsok ved Oanakebukta 8.6. 1981 (MVI). 1 ind. Oil1in~ya 13.5. 1983. 5
ind. Dillin~ya 7.5. 198~ .
TORNSKATE

(Lanius colludo)

1 par hekket ved Hesenga pa Dilling~ya i 1973
Huueneski1en 13.6 . 1980 (Hanssen 81) • Skal
visstnok heklce lr1ig ved Fredskj~rkilen, og er bl&nt annat sett med
unger ved Eng>:ne i 1981. 1 par ble sett lied mat for unge ved M411rkelva
29-51982.
1 ind . ved Blikslllybrua 11.5. 1986 og 1 ind .
Fredskjerkilen 17.~. 1987.
FAtallig heklcefugl.
(Hoell 74) . 1 ind.

VARSLER (L.excubitor)
Upubli&erte tidligere funn: 1 ind. Fredskjerkilen 8.1. 1978 (JRA). 1
ind. 881111118 sted 1. til 4 .4. 1978 (JRA) .
I perioden f oreligger
folgende observasjoner: 1 ind. Redsengkilen 29.10. 1986 (LFL, TSK), 1
ind. Blikslllybrua 30.12. 1986 (LFL, TSK) , 1 ind, Bliks111ya 18.2. 1987
(JRA) og 1 ind. Bliksoybrua oktober 1988 (JRA). Arten hekker :Ucke 1
Vansjo og p!treffes derfor bare 1 vinterhalvlret. Flere individer aer
ut til l overvintre hvert lr!
ST.t1':R

!Sturnus vulgaris)

Vanlig hekkefugl, men ser ut til 6 ha gltt noe tilbake mot slutten av
80-Ara. Tidligere funn:• Hele 15~0 ind. ble sett overnattende pl
Bjork111ya 12.6. 1971 (Hoell 74). Her felger noen tidlig- og sisteobservasjoner ev arten: 10 ind. Solielunden pA 0rjejordet 10.3. 1985. 4
ind. aemme sted 6 .1. 1988. 1 hann sang pA &lllllllle sted 18.2. 1988, 17
ind. 26.2. 1988. Denne hlll&ten ble det pA aa.aaae sted sett 10+ ind.
23.10. og 1 ind. sA sent som ~.11,
SIDENSVAN§ (Boabycilla garrulus)
Smlf'lokker sees vanlig ved bebodde omr6der rundt Vanaje 1 vinternalv!ret. Felgende nedtegnede observssjoner foreligger fra denne periode:
50• ind. Soli elunden pA 0rejordet 20. til 22.2. 1985, 40+ ind. samme
sted 28.12. 1986. 50+ ind. Tekanes, Sperrebotn 17. til 28.10. 1988, og
72+ ind. Solielunden 23.10. 1988.
N0TTESKRIKE (Garrulus dendarius)

Vanlig hekkefugl.
Enkaltindivider og slll!flokker kiUl sees over hele
Vansjo bela Aret. Eksempelvis 1 ind. ~&vre Moase-elv 11 . 5. 1985. 2
ind. Bliks0ybrua 30.12. 1986, 2 ind. Blikseya 5.12. 1987. 5+ ind.
sll.lmlle sted 28 . 12. 1987 og 1 ind. Sperrebot:n 5.3. 1988.

SKJ£RE (Pica pica)
Vanlig hekkefugl vad bebyggelsen rundt Vansj(ll. Sees enkeltvis eller i
smA flokker hele !ret. Hel e 20 ind. ble sett i Solielunden pA 0rejordet 26.2. 1988.
N0TTEKRAKE (Nucifrsga caryocatsctes)
Kun to n ~ foreligger frs denne periode. 2 ind. i Mossemarka 6.3.
1983 (DVO) og _1 ind. s0r for Mosseporten 2.5. 1987 (GST) .
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"::tekraker fotografert i Mossemarka 6. mars 1983.
~ato: D. Vogt.

Fcssekall ved

S~byelva.

Foto: D. Vogt.
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KAlE {Corvus monedula)
Vanlig hekkefugl i kulturlandskapet (Hoell 74). Fra og med 1980 her
en liten koloni hekket hvert llr ved Bjorner9dvann, og det ble her sett
15+ ind. 21 .~. 1986. Arten ken sees enkeltvis eller 1 st0rre flokker
hele Aret, eksempelvia: 200+ ind. trakk mot nord over 0rejordet 21.2.
1988 lcl. 18.00, sannsynligvis pA vei mot et. egnet overnat.tingssted. ·
KORNKRAKE {C. f'rugilegus)

denne periode foreligger 7 enkeltobservasjoner dar 4 dreier aeg 001
samme .t"ugl . 1 ind. holdt seg i Solielunden pA 0rejordet fra 17 .3.
1984 og vel to uker ut i tid (LPL). 1 ind. slllllllle a ted fra 6.2 - 20.2.
1985 (LFL). 2 ind. ble sett pA s8DICie sted 9 . 2. 1985 (LFL) og 1 ind.
ved Arvold 8. 2. 1986 (M. Ollnther) •
I

!<RAKE (C.corone cornix)
Meget vanlig hekkefU~rl. Eakeltindivider og oiDAflolcker sees 1 olllrl\det
hele Aret, eksempelvis: 14 iod. Blikseya 27 .11. 1986. 10 ind. samme
sted 28.12. 1987 . 300• ind. trakk mot nord over 0 rejordet 21.2. 1988
lcl. 18.00, aannsynligvis p6 ve1 mot et .agnet ovemattingssted.
RAVN (C.core.x)

Arten hekker fAtallig 1 Vansjo. Enkeltindivider og emAflokker ken
sees hale Aret, eksempelvis 2 ind. ved GudCiya 30 . 5. 1982, 2 ind. St.
Ravnefjell 17.~. 1983, 1 ind. 0vre Mosse-elv 11.5. 1985, 3 pullua ble
aett 1 re1r ved St. Ravnfjell 18 .5. 1985 og 2 voksne ind. og 3
utfl0yne unger pA samme sted 15.6. 1985 (LFL). Det ble ikke konstantert hekking pA denne lokaliteten 1 1986 da reiret var falt ned!
1
ind. Flesj0vann 2~.3. 1986, 2 ind. Fredakjarkilen 3.~. og 17.~. 1988.
FOSSEXALL (Cinclu.s einclus)

Bekker llr om annat ved tillepselvene. Seea ofte i sterre antall i
vintermlnedene, ogsA i Mosseelva ned tll Mossefossen, eksempelvis:
Enkeltindiv1der i Mossefoseen 11J.2. og 1.3. 1983. 2 per hekket ved
Mt~rkelva 29.5. 1982, 1 ind. ved Dalen i. Moasemerka 26.12. 1982, 1 ind .
Mossefossen 20. 3. 19811, 1 ind. ved Holmen 1 Soliebulcta 2.12. 19811 , 1
ind, Sl!byelv-bru 13.1. 1985, 1 ind. M. Vrangen. Moaseelvs 27 .1. 1985,
enkeltind. Nossefossen 9.2. og 13. 3. 1985, ~ ind. Mossefossen 3.2.
19$5, 10 ind. ~byelva 5.1. 1986. 3 ind. s~byelv-bru 29.3. 1987. 1
ind. samme sted 12.12. 1987 og 4 ind. Sl!byelv-bru 13. 3. 1968.
an:RDI'SMS'IT (Troglodytes tro!dodxtes)

Vanlig hekkefugl. og den Jean sees enkel tv is eller 1 smlf"lokker hele
lret, spesielt i lllilde og snefattige vintre, eksempelvis:
2 ind.
Mossefoasen 18.2. 1983 og 1 ind. ved Holmen i Soliebukta 15 . 4 . 1985.
JERHSPURV (Prunella modularis)
Vanlig hekkefugl og kan sees over hele Vansjo i somme~halvAret..
Revirhevdende ind. h0res bl.a. ved DrBllllltadbukta Olr pA Feoya Arlig
(L6gbu 86).
Arten ankomme~ Vansje helt i begynnelsen av april,
e.kseJDpelvis: 2 ind. Fred.s'k;ll!rkilen 11.4. 1978, 1 hann sang ved Sabyelva 28.5. 198:2, 3 banner sang ved MCirkelva 29.5. 1982 og 1 ind.
Sperrebotn 3.4. 1988.
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SI~\NGER (Acrocephalus schoenobaenus)

I ;o-Ara var arten en vanlig helckefugl.
Har nil blitt sjelden i
Vansjo. Det hittil siste registrerte aksemplar er sv en syngende hann
i Fredskj2rldl.en 1.6. 1981 (II!J.).
Arten m6 derfor anses SOlD foravunnet helckefugl tid.lig i 80-Aral

MYRS."J!GER (A. palustris)
Arten ser ut t i l l vzre i framgang i resten av 0stfold, men kun to
fllnll foreligger hittil fra Vansjo. 1 ind. sang ved Serpa 111.7. 1980
(Hanssen 81) og 1 ind. sang pA llrejordet ved Soliebukta 2. og 3.6.
1988 (LFL. BOt.).
RllRSANGER (A. acirpaceu.a)
Arten aer ut til A vmre i fr~~.C~&e.ng, hvilket kan ha pet pA bekostning
av sivsangvrens utbredelse. Arten er i dag en vanlig hekkefugl i og
ved takrorvegetasjon i Vansjtll. 15 - 20 par ble anslatt 6 hekke 1 1974
(Hoell 74). Hekkebestenden ble 1 pel"ioden 1976-1980 anslA.tt til 50100 par (Hanaaen 81).
Arten sees kanskje forst og fremst i storre
eller lllindre entall f'ra begynnelsen av mai og ut i august. akseiiiPE!lvis: 6 ind. sang ved Mosserosflasken 30.5. 1982, 2 ind. ae.ng ved
Bliksoybrua 11. 5. 1986, 2 ind. sang ved Fi u l stadsundet 10.5. 1987 , 1
ind. Slln8 ved BjorkA 23.5. 1988, 3 ind. sang ved Fredskj-:rkilen 26.5.
1988 og 5 ind. sang s0111111e ated 4.6. 1988.

GU!.S"J!GER (Hippolais icterina)
Arti!Il helcker fAtallig i Vansjo og er ikke blitt hort synpnde aiden
1983. 1 ind. sang ved Danskebukta 23.5. 1983 (JRA, 0LA) og 1 ind. sang
ved Engane ultimo juni 1983 (0!J.).
IIAGESANGER (Sylvia borin)

Vanlig hekkafugl.
Enkeltindivider ht~~res aynsenda ved kantlovakog ut
110t takrorbeltene, eksempelvis ved: llaugaten, Predskjerldl.an, FNya,
Slllrpa, DrBlll!ltadbukta, Rllldsenga, Moaseros og Huaenea. 25• ind. ble
htllr~ syngende i omrldene melloc Mtllrkelva og Sl!byelva 29·5· 1982.

MUNK (S.atricapilla)
Vanlig hekkefugl.
Enkel tindivider lean bores syngende over bele
Vansjll!, eksSIIIPE!lvis: 10+ hanner sang ved Sltbyelva 28.5. 1982. 1 hann
sang ved Danskebukta 23.5. 1983 og 2 ind. sang ved Fredskj~rkilen 4.6.
1988. 1 par ble runnet hekkende ved Soliebukta i juni 1982 og 1 par
ble sett ved Oillinp~ 23.5. 1988.
TORNSANOER (5. coiDIIIUilis)
Vanlig hekkefugl.
Areen blir b6de sett og h~rt syngende 1 hele
Vansjo. elcsempelvia ved: DrBIDStadbukta, Rodsenga, Huggenes. Sorpa og
FredskjBki.len. 3 hanner sans ved 51tbyelva 28.5. 1982.
M0l.l.ER ( 5 • currue a)

Vanli&' hekkefugl.
Arten blir hAde aett og hort syngende i hele
Va.nsjo, eksempelvis: 2 banner sang pA Fetllya 4.5. 1986, 1 bann sang pll
Feoya 12.5. 1988 og 1 ind. llrejordet 3.6. 1988.
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LaVSANGER (Phyllossoptus trochilus)
Yanlig

hekket'ugl.
Arten blir bAde satt og bQirt syngende 1 hale
ekaempelvis: 1 hann sang ved Vepsen i Masse-elva 1.5. 1983 og
l ind. ved Storeng 28.4. 1988.

Vansj~.

GRANSANGER (P.collvbits)

llekker ilcke i Vansjf!. men enkeltJ.ndivider og smAflokker kan plr.rerfes
under v!rtrekket i april.
OOKSANGER jP.sibilatrix)
Fltallig bekkefugl.
Arten kan blllres og sees pl gode lovskogslokaliteter ved Vansjo, eksempelvis: 1 ind. sang ved SandA 10.6. 1981 (0L\i
og 2 par b:e funnet ved Morkelva 30.5. 1982 (MVI m.fl.).
flJGLEKONGE (Regulus regulus)

Enkelt:l.ndividar og sllllfloldcer pAtref'f'es 1 alle bsrskogocrider, og arten sees otte s~en med meiseflokker vincerstl~.
ekaempelvia:
20• ind. ble bort a~nde og satt ved Sabyelva 28.5.
1982. 23 ind. Bli.ks~&ya 21.11. 1986, 6 ind. sBmllle sted 25.1. 1987 og 15
ind. sBJIIIIIB sted 29. 12. 1988.

Vanlig bekl:efugl.

SVARrnVrr-FLUFSNAPPER (Ficedula hYJ>Oleuc:a)
Yanlig

hekkefugl scm ankommer sist 1 april. forst i mai. Enkeltindipar og rivaliserende banner kan pAtreffes 1 alle skogstyper.
samt alle boligomrider rundt Vansj~&, eksempelvis: 1 bann Solielunden
4.5. 1985, ~ ind. Bliks¢ya 11.5. 1986, 1 h&nn ved Storeng b-5- 1~ og
1 kurtiserende par ved Fredskj~rkilen 8.5. 1988.

~~der,

GRA FLUESHAPPER (Mullcicap& !ltr;-ist&)
Fltallig hekkefugl.
Enkeltindivider og par kan pAtreffes over bele
Vansj!ll, eksl!lllpelviB: 1 syngende hsnn Fe0ya 22.5. 1982 (KHE), 1
~gomde h.a:m pA 0re_jordet i mai 1982 (LFL). Minat 10 banner;- ble h!llrt
syngende la~gs Mor-kelva 29-5· 1982 {MVI m.tl.), 1 1nd. vea GresaCIIya
30.5. 1982 {MVI m.f'l.). 1 par belcket sannaynligvis ved Sundlcjeften i
IIIli 1986. o'Jpunder- en blorebJelke pl ei hytte (LFL), 1 ind. Fredskj•rk1len 8.5. 1988 (LFL). 1 ind. Fe~~~ya 12.5. 1986 (Lr~) og 3 ind. BjCIIrkA
23 . 5- 1988 (LFL, RWI). Skal visatnok hekke Arlig pl Dilling~ya.
STEINSKVE'IT !Oenanthe oenanthe)
FAtallig hekkefugl.
Enkeltindivider og per;- sees og h!llres pl egnede
hekkelokaliteter, f.eks. ved steingjet"der, fjellsprekker og lignende.
i er Apne landskap og ute pl dyene, eksempelvis: 1 bunn ·..-ed Soliebukta 21.4. 1985.
BUSKSKVE'lT (Saxiccla rubetra)
FAtallig hekkefugl.
Enkeltindivider og par bores og ~ees pl egnede
bekkelokalileter;- i s01111erhalvAret, ekseapel\.is ved: Dramstadbukta.
Fredskjzr;-kilen, S«byelva, MCIIrkelva og Mosserosenga t~LA. MVI). Minst
20 banner;- ble hCIIE"t syngende langs Mprkelva 29.5. 1982 og l hann ved
Vester;-heia p6 Dillin&CIIYB 12.5. 1985.
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RI'IDSTJERT (Phoen1curua phoenicurus)
Fltallig hekkefugl som ksn pAtreffes over hale Vansjo 1 SOIDIIleroalvlt"et, serlig 1 de vestlige deler. 1 hann ble hort synsende ved Si1deholmene 10.5. 1981 (!<HE), 2 syngende banner og l hwm ved Sa!byelva
29 .5. 1982 (MVI 111. fl.) , 1 ind. Dill..ingl&ya 13.5. 1983 (SRU), og 1 (>ar
med 3 unger ble sett ved RDosfjorden pri.lllo juli 1988 (LFL, 0LA. Al..I
II. fl.).

Si..AsTRUPE (Lusc1n1a evec1ca)
Enkeltindivider og smlflokker kan pAtt"effes over hele Vansjo under
vlr- og h0sttrekket, eksempelvis: 1 hann i Sollelunden pA 0rejordet
13.5. 1988 (LFL).

RI'JDSTRUPE (Erithacua rubecula)
Vanlig hekkefugl der enkeltindivider og par blde sees og heres
"t1kkende" hele SOIDIDEirhalviret, eksempelv1s: 1 ind. sang p6. 0rejol'det
12.~. 1985, 1 bunn b1e tunnet rugende 1 modum tl'estubbe pA Arvoldtangen i 11141 1986, tlere ind. ble hOI't "ti.k.kende" ved Predskj~len
3.4. 1988 og 1 ind. "t1kket" ved Teksnes 5 . 4. 1986.
NATI'ERGAL (L.luacinia)

Fltallig/usikker helcketugl.
Arten ez:o blitt hort syngende pA egnede
lokalitetar noen fA pnpr og II! a1es A opptre spol'edisk og uregel•
megsig. ekse~~~pelvis:
Ved PattaJ:11dmyra sang arten Arlig, blant annat
6.6. 1980, 20.5. 1981 og 25.5.- 1.6. 1982 (TSK, JRA), 111en den gode
lokaliteten er 1 dag utslettet, Mosseporten Senter har bl.tt over dens
markel'l 1 ind. sang ved 0relsen 3.6. 1982 (JRA) og 1 ind. sang fra
26.5. - 3.6. 1983 pA ~yda ved 0rejordet (DBE, KHE).
RINGIROST (Turdus torguatus)
Opptrer fltallig under virtrekket, eksempelvia: 1 hann ved Hugenes
25.4. 1982 (KHE), 5 tnd. Dillingpya 17.4. 1983- del' et indiv1d var
dalvis albino med hvite falter pA bode, naklo:e og l'ygg (SRU) og 3 - 4
ind. oppholdt seg tlere deger ved et foringsbrett p6. 0l'ejol'det 1 care
1983 (LFL) og 1 ind. Dillingpya 20.4. 1985 (SRU).
SVARTI'ROST (T .merula)
Venlig hakkeCugl. Opptrer 1 atorre antall under vlr- og hos~trekket,
mens enkeltind1v1der og par lean sees over hele Vansj!ll, ogal overvintrende individer sees, eksempelvis: 1 par holdt til ved et fcdnpbl'Stt pA 0rejol'det fra 15.3. - 30.3. 1985. 1 hann sang ved Arvold
31.3. 1985, 1 hunn ved Tekanee 1.1. 1988, 1 hann S&lllllle sted 31.1. 1988
og 1 hunn 1 Solielunden 23.10. 1988.
RI'JDVINGETROST (T.111acus)
Vanlig held<eCugl 110t11 kan hllll"SS syngende 1 10111111el'llllnedene over hele
VansjGJ. Undo!r vAr- og hosttrekket sees og h!llt"es storre flokker,
ek!lempelv1a:
30• banner ble h0rt syngende 1 omrldene l'Utldt Slrbyelve
28.5. 1982, 15+ ind. Soliebukta 21.~. 1985 . 6 ind. Sperrebotn 21.10.
1988 og 10+ ind. Sol1elunden 23.10. 1988.
MALTROST (T. philOIII&los)
Vanlig hekkefug1 scm kan h0res syngende i de tidligate sommerm!nedene
over he1e Vansjo. Under vAl'- og hosttrekket opptrer arten 1 storre
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antall, eksempel.v1a:
5+ banner sang i omridene rundt Sabyelve. 28.5
1982 og 10+ ind. Solieb\llcta 21.4. 1985.
DUE'IROST (T. v1se1vorus)

Opptrer 1 aindre antal.l under vArtrekket, eksempelv1s: 3 ind. ved
!.wider 22.~. 1988 (RWI) og 2 ind. ved Gillinp~ 22.5. 1988 (RWI).

GIIATROST (T.p1lar1s)
Vanl.ig hekketugl.
Sees og bores over hele Vensjo, spes1elt 1 hekkekolcmier BOlD t .eks. ved Soliebukta.
Enkel tindiv1der overvintrer pA
gunstige lokaliteter.
Under vAr- og htsttrekket opptrer arten 1
aterre t'lokker. 25+ ind. Di llinpye. 2~.12. 1983. 13 ind. Solielunden
1.5. 1985. 25+ ind. N. Sebyvann 2'1.3. 1986, 3 ind. ved Kjernea 27.11.
1986. 1 ind. ved Kjernea 28.12. 1987. 1 ind. Tekanes 17.1. 1988 og 25+
ind. Solielunden 23.10. 1988.
UMIEIS (PilrWI pal.ustris)

FAtal.lig hekketugl.

Blir aett og h9rt over det meste av Ye.nsjo hele
3 ind. Bliks0ya 21.11. 1986,
1 ind. Solie1unden 16. 11. 1988 og 10 ind. Bliksl!lya 29.12. 1988. I
1984 begynta et l~apar reirbygging i kasse ved Fredskjrerkilen
18.4., og 9.5. l l 7 eg 1 kassa, men et blAmeiapar jqde attar hvert
bort l.,_isparet, og de le. sine egg oppl ll!lvmeisegga, IIIBd det
resul.tat at en l.CZIVItlEIUUnp volcste opp sammen med sine bllme1ssl!)sken.
Den bl.andede aeskenflokken forlot kassa 12. 6 .

lret- opl ved bebyggelae, ekaempelvis:

GRANMEIS (P.montanus)

Vanl.ig hekketugl. Arten blir sett og hlllrt over hele Vansj0 hale lret,
enkalte ganger ogsll ved bebyggelae. 1 ind. Solielunden 22 . 2. 1985. 19
ind. Bliks0ya 21.11. 1986 og 17 ind. sii.IDIIIe sted 29.12. 1988.
TOPPHEIS (P.cristatus)
FltslJ..ig hakketugl.
Blir sett og h111rt over det -ate av Vansje hele
Aret, men havedaaklig 1 vinterhalvaret, ekse mpelvis: 1 hann sang ved
lloos 29.5. 1982, 2 ind. lf4arkelva 29.5. 1982, 1 ind. Flesjl!lvann 28.5.
1982, 1 par ble sett. med \Ulger pl Haugstenst!lja 30.5. 1982, 2 ind.
Bliks~ya 3Q.12. 1986, 2 ind. Teksnes 21.10. 1988 og 15 ind, Blikseya
29.12. 1988.
BI..AMErs (P.s:eeruleus)
Vanli.g hekket'ugl.
Enlceltindivider, par og siiAflokker sees og 1\jare.
over hele Vanaje hale Aret, eksempalvis: 1 per hekket vad Fredskj~r
bekken primo juni 1987, 14 unger i kulletl 5 ind. Bllke!llya 21 .11.
1986 og 8 i.nd. samme sted 30.12. 1986.
SVARIMEIS (P.e.ter)
FA.tal.lig bekketugl.
BUr sett og hl!lrt over det meste av Vansjl!) hale
Aret , men 1 sterre entall vinterat1d, eksempe l vis:
Tre nedte gnede
tunn. a11e fra Bl1ks~ya, 1 ind. 21.11. 1986, 2 ind. 30.12. 1986 og 7
ind. 29.12. 1988, dessuten ble 3 ind. sett. ved Morkelva 29.5. 1982.
KJeTTMEIS (P . maJor)
Vanlig heldcef'ugl.
Enkelt1ndiv1der, par og sd.Clokker sees og h111rea
over hel e Vansjo bele A.ret. Stl!)rre nadtegnede tunn er:
11 ind.
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BliksG~ye.

27 .11. 1986 og 16 :ind. ved Kjemes gl!.rd 5 .12. 1987.

sr.JEI'I'IMEIS !Ae!!'ithe.los ce.udatus)
F6te.llig hekkefugl.
Seea helst 1 saAflokker 1 v1nterhalvlret,
eksempelvis: (tidligere upublisert):
9 ind. Fredllkjll!rbr&ten 2.1.
1987 (JRA) og 10 ind. mobbet e1 spurveug1e ved TAlenga 30. 10. 1978
(JRA). 1 voksen tugl b1e sett med mat for unge/r ved Roosfjorden 29.5.
1982 (MVI m. f1.), ~ ind. Mosaemerke. 28.11. 1982 (DBE), 20+ 1nd. ved
Skarat6rnet 1 Noasemarka 26.12. 1982 (TSK). 3 ind. Helgedalen 1 Svinnde.l 2.5. 1983 (JRA), beklcing ble konstantert pA D1llin~ya 30-5· 1983
da tlere unger ble sett 1 lag med foreldrena (SRU), 4 ind. Sol1elurtden
i november 1963 (LFL) og 7 ind . ved St. ravnfjell 1.12. 1984 (LFL).
SPETTMEIS (S1tta europaea)

Vanlig bekke.fugl. Enkelt1ndivider og par sees og hG~res hele 6ret, og
vinterstid kan saAflokker sees i lag med andre meiseflokker, eksempelv1s:
2 ind. Bliks11ya 30.12. 1986, 4 ind. samme ated 5.12. 1987, 1
ind. Teksnea 23.4. 1988. 2 ind. Solielunden 211 . 9 . 1988 og 2 1nd.
Tekanea 28.10. 1988.
111EKRYPER (Certhis f'amiHe.ris)

Ve.nlig
helckefugl.
Enkeltindivider og par aee11 hele Aret, og
vinterstid kan sm6 tlokker pAtreff'es, ekaempelvis: 1 ind. med 3 unger
ble sett ved Dalen i Noaseme.rka 17.7. 1982, 5 ind. Hve.lbukts i
november 1982, 1 ind. Blikalllya 27 .11. 1986, 1 ind. Tekanes 28.10. 1988
og 1 ind. ved Flemin8bj11rnet 8 . 11. 1988.
GRAsPURV (Passer domesticus)
Meget
Rygge.

ve.nlig bekkef'ugl ved bebyggelse rundt
Arten er meget stssjoner og sees i de

Ve.nsjG~, -rlig i Moss og
BIUIIIDe omrAdsr bela 6ret.

PILFINK (P.montanus)

Meget vanlig heklcetugl ved bebygselBen rurtdt VBnSjll!, men ogsl ellers i
kulturlandskapet.
BOKFINK !Frin8illa coelebs)

Vanlig hekkefugl over hele VansjG~, og den sees i smAf'lokke~ under vArog hl'sttrekket. Enkelte individer kan ogsA overvintre, f.eks. 1 hann
b1e sett p6 Dillingl'ya rra 23.12. 1983 og ut hele vinteren . 1~ 1nd.
Solielunden ~.11. 1985, 4 ind. • - sted 20.3. 1986. 1 par ved Tekanes
1.2. 1988. 5 ind. Tel<anes 26.3. 1988 og 30+ ind. Spe~rebotn 30-3·
1988.
BJ0RKEFINK (F.montifringilla)
Vanlig fugl 9GII sees og h11res unde~ vlr- og b0sttrekket. Enkeltindivider og smAfiokker kan overvintre. 150+ ind. Huggenes 27 .4. 1983. 2
ind. ved So1iebukta 24.4. 1985, 30+ ind. Tekanea 28.~. 1985. 2 ind.
Teksnes 8.1. 1988, 2 banner sang ved Fredskjerld.len 8.5. 1988 og 1
ind. Solielunden 1.12. 1988.
OOMPAP (Pyrrbula pxrrhula)
Ve.nlig hekke fugl.
Enkaltind.i vider og par sees over hele Vansj!D bela
lret , mens siDArlokker sees og h0res fli!['St og fremst vintef'llt1d da
arten ogso\ opptrer ved bebyggelsen. 111 ind. Bliks0ya 30.12. 1986 og
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30 ind. samme sted 28.12. 1987.
GR!IINNFINK (CaroueliB chlot-is)

Vanl.ig hekkefugl.
Enkeltindivider og par sees aver hale Vansj!ll hele
ln!t, III8Jl8 smaflokker sees og h!llres f!lll'St og f'remst vinteratid da
arten ogsA opptrer ved bebygplsen. 8 ind. Blikseya 27 .11. 1986 og 14
ind. 581111118 a ted 5.12. 1987.
GR0MHSISIK {C.spi.nus)

FA.ta.l..llg hekkefugl. Enkeltindividel" ken hGires 1 hekkatiden. Smlrlok•
ker opptrer vanlig 1 vinterhalvAret og under vA.r- og hlll&ttrekket,
eksempelvis:
25+ ind. Feeya 25.4. 1982. 30• ind. ble sett og hert i
omrA.dene mellom Mlllrltelva og S..byelva 29.5. 1982, 50+ ind. Soliebukta
1~.4. 1985 og 17 i.nd. Blika111ya 28.12. 1987.
ST!LLITS (C.carouelis)

Arten sees kun 1 vinterhalvlret, og pl.treff'aa de t'llll"St og f'remat ved
bebyggelaen og pa urtel"ik grasmark med tJ.atlel" og burot, eksempelvia:
6 i.n.d. pi. 0rejordet ved Soliebukta 6.3. 1983 (JRA), 2 ind. Soliebukta
17 .11. 1984 (LFL), 3 ind. 1 Sollelunden pl. fllrejordet 22.2. 1985 (LFL)
og 5 ind. ved Krepfossbrua 27 .12. 1988 (TSK).
TORNDIISK (C.cannabina)

Vanl.ig hekkefugl., ferst og f'remst 1 det A.pna landskap. Nedtegnede
funn, blant annat: 1 ind. Dillingeya 14.5. 1983, 1 ind. samme sted
20.4 . 1984 og 2 ind. Sol1ebukta 2~.4. 1985.
GIIAsiSIK (C.flBllllllea)
Arten sees 1 f'l.okker undel" vllr- og hesttrekket, men enkelt1ndiv1det- os
saltl.okker sees ogsl 1 vinterhalvaret, sarlig ved bebyggelse og det
evr.ip kul.turlandskap, eksempelviB: 150+ ind. F00ya .25.4. 1982. 60+
ind. ved Lllldeng gird 15.11. 1985 og 20+ ind. Soliebukta 15.12. 1988.

!IOSEl'IFINK (Cardacus ezythrinus)

1 hsnn ble aett i en hage pl. fllrejordet 1 mai 1982
LFL). Dette er f'111rste funn av arten i Vansj11!

(0. Andersen medde1t

KONGLEBITT (Pin1cola enuc1eator)
Tidl.igere upubl.i.sert t'unn 1 tidligere VaJUijl!lrapporter! 1 hWlll og 1
hann ved Sebyelva 8.2. 1975 (Ole Tendal). Oette er f0rste tunn av
arten 1 VansjQI! lind. b1e sett ved R:ygge Fl:ystasjon 23 . .2.1977 (ESA).

KORSNEBB sp.
4 ind. Bliksl!lya 5.12. 1987. 25+ ind. Sandsh!lgda 12.1.2. 1987 og 14 ind.
BliksGiya 28.12. 1987.
BANoKORSNEBB (Loxia leucoptera)
1 ind.
Vansjo!

Dil1in~:ya

~.5. 1975 (SRU).

Dette et- flit-ate t'unn av arten i
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GRANKORSNEBB (Loxia curvirostra)
q ind. BliKseya 8.5. 1986 (JRA). Arten er f!tallig hekkefugl, og fast
tilhold 991:' ut til 4 Vltl'e i Sunna (ili...A).
FURUKORSNEBB (L.pytyposittacus)
Arten hekker ikke i Vansje. FA funn forel,gger fra Vansje, alle r ..a
vinterhalvAret. 5 ind. holdt til i en hage med buskfUru der de tok
for seg av konglene, pl 0rejordet februar/11ars 1982 (!.Fl.) og 4 ind.
ble sett pl Lan~ya 4.12. 1987 (RFR).
SIVSPURV (Emberi:z:a schoeniclus)
Vanlig hekkefugl 1 og ved sivvegetaejon. P!treffes over hele VanSJ~
der det finnes talcnlr og vierkratt. Noen nedtegnede funn: I!+ ind.
Bjl!lrnrodvann Z7.4. 1986. 5• ind. Mosserosflasken 27.4. 1986, 2 ind.
Blikseybrua 11.5. 1986, 1 hann Fl:'edskj•rkilen 3.4. 1988, 5+ ind. Fred·
gkjerkilen 17.4. 1988, 2 ind. Soliebukta 2.6. 19A8 og 1 hunn med mat
for unge, F.redsltjerkilen 4.6. 1988.
GULSPURV (E.citrinella)
V~mlig

helckefugl ved jordbruksoml:'!dene rundt Vansje. Sees i omrldet
lele a r e t . bAde enkeltvis og i sterre flolcker, sistnevnte bare i
trekktidene o~ vinterstid. eksempelvis: 50+ ind., hvorav de fleste
~yngende hanner ble registrert i om~dene ved Flesjevann og Sebyelva
28.5 . 1982, 4 1nd. Blikseya 27.11. 1986 og 54 ind. ved Kje..nes glrd

29.12. 1988.

i..APPSPURV (Calcarius lapponicusl
Tidligere upubiiserc runn: 20 ind. ble sett ved Rygge Flystasjon
25.4.1977 (ESA ). Dette er fer.ste funn av arten 1 Vansje!
SN0SPURV (Plectrophenax nivalis)
Arten sees 1 stttrre eller mindre antall under' vArtrekket, sees da pA
steder 9011 er sn~frie, for eksempel jorder, enger og andre stmrre Apne
flster, eksempelvis:
150+ ind. D1lli~ya 1.4. 1983 (SRU), 30• ind.
pl 0rejordet 30.3. 1985 (LFLl og 2 flokker med henholdsvis 50• ind. og
100• ind. Dillingmya 28.}. 1986 (SRU).
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MOSS OG OMEGN FUGLEFORENING 1978 - 88
LENHART FL0SETH
Moss Lokallag av Norsk Ornitolqgisk Foreningt na hetende Moss Q9
Omegn Fugleforening/ ble offisielt stifte~ 7.februar 1978.
Fylf<esavdelingen av NOF1 var blitt stiftet 7 ar i forveien.
Medlemmer av ~stfold OrniLologiske
Forening, og scm var bosatt i
Moss og Rygge, luftet sa vidt tanken om opprettelse av et
lokallag i 1977. I flere ar hadde personer i ~ossedistriktet
aktivt registrert fuglefaunaen i Kurefjorden med tanke pa
opprettelse av et fuglevernornrade. De som fiadde jobbet litt med
ornitologi i Mossedistriktet, Viggo Ree, Eivind Ansmo, Morten
Nilsen, Tor Lindberg/ Asgeir Rosnes, 0yvind Lagbu med flere, la
grunnlaget for en bredere fugleinteresse.
Asgeir Rosnes og ~ind Lagbu tok initiativet, og innb¢d alle
fugleinteresserte til Moss Kunstgalleri tirsdag 7.februar. For
anledningen holdt Per ~ran Bentz fra Zoologisf< Museum i Oslo et
foredrag om fuglelivet pa Gotland. Oppm¢tet var bra, 30
interesserte kom og ga sin st~tte til stiftelsen av HOOF.
I mars 1978 ble det satt opp f~lgende konstituerende styre som
skulle virke fram. til arsm$tet samme ~st:
Asgeir Rosnes,
0ivind Lagbu,
Tor A. Guren,
Rune Botnermyr,
Petter Osbak,

Rygge
Rygge
Rygge
MOss
Rygge

Formann

.

SekretH
Kasserer
Scyremedlem
St;yremedlem

Det f~rste aret satset MOOF mye pa m¢tevirksornhet, der man fikk
flere fugleinteresserte fra Frearikstad til a vise bilder og
kasere 1 filmrommet pa Moss G~as (Kirkeparken Videregaende
skole), disse var blant annet Ole J¢rgen Hansen og Erik
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Sandersen. I l~pet av 1978 ble det holdt 11 m0ter med
gjennomsnittlig op~m0te pa 14. Det ble arrangert 6 ekskursjoner
aer gjennomsn1ttl1g oppm¢te var pa 7. Her f~lger turprogrammet
for 1978:
Kurefjorden og Krogstadfjorden.
S~ndag 2.april:
Helga 27.mai-2B.mai: Taralaen, Sletter 99 Eld0ya
Nattsangerlokaliteter.
Onsaag 14.juni:
0ra. OmVisning ved Ole Tendal fra
S~ndag 3.september:
Fredrikstad
Helga 15.-17.september: Aker~ya Ornitologiske Stasjon.
S~ndag 12.novernoer:
Hubrofarmen ved Halden.
1978 var ogsa det aret MOOF matte markere seg i lokalavisene. Det
ble laget noen mindre artikler om fugler i d1striktet. Foreningen
mottok et gledelig budskap helt pa tampen av aret. Den
22.desember fiRk Kurefjorden status som internasjonalt vernet,
vatmarksomrade for fugler ved kongelig resolusjon.
Det 2.aret
1979 var aret da MOOF for fullt gjorde seg bemerket i en rekke
saker. Man tok opp skade1ige orienter1ngsl0p om varen,
oljevernberedskapen i Moss og Rygge, den tiltagende forurensing
av Vansj0 og konsekvenser av en st0rre marina i Knutevika 1
Rygge.
Dessuten ble tre lengre artik1er, laget av
styremedlemmene, publisert i 1okalavisene.
Artiklene handlet om: Fiske~rn og andre rovfugler i Mossedistriktet/ sj¢fuglreservatene og trusler mot fuglelivet der og
generelt om fredninger/ fug1etitting og trusler mot fuglelivet 1
distriktet. Foreningen sendte ogsa en uttalelse til
Statskraftverkene angaende en planlagt 420 kV kraftledning
Tveiten-Hasle gjennom Rygge. I dag gar denne traseen pa tvers av
trekkretningen for fugler som f0lger Kureaa ned til Kurefjorden.
Ledningen ble bygd sliR at hver leaning bestar av en gru~pe pa 3
liner, traseen ble derfor mer synlig for fuglenes s1n del. I
arene som har gatt, har man funnet relat1vt fa d$de fugler under
1
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..·orenmgstur til Kurefjorden i
1 • Deltakerne ser
vestover ut i N. Ovennukt. Lega merke til kraftl ~ao1naen
innenfor reservatet. Denne har mang en d~d svane pa s3mVi:t1gheten. Foto: L. Fl0seth.

Birger Olsen med ei kraftlinje-skadet knoppsvane fra N. Ovenbukt
h0sten 1987. Svanen hadde trolig ligget ca. 1 uke da den ble
funnet med store skader i det ene oenet. Det var allerede gatt
koldbrann i benet, og fuglens liv sto ikke til a redde.
Foto: L.Fl~seth.
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traseen, sam f0lge av kollisjon. Verre var det med kraftlinjen
ut mot Aven ved Kurefjorden. Her kunne man til a begynne med
finne d~de svaner aaglig i perioder med grav~r og darlig sikt.
Dette kunne ikke tillates 1 og ved Kurefjoraen vatrnarksreservat,
og etter en stund ble ledningene merket med spiraler, slik at de
ble bedre synlige. Men fortsatt kolliderer knoppsvaner her, men
i langt minare antall.
Oljevernberedskapen
Etter Bravo-ulykken i Nordsj¢en, bestemte MOOF aarrangere et
st~rre rn¢te om oljevernberedskap og konsekvenser av eventuelle
uhell i Oslofjorden. Det transporteres store mengder olje pa
fjorden i tillegg har man en potensiell fare i Slagentangen i
Vestfola. ~tet ole avholdt pa speiderhuset i Moss 5.november, og
Hjalmar Munthe-Kaas Lund fioldt et innledende foredrag mea
lysbilder, der han tok for s~ sj~fugl og olje. Tilstede var
ogsa daV!rende havnefogd Henry Hvalgard og Rygge-ordf0rer Ulf
Knudsen. Det var m0tt fram et treavetalls personer, og konklusjonen etter m0tet var at Mosse-distriktet sto darlig rustet mot
eventuelle oll'eutslipp. Alt man hadde var 875 meter lense og isbryteren uEmi ". Man hapet de statlige organer ville bevilge mer
~nger til kystkommunene, slik at de kunne sta bedre rustet nar
Uhellet f~rst var ~te.
Forurensing av Vansj¢
I begynqelsen av' februar tok HOOF opp Moss Samorgs arbeide med
sin Vansj~-aksjon i ordet fritt i lokalavisene. Man ~ekte pa en
rekke negative sider ved den tiltagende forurensn1ngen[ som i
stor grad skyldes utvasking av n!ringsstoffer fra jordoruKet og
j9rderosjon, som ~gjen gir oppblomst~ing av alge~ og tilg~oing 1
kller og sund.
I dag gar det lite urenset kommunal kloakk ut i Vansj~, de aller
fleste steder har man oppf0rt kloakkrenseanlegg eller overf¢rt
kloakken til renseanlegg tilknyttet Oslofjorden. Men situasjonen
er ikke noe s~rlig tilfredsstlllende i dag heller, sa lenge
jordbruksforurensningen har tiltatt siden den gang.
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Knutvika-saken
H~sten 1979 uttalte MOOF seg angaende en planlagt st0rre bathavn
i Knutvika i Ytre Kurefjord 1 Rygge. Dette var en sapass viktig
saki at 0stfold Naturvern og ~stfold Ornitologiske Forening ble
kob et inn relativt tidlig. I samarbeid med 0N og 00F, fikK vi
istand et diskusjonsm0te onsdag 16.januar 19BO i aulaen pa
Hallstad Barneskole. Ole J~rgen Hanssen fra Fredrikstad tok for
seg sj~fuglproblematikk i et lysbildeforedrag, der det ble pekt
pa en rekke Uheldige konsekvenser for sj0fuglene etterhvert som
aet kom flere bater ,Pa fjorden og hvilken slitasje pa 0ver oq
holmer vi mennesker forarsaker. · I dag er det noen flytebrygger
og et femtitalls bater i Knutvika. Dette mener v1 er
aRseptabelt. Reguleringsplanen for omradet gar blant annet ut pa
bygg1ng av en star mar1na med plass for minst 500 bater. Dessuten
sRal en stor molo bygges. Dette vil kunne f~re til en meget star
slitasje pa omradet samt store forstyrrelser for
sj~fuglkololllene i omradet. Taralden, som ligger rett pa utsiden
av Knutvika, huser en meget stor sj0fug1Koloni, som kan bli
skadelidende av all battrafiRken fra og til Knutvika sommerstid.
Under siste h~ring h¢sten 1987t kom det inn en rekke protester og
generell skepsis til planene, 1kke bare fra naturvernioreninger,
men ogsa fra un1versitetets Oldsaksamling fylkesmannens
milj~vernavdeling, fylkesfriluftsnemnda, Knutvika Batforening,
~~beidernes Batf9ren1ng og Osl9fjo~dens Friluftsrad. ·
1980-81: Stagnasjon
Disse to arene var preget av en viss stagnasjon i lokallaget
etter to meget aktive startar. Det ble arrangert relativt fa
~ter 1 kun 13, der gjennomsnittlig framm~te la pa 10 personer. De
som g~estet oss i d1sse arene med lysbildeforedrag, var Atle Haga
med Prosjekt Hubrou( Viggo Ree med Utsira (olje fiskere og
sjeldne fugler), Fredr1k Th. Bolin med ringmerking . av gjess pa
1
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Svalbard, Helge Eek med
Shetlands¢yene. Dessuten fikk
fra USA, sam var leder for
v~re ~ne aktive medlemmer for
blldeforedrag.

naturbilder og Pal Bugge med
foreningen bes¢k av en ornitolog
et lokallag der borte. Ellers sto
underholdn1ng og diverse egne lys·

Fra denne Qerioden er det kun loggf0rt en foreningsekskursjon,
til Kurefjoraen s¢ndag 20.september 1981. Kun 5 personer m0tte
fram. Noen medlemmer av foreningen deltok ogsa i
sj~fuglregistreringene i denne perioden.
1982-84: Oppbluss og nedgangstider
I 1982 fikk foreningen et oppbluss da gjennornsnittlig frarnm0te
pa m~tene var 12 personer. Det ble 11 l¢pet av dette aret holdt
12 ~ter, der hele 7 utenbys ornitologer holdt foredrag. Disse
var Geir Hardeng om naturvern i 0stfold, Geir Stenmark om
Skinnerflo og Seutelva, Arild Bj¢rnstad om Kenya, Erik Sandersen
og 0stfoldskjmrgarden, Roar Eilertsen om 0ra, Atle Raga om
ferskvannssj~er i 0stfold og Tore Hunn med diverse filmer. Pa de
andre m¢tene viste foreningens egne medlemmer bilder. I samme
periode var det .to eksRursjoner, en til Si!!byelva og battur i
Vansj¢, gjennomsnittlig frrufu~¢te pa disse turene var kun 5
personer.
Dette var aret da foreningens feltarbeider virkelig skj~t fart.
De aktive medlemmene var med i Atlasprosjektet aer man
registrerte hekkende fugl i 10 x 10 km saner, 1 sj¢fugltellinger
der overvintrende fugler ble registrert, i vinterfu~ltellinger
der man kartla fugl pa faste plasser, i prosjekt Falk" og i
prosjekt •Hubro•. Alt dette d!eide seg om landsornfattende
prosJekter. I tillegg til dette foretok de aktive i foreningen
registrering av fiske¢rnbestanden i Vansj¢, samt uthenging og
opgf¢lging av fuglekasser i distriktet. Dette aret kom man ogsa
oroentlig i gang med ringmerking av hvitfugl i Vansj~ og pa
Taralden i Kurefjorden. I disse arene ble det til samrnen
ringmerket 568 hvitfugl i disse omrader. Foreningen uttalte seg
ogsa dette aret om Knutvikaplanene, i tillegg kom vi med en
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uttalelse i forbindelse med revideringen av Moss kommunes
general plan.
Foreningen hadde egne ~ter med:
a) Isak Selenius dengang frilufts- og naturvernkonsulent i
0stfold, i forbindelse med vart fiske~rnprosjekt i Vansj¢.
b) Arild Johnsen, parksjef i Moss, om eventuell fredning av t~
der det hekker rovfugl eller ugle i Moss kommunes parkomrader
og friluftsarealer.
c) Rygge kommune i forbindelse med Knutvika-planene.
Qppslutningen omkring foreningen avtok de to paf~lgende ar.
Arsaken til dette ligger nok i aet at flere av foreningens mest
aktive forsvant( det vil si de fikk jobb i andre byer Kai
Hermansen og 0ivlnd Lagbu flyttet eksem~lv1s til Fredrikstad. I
denne tiden ble det holdt 17 m~ter der frarnm0tet i snitt la pa 9
personer. Foreningen ble gjestet av f~lgende ~ersoner ted sine
lysbildeforedrag:
Ricfiard Viker om Ind1a Pal Bugge om
naturfotograferrng, Geir Stenmark om vinterfugltellinger, Kjell
Sandaas om nAksJon Rovfugl'' 1 Viggo Ree om Svalbard og Yngvar
Hagen om sn¢ugle. I samme per1ode
var det kun to ekskursjoner,
hvorav den ene til Fuglevikbukta Qa Nordre Jel¢y 27.oktober 1984,
her var kun 4 med. Dan og Kaj Bendixen var meget flinke til a
vise bilder pa de m¢tene der ingen spesielle foredragsholdere var
innbudt. De fa aktive sam var igJen, fortsatte med diverse
registreringsarbeid i distriktet, spesielt i Vansj~ og pa
Taralden i Kurefjorden.
1985-86: B~lgedalen ble nadd! Lysning i sikte
1985 var absolutt det minst aktive i foreningens korte historie.
Gjennomsnittlig framm~te var helt nede i 7 aed 2 som det
absolutte min1mumL satt 14.mai. Dette aret ble det holdt 9
medlemsm¢ter, der Kun et av m~tene kunne skilte med utenbys
foredragsholder, nemlig Odd R. Fremrning, som tok for seg trueae
1
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fugler i kulturlandskapet. 12 personer m~tte fraw..
Det var kun to ekskursjoner dette aret 13.oktober gikk turen til
Kurefjorden der 6 personer deltok, og iO.november t11 Marbukollen
ved Vansj¢ med kun 3 deltakere. Den lave aktiviteten dette aret
skyldtes nok at to av de aktive matte avtjene sin verneplikt,
samt at en tredje person flyttet til Oslo pa grunn av studier. De
4-5 aktive som var igjen, drev spredte registreringer i
distriktet. Rin~erking av hvitfugl og kattugle fortsatte. I
slutten av aret ble 4 av lagets medlemmer med pa den
landsomfattende vinterfugltelling, og 4 ruter ble telt ved
arsskiftet. Under en telling i Vansj~, ble det pa arets siste
dag sett en konge~rn, var det den som var vendepunktet for
foreninaen? Ja, mulig det, for i 1986 ble alt sa mye bedre. Etter
a ha hatt vare ~ter pa Bytarnet skole i Moss i flere ar, ble det
besluttet a legge alle framtidige m0ter til Naturhuset (av ass
Ja~e kalt Stabouret) pa Alby pa Jel0ya. Aktiviteten okte pa alle
omrader, flere yqgre kom med{ qg vi var plutselig 10-12 aktive
med en samlet medlemsmasse pa 60.
Den 9.april gjestet Roar Solheim oss i Moss Kunstgalleri med sitt
meget l~reriRe lysbildeforedrag om barskogens ugler. Han viste
ogsa hvor god han var til a imitere deres later 99 skrik. Mer
enn 30,interesserte m0tte opp, noe som ville Virt utenkelig bare
noen maneder f0r.
Det ble tilsammen holdt 12 ~ter i 1986 med et gjennomsnittliq
framm~te pa 14 Qersoner, altsa en fordobling fra aret f0r1
19.november holot: 00F sitt arsm¢te i Moss Kunstgalleri. Moss,
lokallag sto for· underholdning samt utlodning, kaffe- og
kakesalg. Dan og Kaj Bendixen holdt et meget interessant
lysbildeforedrag om rovfugler i Skandinavia. N!rmere 40
interesserte m0tte fram.
Dette aret ble det ogsa arrangert 7 ekskursjoner, med
gjennomsnittlig 7 deltakere. Turene g1kk til:
L~rdag

15.mars:

Uglelyttingstur til egnede lokaliteter
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S~ndag

13. april:
S¢ndag 7. september:
S~ndag

21. september:

distriktet.
Sa!byvannet og Siebyelva.
Freaskj~rkilen i Vansj¢. Sa bl.a. 2
vepsevak.
.
Battur i fjorden, vi bes¢kte to av
rombeporfyrkonglomerat~yene, Eld~ya

og

Revlingen Rygge. Det ble pa denne
turen ol.a sett jordugle og varsler.
Helga 26.-28.september: Tur til Getter6n ved Varberg i Sverige.
S~naag 5. oktober:
Mossemarka, der bl.a. 6 orrfugl ole
sett.

Foreningen begynte a markere seg i lokalavisene igjen og
18.oktooer ~kket vi inn sammen med Hoss og Ome~ Naturvern, et
lengre kritisk innlegg i ordet fritt, angaende utbyggingspress og
generell forringelse av Vansj¢-naturen.
l~pet
av
fiske~rnunger,

sommeren ringmerket vi 289 hvitfugl og 3
i tillegg ble det merket mye fugl i og ved
uthengte fuglekasser, olant annet flere kattllgler og et kull med
vendefials.
Denne sommeren ble det i samarbeid rned kulturkontoret i Moss
arrangert en fugletittertur pa Sondre Jel0y der skoleunger som
var medlemmer av ferieklubben, fikk stifte 6ekjentskap med fugler
og foreningens arbeid. Dette ole ledet av Jo Ranke og E1lif
Kristiansen. Turen ble meget vellykket der 14 unger deltok.
Flere av disse me1dte seg senere inn 1 foreningen.
Foreningen var etter dette aret pa rett vei, men det kommende
aret ville vise om dette aret bare hadde ViOCt nok et oppbluss
eller ei.
1987-88: n net suSir og garn
I

I denne perioden har h~y foreningsaktivitet og markering i lokalavisene ~rt kjennetegnet pa MOOF. net er tilsammen bl1tt holdt
18 medlemsm~ter i periooen, der gjennomsnittlig framm~te har
ligget pa 11 personer. F~1gende utenoys personer gJestet oss med
sine Ioredrag: Erik Sandersen om Det ¢kte presset pa
11
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sj~fuglbestanden", 0ivind Lagbu om grabegre og fiske¢rn, Gelr
Stenmark om alkefugl, Silonette Saenger om vask av oljeskadd
fugl, Tore Hunn om truede fugler i 0stfold, Roar Eilertsen om
vandringer i 0stfold-naturen Viggo Ree om pionerarbeidet i
Kurefjorden (jubileumsm¢tet aaL Roar Solheim om oss "pippofile"
(jubileumsm¢tet B8) og Helge Eek med bilder av rugler og
landskag. I tillegg v1ste foreningens egne aktive medlemmer
bilder fra blant annet Skagen, Getter5n, Falsterbo og Runde.

Pa HOOF's arsm¢te !.november 1988 ble det satt ny rekord i
antall framm~tte. Hele 46 interesserte kom, hvilket b¢d pa store
problemer da Helge Eek skulle vise sine bilder i det lille
lokalet pa "Stabburetlf. net var ikke nok si tteplasser til alle,
slik at en del matte belage seg pa ame staenae "veggpryd
11

•

Hum~rfylt pa jubileumsm~tet til MOOF 9. september 1988. Fra
venstre, Roar Solheim, Jo Ranke og Rune Wiggen. Foto: 1. Fl¢seth
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~'l~W ~
m nnn l'lOl"'lk as l ok.L. orn1tclog• . r'r " venst~:e Vi&&O R~
Roar Solheia, :ro Ranke og CHvtnd !Agbtl. Fo1:4: L. Fll!lseth:
'

I 1987 ble det arrangert 7 ekskursjoner:
Fredag 13 , mars:
Uglelyttingstur i distriktet.
2
kurtiserende kattugler ble h~rt. 7
deltakere.
Fredag 20. mars:
Uglelvttingstur i distriktet. Hele 17
deltakere.
30. april-3. mai:
Tur til Skagen i Darunark. Flere nye "kPJSS n
.. for de 5 del takerne.
MOSS OG OMEGN FUGLEFORENING PA SKITUR
I 1987 startet varaktiviteten i MOOF allerede s¢ndag 1. februar
idet en tur ble lagt til Mossemarka. Deltakerere pa turen var:
Trond Skovdahlt Dan Bendixen, Vidar Samuelsen, Birger Olsen, Nils
og Per OlderviK og undertegnede. Turen skulle egentlig ha gatt
langs Roosfjorden i Valer, men overvann pa isen var et hinoer.
Derfor tok v1 likegodt en tur i Mossemarka. Klokka 09.15 var vi
ved Gashus Gard 99 dermed la det an til en skikkelig skitur.
Det vil si minst 2o km i stralende terreng, uten st¢y og mas fra
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sivilisasjonen. Sola skinte hele dagen, vi kunne med andre ord
ikk.e fatt et bedre tumr.
·
Det var ikke akkurat noen mengder av fugl, men det lille noen av
oss fikk se var nok. Trond, Nils og Per spurtet f¢rst. De hadde
et forsprang pa ca. 3 min. Vi andre gikk 1 det de fleste vil
kalle for turtempo. Dan og jeg hadae dessuten gamle treski som
ikke passet skikkelig til det moderne l¢ypesporet[ dette f¢rte
til uheldig ubalanse og skiftende fart. TaKket v!re det
langsomme tempoet til oss •sinkerew, fikk vi oppleve en voksen
Mnsehaukhunn pa 50 meters hold. Da de tre anore "maserne" fikk
h¢re hva vi hadae sett, ble de litt tause. Det var ekstra tungt
for Trond som den gang fortsatt ikke med 100% sikkerhet kunne si
om han hadde sett h~nsehauk. Enten hadde han V!rt seint ute,
eller som i dette tilfellet, alt for tidlig ute.
Ved 0dem0rkstua tok vi var f~rste rast. Vi var sapass tidlig ute
at vertsskapet ikke hadde fatt apnet enna. Etter rasten giRk vi
til Grefsr¢d og derfra ¢stover til Nordre L¢dengfjord hvor det
ble tid til en lang pust i bakken. Vi sa en og annen topQrneis,
granmeis og n¢tteskr1ke f¢r vi gikk videre. Tur pa Vans}¢isen
ole det l1kevel for vi fulgte L~engfjorden s~rover til R0dsbrua
hvor bilene sto. Enkelte steder var det s~rpe og overvann under
sn~en. Dette resulterte i at mine 30 ar gamle treski fikk en noe
uheldig tyngde, med andre ord, skia trutna.
Konklusjonen etter denne fine og sportslige turen var: Bedre a
bruke 11tt av sin fysiske s~ke til a se pa fugler i vakker
natur, enn ase mange fugler i urbant milj~.
VANSJ0TUREN 1987

10. mai gjennomf~rte MOOF en meget vellykket battur i
Kl. 08.30 forlot tre bater Soliebukta i Nedre Vansj~ for
sa a ta fatt pa turen til de kjente fuglelokaliteter i Vansj~,
med Fredskjffirkilen i Sunna som mal for turen. Skyfri himmel 99
nffirmest vindstille omgivelser gjorde sitt til at deltakerne viste
sine blide fjes og virkelig 1 n~t turen i fulle drag der vi med lav
fart tok oss oppover nllva • Etter en lang og hard vinter kunne
S~ndag
Vansj~.
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vi igjen se l~vsprettende tt!r, og strandsnipene var pa plass
langs bredden som alltid f$r, der de nerv,st fulgte vare
bevegelser med sine karakteristiske ti-lilli- littiti ti-lillilittlti toner.
Det var rart a se naturen i en slik sommerstemning bare 10 dager
etter isens fullstendige kapitulasjon. Makrellternene var
allerede pa plass ved sine faste fiske~lasser hvor lauene sa
srn~tt h~dde begynt a samle seg for lelken i rnanedsskiftet
mal/Jum.
Etter en halvtimes ferd var vi framme ved Arvold, hvor 6
deltakere fra Fredrikstad gikk ombord. Disse var Kai Hermansen
med sine to s~nner og kane 99 0yvind Lagbu med s¢nnen Amund.
Herfra satte vi kursen mot Drarnstad hvor vi blant annet fikk se
ei fiske~rn, to soth~ner og fire knoppsvaner. Kort tid etter
gikk vi i land pa nordsiden av Fe0ya for nettopp a fa med oss
Fiulstadsundet i s0r uten aforstyrre eventuelle fuqler der. Her
fikk imidlertid de 15 deltakerne fylt sin "rovfuglkvote med en
hunnfarget sivhauk som !etta fra takr0rskogen og fl0y rett over
oss i retning av Nesenga pa Dilling¢ya. I sundet ble det ogsa
h~rt to syngenae r@rsangere, hvilket er uvanlig sapass tidlig i
Vansj¢.
Fra Fe¢ya gikk turen innom S0rpa pa Dilling0yar hvor en del
prosjektRasser ble kontrollert f~r turen gikk viaere mot malet.
Etter ytterligere 45 minutters ferd fra S¢rpa var vi framme ved
Fredskjmrbraten innerst i Fredskj~rkilen. Dette var altsa turens
endepunktr Qg f¢lgelig ble den lenge etterlengtede matpakke
forti[t her i ro og maR mens vi kunne sitte og studere ei
fiske~rn ivrig opptatt med a fiske innerst i kilen.
11

Dette hadde ~t en herlig og interessant tur, og de som hadde
V!rt med foruten de allerede nevnte 6, var: Rune Wiggen Birger
Olsen, Nils Oldervik, Dan Bendixen, Anne Lindqvistr cnrist1an
Lindqvist, to jenter fra VAk skole og undertegnede. .
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Turen ble avsluttet i Soliebukta kl. 16.30.
LoggfGirta erter fra Wren ar:
Toppd:ylcker 2
GrAheare 3
Knoppavane 6

Fiskeorn 3
Sivhauk 1
SothGine 3
Vipe 2
Beklcasin sp. 1
Strand!lnipe 10+
RGidatilk 1
Malcrellterne 40+

Canadagt.a 2
Stoklcand 5•

Gravand 3
MusvAk 3
Spurvl!haulc 1

Svertspett 1
lAvesvale 5+
T.repiplerke 5+
RGirsanger 2
Llavsenger 10+
SH. Fluesnapper 1
Grankorsnebb 1
Sivapurv 5+

GETTERONTUR 1987
Helga 9. - 11. oktober var f¢lgende personer med pa tur til
Getter~n ved Varberg i Sverige:
Rune ~liggen, Arila Hansen,
Birger Olsen, Nils Oldervik, Dan Bendixen, ~idar Samuelsen, Jon
Thalberg (Mysen) 99 undertegnede. Dette var en helg med mye fint
v~r 1 men natt t1I 11. oktober blaste det opp til SV-kuling
(st1v), med liten storm i kastene.
LoggfGirta arter fre denne turen ble:
Dvergdykker 2
Stjertand 10+
Skjeand

(Beggv

17

i

vinterdralct)

Myrsnipe 60•
Lomvi 13 Skjeand
Jordugle 3

Svartand 4
Ravn 7
Tornirisk 100+
Spurvehaulc 2
Sivhaulc 2
Myrhaulc 3 (Hvorav en hann)
Vandrefalk 2 (en un&f'ugl og en eldre bunn}
Tllrnfalk 6

RapphQine 8 (I flokk)
Heilo 8+
SmAspave II
Lappspove 2

•somben• var: Langnebba bekkasinsnipe 1 (ble sett alle dager
rett nedenfor natursenteret. Dette er en nord-amerikansk art!) I
tillegg til dette ble 3 Snadderender sett av Birger Olsen da vi
andre var Qg handlet i Varberg. Ellers ble det sett store
flokker av baae gragjess og canadagjess.
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I 1988 la vi lavere i terrenget med tanke pa offisielle
ekskursjoner. Det ble heller avtalt turer i samrad med de
framm¢tte pa medlemsm¢tene. I !¢pet av forsommeren ble en tur
lagt til MOOF's kasseprosjektornrade 1 Vansj¢. Pa denne turen ble
5 kattugleunger ringmerket, og en katt-uglehunn ble kontrollert.
Antal! deltakere pa aenne turen var 6. I b~elsen av juli
hadde vi en tur til nord-~stre Vansj¢, der bl.a. et fiske¢rnreir
skulle kontrolleres. Reiret var tornt, sanns~ligyis som en f0lge
av uvettige &fotojeqere", da et skjul like ved reiret ble funnet.
I disse to arene bar MOOF ogsa kornmet skikkelig igang med sitt
prosjekt 'Store hulerugere i Vansj¢". Det har i den anledni_99
olitt arrangert 2 kassespekringskvelder_ga Bytarnet skole.

PROSJEKT •sTORE HULRUGERE I VANSJ0°
Sent pa h~sten 1986 ble et st0rre prosjekt i HOOF's regi startet
opp. Hvorfor ikke samordne uthengn1ngen av st~rre kasser til et
eget prosjekt i et bestemt omrade? I l~pet av denne h~sten
startet man med a samle inn ~ede rnaterialer som vi hadde fatt
ved henvendelse til forskjellige byggeplasser i Moss. F~r
arsskiftet hadde vi pa to snekkringskvelaer pa Bytarnet skole i
Moss klart a fa ferdig 20 store Rasser, sam ble hengt ut tidlig
pa nyaret. Fra f~r hadde vi noen kattuglekasser 1
Vansj¢traktene.
I 1987 arrangerte vi ytterligere to snekkringskvelder, slik at
man i dag totalt har laget og hengt ut ~0 perleugle- og
kattuglekasser. Prosjektet skal i f¢rste orngang omfatte en
tiarsperiode. Prosjektomradet omfatter omradene fra Masse-elva i
vest til S~byelva i ~st, og fra Engene/Haugsten i s~r til
Bj¢rnr¢dvann i nord. ProsjeRtet blir st~ttet 0konomisk av
Vrltfondet i 0stfold. Folk som matte komme over disse kassene,
oppfordres til a la dem henge i fred og ikke forstyrre eventuelle
hekkende fugler. Grunne1erene er blitt informert om kasse_opphengningen, og sa langt har responsen V!rt positiv.
Sesongen 1987 og 1988 ble kassene sa smatt tatt i bruk av skogdue
og kattugle, men ogsa av flere par kj~ttmeis (kan det skyldes
stormannsgalskap tro?) . 15 kattugleunger, 1 voksen kattugle-hunn
og 2 skogdueunger er til na blitt ringmerket i prosjektomradet
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siden starten. I 1988 klarte et skogduepar a fa~fram 4 unger i
to kull< der f~rste kull ble ringmerket 22. mai i det de var
utflyvn1ngsklare. To nye egg la allerede pa det tidspunkt i
kassa, og vi regnet med at disse ungene ville V!fe
ringmerkingsklare rundt en maned senere. Den 22. juni ble kassa
igjen bes0Rtr men u.~gene i kull to var da blitt sa store at de
fl¢y ut i de~ undertegnede begynte a klatre i treet.
Ved en av kassener der tre kattugleunger ble rin~erket samme ar,
ble ogsa hunnen kontrollertr og det v1ste seg at hun allerede var
blitt ringmerket av oss to ar tidligere. Den gang hadde hun
hekket 2 km lengre nord i prosjektomradet. To ar pa rad hadde
hun og maken heRket og fatt fram 2 unger i 86 og 3 unger i 87. Na
var hun altsa mor tredje aret pa rad. I n!rheten av der hun
tidligere hadde hekketr hadde et nytt par hekket i 1988 og fatt
fram 3 unger. Til sammen var det vellykkede hekkinger av
kattugle i tre av vare kasser dette aretf ~ ytterligere
hekkefors0k i to andre kasser. Den ene mislykkingen skyldtes
sannsynli~is mar som hadde drept kattuglehunnen idet hun la og
ruget. I det andre tilfellet ble det funnet l~se haglpatroner 1
n!fheten av kassa. Hunnen var derfor trolig skutt av noen som
hadde v~rt pa gjeddejakt i sivgarden/ da kassa la like ved
vannkanten.
Hvorfor drive pa med dette? Hensikten med prosjektet er a fa
vite litt mer om hulrugere som naturlig n¢rer hjemme i
Vansj¢traktene. Vi kan finne ut hvilke b1otopkrav hver enkelt
art stiller i Vansj~~ og hvilke enkle tiltak som kan settes inn
for a lette deres fortsatte eksistens i framtida. Gamle,
halvd¢de ospetr~r med spettehull er pa sine kanter mangelvare da
de ofte blir felt ved skogsavvirkning. Dessuten tillates ikke
skogen a fr~ seg selv pa hogstflater. Her blir det plantet gran
og ruru< mens eventuelle 10vtr~r blir hogd. Pa sa sett far v1 en
unaturl1g skog der bartr~r dominerer og der store l¢vtr~r som
kan hules ut av spetterr er mangelvare. Syklusen for et tre som
blir hulet ut av spettene, er lang da andre fugler kan ta disse i
bruk arene etter at sQetten flytter ut. Derfor kan kassene i
enkelte omrader bli reaningen for de st~rre hulrugere som
kvinandr laksand og kattugle/ samt for de mindre artene som kaie,
skogdue og perleugle. Kassene vii derfor kunne gi dem
hekKemuligfieter inntil sk99ene igjen vil huse det naturlige
antall hultrir. Til det k!eves en vilje og forstaelse fra
skogbrukets side om at det er viktig a oevare artsmangfoldet i
skogene.
1

258

~~

kommende ornitolog?

Amund LAgbu studerer noye en utstoppet ung

honsehauk pl bygdedagen i Rygge i jun:i. 1988.

Foreningstur
i

bakgrunnen,

til Ku.reCjorden i juni 1988.

Foto: A. Lindqvist.

Foto:

1... FlQseth.

Fugletllrnet pA. KureskjRr
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Varen 1987 arrangerte vi fuglekurs pa Krapfoss barneskole i Moss.
Dette kurset g1kk over 4 kvelder, med en avsluttende
uglelvttingstur. Femten elever fra 4.-6. klasse deltok og ¢kte
s1ne kunnsRaper i ornitologi. Ved siden av a vise lysbilder og
utstoppede rugler, ble det ogsa vist videofilmer, blant annet om
vandrefalk og fra Falsterbo. Kurset var ganske intensivt med
arbeidsoppgaver etter hvert tema/emne. Kursansvarlige og
medhjelpere var Dan Bendixen, Rune Wiggen og undertegnede.
Bade sommeren 87 og 88 arrangerte MOOF fuglekikkertur i samarbeid
med kulturetaten i Moss kommune. I 1987 gikk turen til S~ndre
Jel0y der Jo Ranke og Arild Hansen guidet ungene rundt 1 mens
undertegnede viste Iysb1lder om fugler og foreningsdr1ft
i
naturhuset ~a Alby etter endt ekskursjon. Sommeren 1988 fors~kte
vi en ny vr1, da turen ble lagt til Kurefjorden og fugletarnet p2
Kureskj~r.
Anne Lindqvist og undertegnede guidet de pameldte
rundt omkring i Kurefjordomradet. F0r avreise fra Kurefjorden
ble det tid til en dukkert utenfor reservatet. Pa veien hjem gikk
turen innot Fiulstadsundet i Vansj~, der ungene tok seg nok en
dukkert etter endt fuglekikking.
I begynnelsen av mai 1988 hadde 0ivind Lagbu (tidligere aktiv 1
MOOF) og undertegnede en omvisning for f0rstegangsjegere
tilsluttet Moss og Valer Jakt og Fiskelag, i Kurefjoraen, og den
16.mai samme ar ble fugletarnet ved Kureskj~r offis1elt apnet av
fylkesmann Erling Norvik og hans milj¢vernavdeling. Direktoratet
for naturforvaltn1ng hadde statt for finansieringen av tarnet.
Den 8.juni hadde vi var f~rste omvisning i tarnet for
interesserte, denne gang fra Halmstad barneskole. Denne dagen
ble det til alles store overraskelse observert en flamingo fra
tarnet!
Den 12.juni deltok vi med egen °Stand" pa bygdetunet under
Rygge's tradisjonelle bygdedag. Vi komi kontakt med en masse
fugleinteressertet· hvorav flere meldte seg inn i foreningen. Vi
viste fram utlan~e utstogpede fugler, en rekke plansjer og
plakater og vi delte ut inrormasjonsmateriell.
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Sommeren 1987 og 1988 markerte foreningeQ_§eg i lokalavisene
angaende den uvettige batkj~ringen i Vansj~.
Ellers markerte foreningen seg i lokalavisene med egne innlegg om
h!rverk pa reservatskilter i Kurefjorden og om Knutvika-planene.
Til Moss kommune ble det i samarbe1d med Moss og Omegn Naturvern,
sendt et forslag til arealplanlegging av Mosseskauen og Kambo,
omrader som etterhvert skulle legges ut til boligformal. Det ble
pekt pa viktigheten av abevare Kulturlandskapet ved Kambo gard
1nntakt, med den interessante Kambobekken og oreskogen der.
Videre anbefalte man a ikke bygge ut Kulpe-omradet der det
fantes en liten b0keskog, den nordligste forekomst pa denne siden
av Oslofjorden.
MOOF redegjorde ogsa for sitt s~ pa milj¢- og naturproblemer i
~ygge, etter en oppfordring fra det nyetablerte milj0vernutval~
1

1988 skulle vise seg abli et meget godt ar for fuglekikkere i
Moss. St!ren dukket opp pa flere foringsbrett allerede i
begynnelsen av januar. Helga 20.-22.feoruar var 7 aktive i
foreningen med pa en landsomfattende svanetelling.
I
Mossedistriktet ble det registrert 163 knoppsvaner og 17
s~gsvaner pa dette tidspunkt.
MUSVAKEN 1 JOAKIMa

Fredag 9. september 1988 ble Moss og Omegn Fugleforenings
kontaktperson Jo Ranke oppringt av noen kommunearoeidere som
hadde klippet gress i Nesparken i Moss. De hadde lagt merke til
en stor brun fugl som virket re1ativ tam, der den spallkulerte ved
siden av dem, sannsynligvis i fors¢k pa a finne noe spiselig. Jo
Ranke dro ut for a se pa fuglen. Da nan ankom Nesparken, var det
begynt a skumre qg aa han fikk se fuglen kunne han med en gang
fastsla at det dreide S~ . om en musvak. Musvaken tillot 1kke
noen form for n~rgaenhet qg tok straks til vingene, men kun for a
seile rolig bortover for a sette seg igjen.
Denne fredagen var ogsa avsatt til jubileumsm0te i Moss
Kunstgalleri, og Jo fortalte om denne episoden
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til noen av de framm~tte, deriblant til milj¢vernradgiveren i
Rygge, Jan Ingar Iversen som er en godkjent ringmerker og
fuglevenn. Iversen mente det kunne la seg gj~re a fange musvAken
for a unders~ke den, eventuelt ringmerke den.
L¢rdag 10. september dro undertegnede bortom Nesparken etter en
tur i byen. Jeg fikk da se musvaken sittende pa et lite skj!r i
Masse-elva bak Mossehallen. Ved siden av den satt en liten gutt
99 fisket og stakk til den en og annen fisk, noe den sa ut til a
l1ke. Jeg gikk bort til dem og hoppet forsiktig ut pa skj~ret.
Musvaken ble sittende like rolig. Det var ikke vanskelig a se at
vaken var sterkt avmagret og aerfor hadde mistet all s1n skyhet
overfor mennesker. Musvaken var i sa darlig forfatning at jeg
der og da besluttet a ta den ted hjem. Med et forsikt1g grep om
dens bein, bar det bort til bilen uten noen s~rlige protester fra
dens side. Forventningen til a rehabilitere den da var sma,
ville den i det hele tatt overleve til neste dag? Jeg satte den
i baksetet, og der ble den rolig sittende hele veien fijern.
Vel hjernme innredet jeg verkt~y- og redskapsbua i kjelleren til
et rovfuglpensjonat. Skarpe gjenstander og hj¢rner ble dekket
til med Mosse-sekker, verkt0yet likesa. To raker fikk gj0re
nytten som vaglepinner. Gulvet ble 9gsa dekket med aviser og
papirsekker og aer satte jeg ogsa et fuglebad.
Resten av l0rdagen satt vaken qg sturet pa pinnen (raka), det ble
derfor n0dvendig a tvangsfore den med kj0ttdeig 99 meitemark.
Sistnevnte kost matte vel i aile sammenhenger bli tvunget i hvem
som heist, pa den maten kunne jeg forsta vakens grimaser nar
meitemarken tok til a kr¢lle seg rundt dens nebb. Merkelig nok
sa hoppet den sj~l ned for a drikke av fuglebadet. En gang
pr¢vde den ogsa a r0mme da j~ snudde ryggen til, men nei< Joakim
hadde ikke noe ut a gj¢re i den forfatn1ngen. Navnet f1kk den
plutselig, antakelig avledet av navnet pa sin firmer Jo Ranke.
1

S¢ndag viste Joakim en viss bedring, idet han tok til seg
kj0ttdeigklum~er som ble lagt ved siden av. Pa rovfugl maner,
tok han ogsa fatt i noen p¢lser (~r egentlig ikke gis da de er
krydret, men kj0ttdei~en var iferd med a ta slutt) mea klWrne og
hev de "vegg!IDellorn etter f~rst og ha hakket dem 'ihjel".
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kveld var derfor preget av en forsiktig optimisme.

Mandag morgen kom Ingar og Svein Iversen for aunders0ke ham
n!rmere. Vi tok forskjellige mal, og kom fram til at Joakim var
en hann. Etter fj~rdiakten a d~mme var han i sitt tredje levear
eller eldre. Dette forundret ass, siden vi f¢rst hadde trodd det
dreide seg om en uerfaren ungfugl. Vi veide ham og konstanterte
en unormal lav vekt. kun 480 gram. Pa denne tiden av aret skulle
voksne hanner normalt veie 800 - 900 gram. Ellers var alle
sanser, vingene og beina i arden.

Pa grunn av studier i Oslo lot det seg vanskelia a ta seg av en

musvak helt alene. Mens jeg var i Oslo til seint~p a kveld denne
mandag, var min mor n~at til a ga ned og mate Joakim med jevne
mellomrom. Tirsdag formiddag overtok derfor Ingar Iversen
stellet av fuglen for en periode. Mens han var pa jobben om
dagen, s¢rget hans kane{ Torun Bj0rnstad Iversen, for a legge ut
mat. Svein Iversen sKaffet slakteavfall som lever og nyrer fra
0stfold Slakteri, og tirsdag ettermiddag dro Rune Wiggen og je;
til Simonetta Saenger for a hente medis1ner. Simonetta driver en
liten hjelpestasjon for skadde og oljeskadde fugler i Engelsviken
i 0ns0y. Hos henne ble det sKaffet til veie en ormekur,
vitaminer og antibiotika i et fors¢k pa ~ rehabilitere Joakim sa
raskt som mulig.

Dagene gikk og Joakim la pa seg fra dag til dag. Medisinene og
den kraftige kosten ga han livsgnisten tllbake. D~de fuale: oa
mus vi fant vraket han, ne1, ordentlig mat sk~ ll e aet VEre
heretterl ellers fikk det VEre, fikk vi som beskien. nusvarm som
han var olitt.
Hos familien Iversen ble Joakim fram til torsdag kveld uka etter.
Da ble han igjen innkvartert i kjelleren hjemme hos m~. De
siste dagene han hadde hos oss, riktig sprudlet det av liv i ham.
Han kaklet og slo med vingene nar han at, liksom for a gi oss
beskjed om og holde avstand. Kl ~rne tok skikkelig tak i maten,
hvoretter han rev og slet i seg kjettstvkker med nebbet. Vi
stanset na med ormekuren og antibioktikaen, og vi ga ham kun
vita~iner og kalk. Medisineringen var et kapittel for seg.
Her
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Musvaken Joakirn etter slipp pa
1988. Foto: 1. Fl~seth.

T~stad

Gard i Rygge 25. sept.
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matte vi bruke list for a fa det i ham. Medisinene ble knust og
lurt med i maten ved at den ene enden av et passende kj~ttstykke
ble duppet i mikstureni samtidig som vi ga han den motsatte ende
av kj¢ttbiten. Han sve get da hele biten og slik gikk det til
innt11 hele dagsdosen var gitt. Noen ganger fattet han mistanke
~ nektet plent a ta til seg noen form for medisinbehandlet
kJ$tt( men deretter gikk fian so~ regel fern pa da et nytt
medis1nduppet stykke ble overrakt. Amate han pa dette settet
ble kun gjort ved medisinering, annen mat tok han til seg sj~l
uten var hJelp.
Desto lengre vi hadde Joakim, desto mer personlighet syntes vi
han fikk. En dag landet han pa hodet til m1n mor da hun var nede
for a legge ut mat. Der satt han og kuklet inntil han hoppet ned
pa gvlvet. Det samme hendte meg en gang ogsa, og jeg ble tvunget
til a skyve ham av·og over pa ei hylle.
De siste dagene f¢r slepp, var han ikke snauere enn at han tok
daglige morgenbad i fuglebaaet pa gulvet, dette var et sikkert
tegn pa at han var blitt sa frisk og sterk at dagen for
fr1givelse ble diskutert.
S¢ndag 25. september var dagen da Joakim igjen skulle fa friheten
tilbaRe. Da hadde familien Iversen, Rune Wiggen, Jo Ranke(
Simonetta Saenger, min mar og jeg alle hatt en finger ted 1
spillet. Ingar og jeg dro alene ut den dagen for a slippe ham,
dette for a unnga un¢dig stress for fuglen. Vi hadde besluttet a
slippe Joakim pa T~stad Gard i Rygge. Her kjente jeg gardbruker
Ove T¢stad som skulle holde oppsyn med fuglen. Katter( hunder og
unger fantes det ikke pa garden - derfor var dette et 1deelt sted
for slepp. F~r vi sla~p ham, s~rget vi for a veie og ringmerke
ham. Vekta stoppet na pa 845 gram, og brystkarnmen Runne ikke
lenger sees scm en spiss pa brystet, kondisjonen matte v~re QA
topp. Det var litt vemodig a ta avskjed med Joakim som virkel1g
haoae v~rt en koselig fugl a ha mea og gj0re. Mer enn en time
gikk etter at vi satte nan ut av buretr f¢r han tok til vingene.
Han satt og n0t det fine v~ret, lyttet til fuglesang og sa seg
omkring, deretter lettet han for a ta en flyvetur rundt
gardstunet/ stundo~ seilende pa stive vinger r~r han vendte
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tilbake for a sette seg i tuntreet. Her ble han sittende til
morgenen etter, da nan tok fatt pa sin lange reise mot varmere
breadegrader. Joakim hadde fatt en ny start pa livet. Vi hadde
gjort vart, og Joakim hadde fatt tilbake viljen - na fikk naturen
ga s1n gang.
SHALOM PA s. JEL0Y 1988
Dan Bendixen
Jeg var ute pa en liten kveldstur i midten av juli for a"lufte•
fotoutstyret. Tanken var a botanisere litt og fotografere noe av
vegetasjonen pa en av Jel¢yas strender. Jeg slentret derfor
tvekroket avgarde med nesa dypt nede i plantevercenen. Mens jeg
gar der 99 snuser, blir jeg vekket opg av et ordentlig spetakkel
rett forut 99 da jeg stirrer opp ser Jeg rett i neboet pa en
smalom. Den la halvannen meter oppe pa land og viste med all
tydelighet at den ikke var s~rlig bege1stret for m1tt ~~r. Med
ivirg nebbklapring og hissigel h$ylydte strupelyder, gjorde den
det Rlinkende klart at her var det den som var sjef. Sv2rt
overrasket over dette helt uventede m¢tet, klarte jeg a •1ire11 av
meg: "Nei[ ligger·du her?•. Straks etter gled lomen hurtig uti
vannet akKurat som en torpedo, og der ble den liggende i
overflatestilling noen meter Ira land. Etter hvert fant Jeg det
lurest a trekke meg tilbake for ikke auroe den noe mer. Hva far
en srnalom til a ga pa land like ved en mye brukt badestrand pa
Jel¢ya? Den kunne ~re skadet pa et eller annet vis, men jeg
fant der og da ingen tilfredsstillende svar pa lomens rnerkel1ge
oppf~rsel.

Neste morgen la den der igjen, omtrent pa samme sted som kvelden
f¢r. Det var da jeg ansa muligheten til a fange den for en
n!rmere helsesjekK sam relat1vt stor. Men aleine kunne jeg nok
neppe klare det, derfor stakk j~ innom Moss og Omegn
Fugleforenings kontaktperson Jo Ranke. Sarnmen snek vi ass inn~a
lomen inntil vi hadde en bukett takr¢r imellom oss og "byttet .
Som kattedyr, listet vi oss, kikket forsiktig over sivkanten og
konstanterte at byttet ikke hadde merket noe t1l oss enna. Da
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slo Jo til som en diger bengalsk tiger1 bykset i et luftig svev
over sivet og overrasket !omen fullstend1g. Der fikk han et godt
tak i !omen med et fast, men forsiktig grep. Men na ble !omen
mektig irritert av ~isse menneskene som 1kRe kunne la den kose
seg 1 fred. 1 Den tente ga alle pl~gene og begynte a dissekere
(perforerel Jo s hender mea sitt sylkvasse og sp1sse nebb. Det
var en riktig livat krabat, imponerende sterk og smidig. Den var
i tilsynelatende topp form, og i fellesskap fikk vi dog en viss
kontroll over den sl1k at vi kunne foreta en rask sjekk.
Heldigvis var den helt fri for olje og andre forurensninger, men
den ene vingen sa ut til a ha Virt skadet pa et tidligere
tidspunkt. Pa denne vingen manglet det noen fjar, og n¥e var i
ferd med a gro ut, man skulle tro det dreide seg om en mytende •
smalom! I !¢pet av noen dager ville den med all sikkerhet vare
klar for take off" (avgang} igjen, og det var derfor heller
ingen grunn til a holde pa den noe mer. Etter en rask
ringmerking, ble ~den derfor sluppet igien. Men !omen ansa seg
der1mot ikKe helt ferdig med ass erma, og den tok·til a rive og
slite i skjortene 99 buksebeina vare slik at vi omtrent matte
riste den av oss og fly av garde. Tilbake pa stranda sto den
lille seiersherre, mea vingene i truepositur, f~r den snudde seg
qg lynraskt skj~t ut pa vannet. Slik la den et stvkke utpa og
forV!sset seg om at vi Urokraker forlot omraaet og overlot
sommernatten til den alene. Det hadde vart en minnerik
opplevelse a komme en smalom sa tett innga livet, en SVirt vakker
og uvanlig !~gl pa vare kanter sommerstia.
11

11

11

267

VANSJ0·SAKEN
Det begynte med at Trond Skovdahl og undertegnede skrev et lengre
innlegg om Vansj¢ pa vegne av Moss og Omegn Naturvern (MOON) og
MOOF t11 lokalavisene !B.oktober 1986.
Her tok vi for oss en rekke trusler mot Vansj¢ som det fine
natur- og rekreasjonsomrade det er. Dette var f¢rste gang vi tok
opp den skadelige motorbattrafikken overfor dyre- og fugleliv og
anare brukere av Vansj¢. Til slutt oppfordret vi efikeltpersoner
og foreni~er som var opptatt av a bevare Vansj¢traktenes fine
naturkvaliteter, til a engasjere seg mot alle fors~k pa en
forringelse av disse verdier.
Tirsdag 30.juni 1987 leste vi i Moss Dagblad om ei kno~psvane som
var bl1tt kJ~rt i hjel med vilje av en fartsbat i Vans]~. Dagen
etter var ~OOF pa banen i begge lokalaviser og ford0mte e~isoaen
pa det sterkeste. Svaneparet liadde batt tilhold i flere ar ved
1nnkj¢rselen til Grepper¢dfjorden i Midtre Vansj0. Na var maken
regelrett blitt kj¢rt rett ned, mens hunnen la pa reir. Vi
oppfordret alle lovlydige folk i Vansj0 om asta samlet mot
rampen, og vi ba alle som matte komme over mistenkelige episoder
om a ta kontakt med politiet og var kontaktperson Jo Ranke. I
det samme innlegget ba vi Vansj¢kommunene om a forby st~rre
motorer pa bater· i Vansj¢. Responsen lot ikke vente pa seg og
flere innlegg i avisene var n~rmest for rene st~tteerkl~inger a
regne. T1l Qg med lederen i Moss Avis tok til ordet for at
Vansj¢p¢belen matte tas hardt, ~ at det var pa tide med en
begrensning av st¢rrelsen pa utenbordsmotorer. Var kontaktperson
mottok flere telefonhenvendelser fra folk som kunne fortelle om
ulovlig jakt og ¢deleggelser av fuglereir. En tipset oss ogsa om
hvem som hadde kj¢rt 1 hjel svanen. Noen ungdommer hadde avsl¢rt
seg pa skolenl der de apenbart gikk rundt og skr~t av
ugjerningen. Dette kom altsa rette person for 0ret og han ringte
qg sa 1 fra om dette. Foreningen anmeldte saken for P9litiet og
de skyldige ble tatt med pa ,kammeret, for avh¢r, hvilket noR
satte en st¢kk i de skylaige. Hva som videre skjedde har det pa
det nav~rende tidspunkt ikke lyktes oss a fa brakt pa bane. Jo
Ranke ble i denne tiden ogsa intervjuet av Radio 0st, der han
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fremla saken og MOOF's syn _pa det hele. I tiden som fulgte
trappet polit1et opp overvakingen i Vansj~ og flere fartssyndere
ble tatt og b0telagt.
Torsdag 3.mars 1988 rykket Anne Lindqvist og undertegnede inn et
lengre innlegg i lokalavisene pa vegne av MOON og MOOF, der overskrlften var: 1 Til kamp mot villmannskj~ringen med bat i Vansj~".
Her
tok vi for ass alle de skadelige effekter ved tiltagende
11
Villmannskj¢ring 11 , Vi uttrykte rn1sn~ye med at Vansj~kommunene
ikke kunne komme til enighet om et felles regelverk for Vansj¢. I
den forbindelse oppforaret vi derfor til et interkommunalt
samarbeid. Her f¢lger noen direkte og indirekte ulemper ved
st~rre motorer og bater i Vansj¢, sakalte rene fartsbater
(speedbater), og som eies av fartsglad ungdom:

1) Folk sam bor n!r Vansj~, plages ofte av motorst~y om nettene,
spesielt i Nedre VansJ~, Masse-elva.
.
2) Fugle- og dyreliv far ikke den tiltrengte ro i hekke- og
yngletiden.
3) De store batene skaper store bflger for hekkende fugler.
Dette setter deres reir i fare for a bli ~elagt. B~lgende
skaper ogsa problemer for blant annet kanopadlere.
4) Flere eiere av fartsbater er dessverre ofte alkoholpavirket
under kj~ring i helgene. Menneskeliv settes i rare og
uvettig ilandstigning pa helmer og skj~r med makekolonier
fqrekornmer, med det resultat at unger og egg blir trakket i
hJel.
5) Aile motorer pa fartsbater er en vesentlig st~ykilde. Dette
kan skremme fugler av redene, og det forringer
naturopplevelsen for rekreerende mennesker.
Pa dette grunnlag foreslo vi et forbud mot st~rre
utenbordsmotorer enn 10 Hk til fritidsbruk i hele Vansj~ og at
Valer burde innf~re det samme reglement som gjaldt for de ~vrige
Vansj¢-komrnuner. Dette innlegget ble i brevform sendt til alle
politiske partier i distriktet, til · lensmenn og Moss
politikammer, milj¢vernutvalgene i Rygge og Moss, fylkesmannens
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milj¢vernavdeling, . jeger- og fiskeforeninger~ samt til de
kommunale etater som fiar med fr1luftsliv a gJ~re. Svarene lot
ikke vente pa ~eg,, og i d~gene sam fulgte, kunne man finne flere
leserinnlegg 1 ·1oRalav1sene.
I dag har Moss Rygge og
Rade samme forskrifter for Vansj~, men de er vanskelig ~ handheve
sa lenge Valer bar belt andre forskrifter. Forskriftene for de
tre kommuner som star sammen er:
1) All ferdsel i Vansj~ med motorfart¢y rna ikke overskride 6
knop i 100 meters sonen fra land. Dette medf~rer at det i
dag i prinsippet er forbudt akj~re raskere enn 6 knop i
Sunna, Mosseelva, og inne i smale sund og kiler.
2)

Motorfart~y

lA ikke utstyres med motorkraft st¢rre enn 10 Hk.

Den enkelte kommunes friluftsnemnd kan gi f.eks. yrkesfiskere og
annet personell fritak for punkt 2 i spesielle dispensasjoner.
Disse forskrifter sam ble vedtatt i 1979 har ikke fungert i
praksis. Derfor mener MOOF na at man rna begynne a handheve de.
Relge Jodalen, formann i Moss Politilag, uttalte i et intervju at
et felles regelverk snart matte komme. Uten det er det umulig
for politiet a hindheve de bestemmelser sam allerede finnes,
fullt ut.
·
HVA MENES MED

KONTAKTPERSON?

Etter oppfordring fra Norsk Ornitologisk Forening, besluttet MOOF
a tillegge en av sine stvremedlemmer et ekstraansvar i form av
offisiell kontakt og &indeledd mellom publikum, lokallaget qg
politi/tollere. Lenge f¢r denne oppfordring kom fra NOF, hadde
MOOF i flere ar hatt fast telefonnummer t1l Jo Ranke og sa sett
var altsa ikke dette noe nytt. Vi har hatt jevnlig kontakt med
folk som har spurt oss om rad. Noen har ringt for a si at de
~nsker medlemsskap, andre har ringt fordi de enten har funnet
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skadet fugl eller funnet vindu- og trafikkdrepte fugler, som cfte
ogsa bar vist seg a varre rinffillerket . Enkel te har n ngt og sagt i
fra om ulovlig jakt. Det er dette NOF ~nsket en st¢rre
arvakenhet mot. Dessuten skal kontaktpersonen kunne bista politi
og tollere med god artskunnskap om fugler og hvilke som er fredet
og om hvilke som er jaktbare osv. Dette fordi det foregar mye
ulovlig eggsanking, 1nnsamling av fredete fuglers egg og unger og
jakt pa etterspurte sjeldne arter til utstoppingsformal . Fra tia
til annen bl1r det gjort beslag av for eRsempel utsmuglete
falkeunger og gjerningsmenn blir arrestert. Men som oftest
slipper de fra det hele med en beskjeden bot til tross for at de
har gjort seg skyldig i milj¢forbrytelse (milj¢kriminalitet) med
¢konomisk Vlnning for ¢yet. Derfor oppfordres publikum til a
melde fra til politi og lokale kontaktpersoner innenfor
forskjellige fugleforeninger. I Mossedistr1ktet bar Jo Ranke,
tlf. 09-27 17 70, sittet som kontaktperson i styret i flere ar.
Under f¢lger noen eksempler pa nar MOOFs kontaktperson b0r
underrettes:
1)

Bortr9ving av egg og/eller WJger av fredeta/truede arter som f . eks .
tiskeern, k accu gle og knoppsvane.

2)

Mistanke

3)

tnovllg jakt pA Credete og truede arter, der f'ormAlet med jakten
sannsynligv.Ls er utstopping.

4)

Jakt utenom jakttid og jllkt i fuglereservater .

5)

Bvis du ko~r ovet utstoppede dyr og f ugl e r , der eieren ikke kan
vise godkjennelse fra Direktoratet for Na turforvaltning.

6)

Ulovlig opphold i fuglereservat WJder helclcetiden.

7)

Boging av roeirt1'2r til. rovfugl og ugler.

8)

Bvis

11.8.0

bar fwmet akadet fugl og trenger r!d til pleie av den.

9)

Bvis

ll4n

f'inner

011

s11111gling av truede og fredete arter.

d~

eller skadet fugl med ring.

10) Eller hvis can lllltte ha t:l.ng som

Bo~ving

lD8R

lurer pA om fugler .

av kattugleunger

I begynnelsen av juni 1987, var Jo Ranke og undertegnede ~a tur
til en av foreningens mange kattuglekasser for a ve1e og
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rin~erke kattugleunger.
Jo hadde noen dager i forveien
konstantert at det var unger i kassa, men de var aa for sma til
at de kunne ringmerkes. Forventningene var store i det vi n!Imet
oss kassaL det var nemlig andre aret pa rad kattugleparet hekket
her. Mistanke om at noe galt var skjedd fikk vi da vi dunket til
kassa for a si i fra til uglemor at na komvi for a gi hennes sma
et " f~dselsnummer
Normalt skulle hunnen enten ha fl~yet av
garde eller kommet o~p for a ta en titt. Men dette hendte altsa
1kke og vi ante ugler i mosenw. Jo klatret opp for a se og
ganske riktig, kassa var helt tom. Vi kunne tydelig se at lokket
pa kassa var bliU brutt opp. Dette kunne derfor bare ~re et
menneskeverk. Det kunne ha ~rt en mulighet for at mar eller katt
hadde v~rt pa ferde, men de ville ikke fia klart a l¢sne pa lokket
som var skrudd fast. Dessuten ville vi ha kunnet se spor etter
kamp i kassa, for eksempel rester av fuglene i form av fjlr 99
blodflekker. Dette ble ikke funnet. I det vi skulle til a forlate
ornradet 1 la vi merke til bilsppr helt fram til treet der kassa
hang. B1len hadde kj0rt av en traktorvei og over ei lita eng for
a komme sa n!r som mulig. Bilspora talte Sltt klare sprak, der de
hadde laget spor i det fuktige jordsrnonnet. Vel, det var bare a
se det i ~~ener MOOFs f0rste kasse var plyndret av tobente,
sikkert med det formal for ~yet a fore opp ungene til de kunne
drepes og steppes ut, for deretter a pynte peishyllen hos en
eller annen person sorn £inner st~rre glede 1 d0de ting enn av dyr
og fugler i sitt rette milj¢. Vi b~r ogsa v~re klar over at visse
personer har en samlemani av egg; utstoppede dyr og fugler, pa
lik mate som enkelte driver usKyldig sarnling av f.eRs. frimerker.
Preparatsamlere s~ ingen midler for a fa tak i sjeldne og ~r
utryddete arter, jo sjeldnere de er desto mer ettertraktet er de.
Godkjente taxiderrnister nekter a utf~re utstopping hvis det ikke
foreligger godkjennelse fra Direktoratet for Naturforvaltning,
vel og merke av 1kke jaktbare arter.
11

•
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MOSS OG ONEGN ro<:LEFORENDIGS

STYR£R

Sekretarrer:
lllyvind L4abu

MOOFs Formenn/ledere:
ABKt=ir Rosnes
Jo Ranke
Ka1 Hermansen
Jo Ranke
Dan Bendixen

1978-79
1980
1981-82
1983
19811-85

Lennart Fl~eth

1987-88

ew.r Kr1.atiansen

1978-88

Jo Ranke

Bent Heimdahl
Jo Ranke

Trend Slcovdahl
lllrnult S&ndbek/L.Fl!llseth
Lennart Fl'seth

1986

Rune Wigen

Styre~~edlea~~~~er:

Kasaerere:

0vriae

Tor A. Gur.n
Petter Oabalc
Eldrid Bide

Rwle Botnermyr
Petter Osbalc

1978-79
1978
1979
1979
79.81,82

Arne Thelin

Eldrid Eide

Kai He..-.ansen
l!lyvind Martinsen
Trond Skovdahl

lllyvirul L4abu

Svend Svendaen

1980
1980
1980-81
1980-81

Ka1. Het'IIIINI8Il

Atle Lima

Jan Bfrroesen

1981-82
1981-83
1981-82
83,84.87
1984,86
1983
1984-88
1987-88
1987-88

0yvin.d Martinsen
Dan Bendixen
0rnult S&ndbek
Eili~

Kristiansen

Trond Skcvdahl
Rune S tork!a
Jo Ranke

Birpr Oban

KUa Oldel'Vik

I tillegg har foreningen fltt god bjelp av telgeode per.soner i diaae
10 ilr:
Alle foredregsholdere. Tore Hoell . Else Nilsen og Anne

Lindqvist.
11001

Moss

OK Omegn Fugleforening vil derfor fl takke alle de

pl sn eller annan mlte bar bidratt til

toreningens

wrunnleaelse

og virke gjennom sine r,rste 10 Ar!
LI'l'TERA'l11R 00
KILDEOYERSIXT
Bandixen D.

Bjerndslen K•• Raupr T.
og Warendol"Ph H.
Bruun B. og Singer A.
Dahlst~ P. og Muus B.J.

Flesetb L.
Fleaeth L.
Fjellbalck

1984: Vltaarkawrdaring av Fuglevikbukta pl Jaley i Moss. 14 aider.
0stfold·Nacur nr. 24.
1985:
1985:
1987:
1988:
1988:

A.

FaWla
Gjeuing J.

Haftorn S.
Haga A. og Viker M.

1974:
1976
1978
1971
1985

Vensj!ll-boka.
Cappelens Fuglehlndbok.
Europas Ferskvannsfisk.
Fugler i Vensje. 40 aider.
Sivhauk-an rovfugl 1 ekspantjon.

Natur i lllstfold nr. 1, 1988.
1ide 24-25.
Ornitologiske observasjoner fra
Eld!llya 1 Ryae. fru tU og IIKid
10.12.

197~.

4 aider.

Norsk Oyrenavn A. Virveldyr.
Geomorfologi i lllsttold. 24 aider.
Norge5 Fugler.
Haukugleinvasjonen 1 mattold 1983
og 1984. Natur i lllstfold nr. 1.

1985.

8.

16-21.

273
Dyrelivet omkring Alby. 24 s.
Fuglelivet 1 Vanej~-Hobolvasa
drs&et 1974-81. 0stfold-Natur
nr. 12. 64 aider.
Baatanden av Fisk~rn og Storlom
i 0st fo ld Pylke . (Konfidens lel l )
18 sider.
1980: Kllppens lcli1118Bys tem og Nordena
Kl.iu. Norsk geografisk tidanr. 34. S. 107-114.
1988: Vintererlaa forekout og
utbredelse i 0stfold. Natur i
0stfold nr. 2 1988. s. 101-108.
1980: Kurefjorden 1973-1978. Ornito
logiske unders~kel se r or
utviklingen i omr!det . 0stfoldNatur nr. 10. ~ aider.
En vurdering av Kurefjordsaken.
Katur i 0stfold nr. 2 , 1982.

1959:
1981:

Hagen Y.
Hanssen O. J .
Iversen I .
Kleudal T.

Larsen R. S.
LAgbu 0. og Rosnea A.

t.Agbu 0.

s. 68-69.

Ornitologiske registreringer i
s~rvestre Vansj~. med Dramstadbukta og Piulstsdaundet. 24 s.
0stfold-Natur nr. 24 .
1986: Ornitologiske registreringer i
LAgbu 0 .
omrAdet Moskjera .Haugstanat'a i
Vansje 1983 og 19~. 13 aider .
0stfo1d-Natur nr. 24 .
Meddelelser fra Statens Viltunders~kelssr med ringmerking av forskjellige fuglearter 1936-1971 .
Rapport nr . IV
Olstad 0 .
VIII Martinsen M. og Wildhagen A.
VII Olstad 0.
IX
Hagen Y. og Martinsen M.
XI
Hagen Y. og Martinsen M.
1986:

)IN

•

'YNII
'YNIII

XIX

XXI
XXIV
'YN

Anker-Nilssen T.,

R~stsd

1978-88:

MooF

Nilsen K.

1979:

Ree V.

1972:

Ree V.

1972:

Sterna, Stavanger MuseWIIB Ojenfunn:
Rapporter nr: 1950
Holgersen H.
195~

1971-73
1974
1975
1976-78
1979-Bo

O.W. m.f'l.

Moss og Omegn Fuglefor eni ngs
referstbok, for div . ornitologiak
sktiviteter. 75 s. {H!ndskrevet).
Orni tologiske observasjone r fra
Are fjorden i Rygge 1975-1979.
4 s ider.
Resultater fra 2 Ars ornitologiske
undersekelser i Kurefjorden i
0stfold. Reppert 16 aider.
Fortegnelse over KUJ.'efjordens
fugle fauna {Arts1iste pr. 1~ . 8.•
72) 4 aider.
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Thelin A.

19811:

Ornitalogiske registreringer

pA ~el~y. med hovedvekt

Vilcer M.

1984:

Viker M. og Ludvipen S.
Viker

pA Arene

1980-83. 0stfold-Hatur nr. 22.
97 aider .

M.

Vi.ker M.

Viker P.R.

Hytt rra den lakale rapport og
sje1denhetakomit~ (LRSK) . Natur
1 0stfold nr. 1, 1984 . 5 . 3~-~4.
1986: O~icologiske obaervasjoner 1
0a t fold 1983-85 . Hatur 1 0stfold
nr . 2, 1986 . 5.56-70.
.
1987: O~itologi ske observasjoner 1
0stfo1d 1985-86 . Natur 1 0stfo1d
nr . 2, 1987. S. 6o-68.
1988: Ornitologiske observasjoner 1
0stfold 1987. Natur 1 0stfo1d
nr. 2, 1988 . 5.90~97.
19811: At1esprosjektet 1 0stfold.
0atfo1d-Natur nr. 20. 48 aider.

ARTS INDEX

side

Al.ka
Al.keltonge
Avosett
Bergand
Bergirislt
Bjl!lrltefink
B1A.aeis
B1&strupe
3okfink
Bo1tit
Brunnaklce
Brushan.;,
auslcsltvatt
Blilksanger
BAndkorsnehb
canadagas
Dobbe1t be l< ~as l.n

Doillpap
Duetro.st
Dvergdyicker
Dver;.;fa1lc
Dvergf1uesnapper
Dvergm!ka
overs1o
Dverqanip.t
Dvergspett
Dvergsvane
Dvergterne
Enice1tbekicasin
Fa san
Fislce:n!l<e
Fiske0:n

31,55,82,113,144,166
31,55,82,112,113,144,167
143
47,75,99,141,142,210
65,85,124,145,190,191
65,124,145,188,194,239
20,22,64,85,122,145,187 , 193,238
62,84,145,183,193,237
65,85,124,145,187,188,193,195 , 239
79,143
46,75,86,98,141,142,153,209
27,53,79,87,107,108,141,143,165,223
62,84,120,145,181,183,193,236
62,84,145,180,181,193,236
191,240
46,72,94,141,142.153,207
143,220
65,85,145,188,194,239
63,122,145,186,238
45,142,205
50,77,104,143,158,218
62
33 , 54,81,111,143,223
34,51,79,141,143,160
29,53,79,87,108,141,143,161
58,116,144,171,193,228,230
207
54,144
27,51,81,110,141 , 143,162,220
50,77,105,143,159,218
19,54,81,112,128,130,143,166,193,194,223
2,19,31,49,76,102,103,141,142 , 156,214,215,216
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FJt:lljo
Fj.;lL~rll.e

FJell.nyr l"'per
Fj<!llval<
Fj;;;r<:>ply t t
Flaggspett

f l a.ninc;o
Fosselc.all
i'uglekonge
Furukorsnecb
Gjerdesrnett
Gj0lt
Glente
Gluttsnipe
Grankorsnebb
Gran.:~ais

Gransanger
Gravand
Gr;;mlanda!i1Ake
Gnmnfink
Gr0nnsisik
Gr0nnspett
Gr...,nnstilk
Gr! fluesnapj;~er
GrA;As
GrAhegre
Gr.b:~Ake

GrAsisik
GrAspett
Gr.lspurv
GrAstrupedyltker
GrAtrost
Gulerle
Gulnebb/storlire
Gulnebblom
Gulsanger
Gulspurv
Ha<;;esan;ar
ilaultsanger
Haukug1e
!lavelle
Havhest
iiav1ire
aavsula
liav0rn
Heile
H.eipiplerke
HetteonAke
Horndykker
Hornugle
Hortu1an
liubro
Hvitcrystlo
HvitkinngAs
Hvitryggsc>ett

H<:!rfug1
liznsaho.uic.

165
59,144,172,231
80,109,143
48,77,102,142,157,213
53,143,161
58,83,116,144.171,193,228
94,126,142
13,18,20,60,177,233,23<
62,120,145,181,193,195,236
241
60,144,178,193,234
31,57,82,115,144,168,193,22<
142
27,53,80,88,109,141,143,163,164,221
66,145,191,241
64,84,122,145,187,193,238
61,120,145,180,193,194,236
34,47,74,86,95,141,142,154,210

165
21,23,65,95,145,189,194,240
65,124,145,190,194,240
58,82,115,144,171,228
27,52,80,109,141,143.164,221
62,145,181,193,236
46,73,94,141,142,153,207
7,45,72,86,94,141,142,152,206,207
29,54,81,112,143,166,223
65,85,145,191,194,240
144,171,228
64,122,145,187,239
72,85,93,142
28,64,84,121,145,186,193,195,238
59,83,117,141,144,174,193,231
151
45,72,142,151
61,84,119,144,178,193,235
66,85,125,145,192,194,241
61,144,179,193,235
61
57,170,227
47,76,101,141.142,154 , 211
31,45,93,142,151,205
45
31,45,151
159,197
51,79,106,141,143,161,220
22,59,83,117,141,144,173,174.193,231
20,31,32,33,54,81,111,128-140,143,166,193,223
72,93,142
57,82,115,144,170,227
66
56,57,227
1<.3
94,142,207
58,171,230
58,228
26,28,49,76,102,142,158,215
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Isfug1
Is1orn

Jaktfalk
Jernspurv
J~r?e

Jordu;1.e
Kaie
Kanadisk hetten1ke
Kattuc;1e
Kjerne.biter
iC j"'tt::u~is

Knekkand
Knoppsvane
Kongeorn
Konglebit
Kornkr!ke
Kortnebb<]As
Krikkand
K:ykkje
xr!ke
Kvartbekkasin
iCvinand
Laksand
L&;??fiskand
La?;:Jiplerke
Lap;?spove
La?pspurv
Latterdue
Lavsltri:C:e
Lerk.!fa1k
Lin.er1e
Locvi
Lunde

La'VMleis
L~vsanger

LAvesvale
M4ltrel1terne
~longol1o

ltunk

MusvAk
~lyrhauk
~lyrrikse

Myrsanger
Hyrsnipe
1-!0ller
M!ltrost
Natta:::gal
Nattravn
NatteltrAke
N0tteskrike
Orrfugl
Per1auc;1e
Pi1fink
t>iro1
t>olarjo
t>olarm.Ake
Polarsisik
Polarsnipe
Polars vei:IIOies nipa

58,228
72,93,142
50,104' 143
22,61,144,178,193 , 234
50,218
57,82,115,144,170,227
29,60,84,118,144,176,177,234
143
9,10,11 , 12,22,29,57,82,115,144,169,170,227
65,189
21,64,85,122,145,187,193,238,239
46,75,98,142,210
7,21,45,73 , 74,86,95,141,142,152,207,208
31,48,142,159,211
191,240
60,84,119,144,176 , 234
46,73,95,142,208,209
46,74,86,98,141,142,153,209
33,54,81,112,143,166
28,29,60,84,119,144,176,193,234
143,162,220
47,76,87,100,101,141,142,154,210
48,76,87,101,141,142,155,211,212
76,101,142,155,211
173
52,80,88,110,141,143,164
145,192,241
82,144
60
143,217
59,83,117,144 , 175,193,231
22,23,31,55,82,113 , 141,144,166,167,224
31,167
84,145,186,193,238
22,61,84,145,179,180 , 193,194,236
59,83,116,141,144,172,173 , 193,231
54,82,112,144,166,193,224,225
143
61,144,179,193,235
48,77,102,141,142 , 157,211,213,260
77,104,158,217
219
61,119,144,178,194,235
53,78,79 , 87,108,141,143,161
61,84,120,144,179,193,194,235
63,121 , 145,184,185 , 186,193 , 237 ,238
62,121 , 183,193,237
58,115,144,170,228
60,118,144,177,232,233
60,83,118,144,176,232
50,143,159,218
57,144,226,227
64,124,145,187,193 , 239
60,117,118,144
53
54,81,143,165
145
53,79,108,141,143
53
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?rakt;;:.rfuc;l
Rapph0ne
Ravn
Ringdu~

RinggAs
Ringtrost
Rosen£ ink
Rovterne
Rugde
Rustand
Rradhod.aand
R0dnebbterne
Rr~~dstilk

Rradstjert
Rrad:strupe
rt~Z~dvingetrost
:ar~~rdruc.
a~u:sanger

Sand1o
Sand10per
Sandsva1e
Sang1erke
Sangsvane
Sidensvans
Si1and
Si1di!CJ.!~a

Sivhauk
Sivh0n.,
Sivsanger
Sivspurv
sjeorre
Skjeand
Skjere
Skjii!rpiplerke
Skogdua
Skogsnipe
srnA1om
ScAspove
Snadd~rand

Sn"spurv
Sn0ug1.a
Sotnc;me
Sotsnipe
Spett1aeis
Sp1itterne
Spurvehauk
Spurveug1e
Stainskvett
Steinvender
Ste11erand
Steppehau<c
Stillits
Stjertand
Stjartueis
Stokkand
Storfug1
Starjo
Star 1om
Storskarv
Storspove
Strandsnip~

47
50,105,143,159
13,60,84,119,144,177,234
57,82,114,141,144,168,193,224
46,94,142
62,145,185,193,237
65,85,124,125,145,191,194,240
143
51,110,143,161,220,221
142
142
112,144
27,53,80,109,141,143,165,221
29,62,121,145,133,193,237
62,84,145,183,193,195,237
28,63,84,121,145,185,193,237
205
61,84,119,144,178,193,235
27,51,77,78,87,105,106,141,143,160,220
108,143
27,59,83,144,172,231
58,83,116,141,144,172,230
8,46,74,95,141,142,152,153,207
6n,B4,119,144,176,232
48,76,87,101,141,142,155,211
54,81,111,143,166,223
24,49,104,143,158,216,217
141,143,159,219
144,178,193,235
66,85,125,145,192,194,195,241
47,76,86,87,101,141,142,154,155
47,75,99,142,154,210
20,60,83,118,144,176,193,232
59,83,117,144,174
57,82,114,141,144,167,168,224
52,80,109,141,143,164,221
25,44,72,93,142,151,205,265
52,81,110,141,143,162,221
98,142
31,66,85,145,192,241
169,170,225,227
51,77,105,141,143,159,219
53,80,109,141,143,165,221
64,122,145,187,193,239
81,144,166
49,76,102.142,157,193,194,215
57,144,168,224,227
62,84,121,145,181,182,193,236
51,106,141,143,160,161,220
47
49
65,85,145,190,240
46,75,98,141,142,153,209
64,145,1a7,193,239
35,46,74,86,97,141,142,153,209
50,143,218
53
44,72,93,142,151,205
45,72,94,142,152,205
9,52,80,110,141,143,162,163,221
52,80,110,141,143,164,221,222
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StripegAa
Sti!r
Svartand
Svartbak
svartg1ante
Svartha1aapove
Svart/h £1uesnapper
Svartrneis
Svartryggerle
svart r0dstjert
Svartspett.
Svartterne
svarttroat
svem.ueanipe
Sctdgh
Ta£fe1and
Takava1e
Teiat
•.rero~~oinckanipe

?je1d
Toppand
Toppdykker
Topp1erke
Toppm.eia
Toppakarv
Torniriak
Tornaanger
Terns kate
Trane
Trekryper
Tre1erke
Trepip1erke
TretAspett
Tundrag!s
Tundra1o
Tundraanipe
Turte1due
Tyrkerdue
Tyvjo
TArnfalk
TArnaeiler
Vaktel
Vandrefa1k
Vannrikae
vara1er
V~ndeha1a

VepaevAk
Vinterer1e
Vipe
&rfug1
Akarrikae

46,142
28,60,83,118,144,175,176,193,232
47,75,86,87,99,100,141,142,155,211
19,54,81,112,113,143,165,223
215
80,110,143,162
62,145,181,193,195,236
21,64,145,187,238
59
84,145,183
58,83,116,144,172,229,230
81,112,143,224
63,84,121,145,184,185,193,237
34,111,143
73,95,141,142,153,209
75,99,142,210
59,83,116,141,144,173,193,232
56,82,144,167
79,108,141,143,161,223
34,35,51,77,87,105,141,143,159,160,219
47,75,99,141,142,154,210
6,72,85,93,141,142,151,205
144
64,85,145,187,238
152,205
65,85,124,145,190,194,240
61,84,120,144,179,193,235
59,83,117,144,175,193,232
50,77,105,141,143,159,219
64,85,145,187,193,239
116,144,230
59,83,117,144,173,193,231
144,171,172,230
94,142
51,79,106,141,143,161
53,79,108,141,143
57
57,114,144,168,224
54,111,143,165,223
8,49,50,104,143,158,159,218
58,82,115,144,170,228
77,105,143
77,103,104,143,158
219
59,83,117,144,175,232
58,82,144,172,193,230
49,76,109,142,156,157,212,213
59,144,174,175,231
34,51,79,87,106,107,141,143,160,220
35,47,48,75,86,99,141,142,155
143,219
.
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