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Innledning
Dette nr. av @stjold-Natur er vietAkereya Ornitologiske Stasjon, som vhen
2001 kan se tilbake pil40 hs mer eller mindre fast sesongdrift. Mer tilfeldig
ringmerking startet i 1955. Stasjonen ble fast etablert vhen 1961 etter initiativ
av Gunnar Lid (1938-83) og Einar Brun (1936-76). Tragisk nok druknet
begge initiativtagere i relativt ung alder under feltarbeid med sjefugl/
vannfugl. V annflyet Einar Brun (40) ved Zoologisk museum i Tromse
benyttet, slo rundt etter landing pa Vegavannet i Serreisa, Troms.
Gunnar Lid (45), Zoologisk museum i Oslo, druknet fra smabat ved Hemyken
pl Rest 7 ilr senere. - Disse to tragedier her mane til ytterligere ettertanke og
til respekt for sje og vann for aile som ferdes til og :fra Akereya, ofte i ustabilt
va:r, slikjeg husker min furste hesttur dit ut for snart 33 Ar siden:

To 18-mnger i tresnekke med bill kallesje - fra Sponvi.ka ved Halden- ut
Sekken I Singlefjorden- rundt Homlungen fyr- Asmaley ser- og mot
"0'en"- i frisk vind, fer redningsvest var standardutsyr! En klassekamerat
skulle mA.le opp den den gang mer ruinpregete Akerey festning (fort) til sin
sa:roppgave pi i 3. gym. (gymnasium, n! "videreg!ende").
Gamle feltnotater forteller:
"Lurdag 31.8.1968: Slutter slrolen kJ 13.05- endelig! (6 dagers skoleuke den
gang). Min store drem om a fo komme til Akergya gar i oppfyl/else ... Grlcvrer,
vindfra nord. ... Vreret er tungt- store grablll slcyer driver over. Deter en fin
stemning ute pa sjeen. Langt fremme stilc:Jcer en stor 11)1 opp av det urolige
havet - deter Akereya- et knutepunktfor foglers trekkveier. Det skummer
om baten, men det norske flagg star rett ut og blafrer- og minner oss om vcirt
frie land. Tjekkoslovakia er nettopp inntatt (anm.: Sovjetunionens invasjon i
1968). Denflate "gy-skiven" (dvs. Akereya)pa sjeen langt der framme blir
sterre og sterre ... Formasjonene i jellet ved nordenden av Akereyafortel/er
omfortiden .... Slo opp teltet noe Ienger inne pa eya" (ved fjellet N p!
"Speidersletta"). Det ble regn, med kraftig vind og vakker kommo (lyn under
horisonten) utover kvelden og natta, men bedre va:r oeste dag, dajeg for
furste gang sa mistnett og ringmerking av en levsanger p! na:rt hold.

Det ble flere turer til Akereya utover pA 1970-tallet, noen ganger sammen
med den alltid inspirerende Gunnar Lid. Srerlig husker jeg kontrastene nar
den store skikkelsen, Gunnar, behandlet de ersm! fuglekongene med stor
varsomhet under "fuglekonge-rusbene" med mye fugl i netta, eller vi dro ut i
smabAt for Asette eller dra trollgam. Gunnar var selve idealet og
samlingspunktet pA Akereya belt frem til midt pA i 1970-tallet, da yngre
Fredrikstad-omitologer med Ole Jergen Hanssen i spissen mer overtok
driften. Utover i 1980-Arene korn atter nye drivkrefter til, med Magne "Pedro"
Pettersen som primos motor i mange Ar. "Pedro" er utvilsornt omitologen
med flest bessksdegn av aile pA "(2fen" gjennom tidene. Han bar ogsA
"arsrekorden" rned bele 132 beseksdager pA eya i 1986, dvs. mer enn 4 av
arets mAneder!
Geir Hardeng 9. april2001
Red. liJstfold-Natur

Foto av Gunnar Lid (1938-1983
Se og s.57a i foreliggende rappo
Adresser og kontaktpersoner
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-Styrernedl. I husstyret. : Bjern Kristoffer Janson Frostad,
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-Akereyas geografiske posisjon: 59° 02' N 10° 53' E
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Naturfaglig historikk om Akereya
Botanikere - forst ute
F0I'Ste flora-opplysninger fra Akereya ble publisert av M.N. Blytt i 1827 i
"Om en reise til Hvaler" (Wikstroms A.rsberettelse 1827:352-355). 0ya ble
bes3kt av distriktslege H.C.Printz, der noen funn senere er referert i botanisk
litteratur, bl.a. funn av stjemetistel. Ogsa zoologen Robert Collett gjorde noen
flora-nedtegnelser under sitt bes3k her 16.6.1865. Nils Hauge beskrev flere
funn i 1948 (Blyttia 6:51-52), og senere saltsoleie (1954, Blyttia 12:167-168).

Ornitologene - senere
Nedtegnelser finnes etter flg. ornitologer som har besekt Akereya fer
Akereya Omitologiske Stasjon ble etablert i 1961 (@stjo/d-Natur nr.34:
85-110):
-Robert Collett (f.1842- d.1913): 16.6.1865
-Johan Andreas Thome (f.l849- d.l912): Til sammen ca37 beseksdager
1880-1910, se og kap. i foreliggende rapport
-Yngvar Hagen (f.1909- d.l993): 1927-30 + 1954
-LeifRyvarden: 1955-56
-Cato Lunder: 1957-58
-Hjalmar Munthe-Kaas Lund (f.l913- d.l989): 1957-60
Egg- og dunvmrfredning 1901
Akereya (g.nr./br.nr. 45/1) som var eiet av Nicolai Nilsen, og sjesonen 1,5 km
fra eya, ble ved kongelig resolusjon 24.7.1901 fredet som "~eg- og dunv~er"
etter Jagtloven (1899, §15). Fredningen trndte i kraft 30.11.1901 og omfattet
en totalfredning av ~erfugl og forbud mot llesne skudd pa eya og omr!det
omkring i tiden 1.4. ti115.8.

Oppkjep av Akersya i 1955
I anledning planer om salg av Akereya til Oslojjordens Friluftsrad (OF),
besekte Yngvar Hagen (konservator ved Zool. mus. i Oslo) eya sammen med
joumalistRagnar Frislid, 19.-20.7.1954. Yngvar Hagen kjente Akereya fra
fur, da hansom 18 iring i 1927 var her, liksa i 1928 og 1930 Gfr. ~stfold
Natur nr.34:92).
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OF fremrnet i samn\d med Hagen i 1954 et forslag til Rlstlandske
Naturvernforening om et fuglereservat pA vestsiden av Akereya og et
friluftsomn\de pa estsiden av eya (Naturvern i Norge, Arsskrift 1954:31-32).
Vemeforslaget ble ikke realisert til tross for at vi fikk en ny naturvemlov
samme k Hagen tiltradte en stilling som statens jaktkonsulent i 1955 og ble
senere vitenskapelig Ieder av Statens viltundersekelser.
Viltfondet, som ble bestyrt av Viltstyret, hjemlet i Jalrtloven 1951, sorterte
under Landbruksdept. (LD). Viltfondet bidro med 25.000- til kjepav eya, slik
at hele Akereya med Vesle i 1955 ble oppkjept til friluftsformal i regi av OF
og med til samrnen 42.000-kr. fra 7 0stfold-kommuner. 0ya med Vesle ble
kjep for kr. 55.000- av Jens Engedahl, og restbelepet ble brukt til restaurering
av huset og til diverse tiltak for friluftslivet pA eya.

Tilsynsutvalget for Akereya og bruk av huset pl eya
Et Tilsynsutvalg ble nedsatt der bl.a. Landbruksdept. (Viltstyret/Viltfondet)

hadde 1 medlem. Viltstyret fikk myndighet til evt. A:frede syas dyreliv, inkl. a
forby ferdsel ser og servest pa eya av hensyn til fuglelivet, og ellers a drive
forskning og om enskelig foreta ulike viltmessige tiltak i den forbindelse.
Miljeverndept. (MD) ble etablert i 1972. Viltloven (1981), der ogsa Viltstyret
og Viltfondet ble hjemlet, ble tillagt Miljevemdept. som fikk en repr. i
Tilsynsutvalget. Denne retten ble med brev fraMD 12.9.1985 overfsrt til
mi/jf!Vernavd., fylkesmannen i Rlstfold.

Iflg. en erkhering om disponering av Akersya og huset (tinglyst 28.1.1956)
"s"kal det til enhver tidvrere disponibelt et rom med adgang til kokingfor
personer somfra tid til annen med oppdragfra Statens viltundersekelser har
behov for oppholde seg pa eiendommen. ,
Statens viltundersekelser ble senere Viltforskningen i Direlrtoratet for jakt,
viltste/1- ogferskvannsfiske i Trondheim, fra 1986 Direktoratetfor
naturforvaltning, der Viltforskningen senere er skilt ut til stiftelsen
Norsk institutt for naturforskning (NINA).

a

Akereya Ornitologiske Stasjon
Stasjonen ble fast etablert varen 1961 etter initiativ av Gunnar Lid (1938-83)
og Einar Brun (1936-76).
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Gunnar Lid var fra Oslo og studerte realfag I biologi ved Universitetet i Oslo.
Han ble tilknyttet Zoologisk museum i Oslo, som Luftforsvarets ekspert pa
fly- fugl-problematik.k. En oversikt over Lids skrifter med opplysninger fra
0stfold og Akereya finnes i Natur i @stfold 1983 (nr.3, s.99), se og s.57a.
Einar Brun (1936-76) var fra Sandefjord, og tok hovedfagsoppgave (1963) pi
Oslofjordens pigghuder (kdkeboller). Han ble senere professor ved Tromse
museum. Lid og Brun druknet begge i relativt ung alder under feltarbeid med
sjefugl/vannfugl. Vannflyet Einar Brun ( 40) benyttet, slo rundt etter landing
pa Vegavannet i Ssrreisa, Troms. Gunnar Lid (45), druknet fra smllbat ved
Hemyken p! Rest 7 h senere.
Zoologisk museum, Universitetet i Oslo overtok i ferste halvdel av 1970-tallet
ringmerkingsadministrasjonen for Statens viltunderseke/ser, som flyttet til
Trondheim. Ringmerkingsadm. ble utfert av realfag-studenter med kontor p~
Blindem (Univ. i Oslo), kalt "Ringmerldngssentralen". Zoologisk museum
fikk dermed rett til adisponere plassen til Statens viltundersokelser i huset p!
Akereya. Gunnar Lid, med arbeidsplass pl Zoologisk museum, ble museets
mann pi Akereya. Han var Ieder av Akereya Omitologiske Stasjon til midt pi
1970-tallet. Da overtok medlemmer av @stfold Ornitologiske Forening (stiftet
i 1971) med foreningens formann i 1977-78, OleJorgen Hanssen (den gang
realfagstudent ved Univ. i Oslo) driften, idet Lid trakk seg ut av virksomheten
pa Akereya. Etter Lids doo i 1983, var det ingen ansatte ved Zoologisk
museum som videreferte hans arbeid pl eya. Akereya Ornitologiske Stasjon
ble .
tilknyttet Norsk Ornitologisk Forening, avd. fJstfold. - Utover i
1980-Arene overtok Magne Pettersen som mangelrig primus motor pa
stasjonen. I ny tid overtok atter Bjorn K. Janson Frostad lederansvaret, i dag
Stein Engebretsen.
Om ghdsbruk og bosatte plAkereya, fer kalt Agemen, i tiden 1645-1879,
skriver for evrig G.Heiby (1981, s.538-541) i Hvaler bygdebok, bind ll:
Gorder og slekter.
G. Hardeng
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Berggrunn, landformer og
losavsetninger pa Akeroya
"Ubebodd Hvaleroy i havgapet, sjt~ pa alle kanter, prekambrisk grunnjjell,
isskurt sagalandskap, nonjigurative jettegryter, rodglitrende
Javasteinsblokker etter Lillevannvulkanens siste utbrudd, dystert griisvarte
meterbrede polerte band av amfibolittganger skraskar eya, pegmatittganger
med matt rosagrennhvit feltspatt og glitrende sluddfarget k:varts med tydelig
skulpterte heksagonale lcrystallpyramider og parallelt avgrenset av skinnende
biotitt, svart nar man kom nmr, duftende porsmyrer inngjerdet av gamle
strandlinjer, spennende stein med rode granatinneslutninger og me/lorn
steinene ..... " Fra boka Deg (1981) av Annemartha Borgen.

Vegetasjonens mosaikk og fordeling kan forklares utfra berggrunn, lasmasser
og eksposisjonen ulike steder p~ Akeraya, som er avgjerende for hvilke
vegetasjonstyper vi finner og dermed bestemmende for flora og fauna.
Sterkt vekslende mengder la-smasser, komst01Telse ogjordsmonn gj0r at
vegetasjonen selv over meget sma avstander veksler sterkt; fra granittberg
med sparsom lav-vegetasjon, til ur i le med krattskog, fattig wrreng p~ sand,
rik kalkt01Teng p~ skjellsand; myr og fukthei pa torvjord, tangvoll-vegetasjon,
osv.

Figur 1: Avrundete granittformer med lite l0smasser er vanlig i ytre Hvaler,
som her fra s0r pa Spjreray, sett sarover mot Akeraya.
Tegning: Aksel Front, fra: Front, A.1997: Hvalerskisser, s.21.
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Berggrunn

Det meste av Akereyas overflate er uten lesmasser, og dermed er det mye
fjeH i dagen.
Granitt er belt dominerende bergart, med alder pa ca 8-900 mill. Ar, dvs. at
den tilherer selve grunnfjellet frajordas urtid eller prekambrium. Granitttypen er s!kalt "Fredrikstad-granitt" (Pedersen & Maalee 1990).
I granitten kan en her og der se inneslutninger med en enda eldre
grunnfjellsbergart, gneis, som i motsetning til den mer massive og homogene
granitten, har lyse og merkere striper og b!nd. Granitt domineres av de lysere
mineralene /evarts ogfeltspat, foruten merk og lys glimmer, hhv. muskovitt og
biotit. Ca 70 % av Fredrikstad-granitten utgjeres av silicium-oksyd (silikat =
kisel, Si02) og ca 15% er aluminium-oksyd (Ah 0 3, Pedersen & Malee
I 990:6 I). Enkelte steder pa eya kan sees markerte smale og merke b!nd i
granitten. Det er diabas, dvs. magma som opprinnelig trengte opp gjennom
granitten i jordskorpen og sterknet til en gangbergart fer jordoverflaten ble
nMd. Stedvis sees ogsii. grovkrystalinske pegmatitt-ganger og svakhetssoner
med mye feltspat i granitten.
Landhevning

flo

'd

, 6@)
C!t>.,rrf'sfen

..

'

.
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Akereya ruver ikke over havflaten, slik som Sestereyene i vest. Sester bestdr
av langt yngre bergarter, sAkalt rombeporfyr-konglomerat fra permtiden (2300 mill. ar siden). Akereyas lwyeste punkt, Reduten, er bare 32m o.h. Som
felge av landhevning etter siste istid, begynte Akereya bokstavelig talt d
dukke opp av sjsen for "bare" vel 6.000 Ar siden, beregnet etter
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landstigningskurve i Danielsen (1970). Som ey betraktet er Akereya
geologisk sett altsa meget ung. Tresten like est for Akereya er et synlig bevis
pa landhevningen. Den sterste av holmene er 8m hey, og begynte a stikke opp
av sjeen ca 500 ar fer f. Kr., da strandlinjen i S. 0stfold Ia ca 8m lwyere enn i
dag (Danielsen 1970). Da smAholmene her ble navnsatt i sagatiden, antatt pa
1200-tallet, ll strandlinjen den gang vel 2m heyere enn i dag og bare 11tre
stener" var synlige, i dag er tallet 8-10 (Johansen 1970).
Landform og topografi
I kyst-0stfold brukes betegnelsen klaver om trange daler. Sprekkedaler er
vanlige i 0stfoldkystens granittornrlder som pa Akereya. Sprekkedalenens
lengde, bredde, dybde og tverrsnittform varierer. De er dannet langs
oppsprekking- og svakhetssoner, sml forkastningssoner i grunnfjellet.
Sprekkedalene er utformet ved krefter fta vann, isbreer/trykk og
frostsprenging. Pl et flybilde over Akereya sees de som slkalte 11 langdaler"
og "tverrdaler", der ferstnevnte deter eya ito- fta nord ved huset (Husbukta)
-til ser (Vaderbuktf "Pollen"), mens sma "sidedaler" er trange sprekkedaler
nesten vinkelrett pl"langdalene". Der "langdaler" og "tverrdaler" krysser
hverandre, f.eks. ved huset pa eya, fmnes omrAder med tidligere dyrket mark,
vesentlig p! sandholdig grunn. Det sarnme er tilfellet pa "Speidersletta" !itt
Ienger est, der en markert tverrdal danner en naturlig gangvei fta huset til
selve sletta som gar nord-ser.
Smlformer
Her og der danner granitten belt nakne svaberg, minimalt med lav pA, med en
redbrun fjelloverflate, s!kalt 11 brunhud", et magnesium-oksyd, hvilket s~erlig
er tydelig serest pl eya. Studeres granittoverflaten rwyere, finnes stedvis
smlformer, som sigdbrudd ogparabelriss i fjelloverflaten, dvs. sma buete
sUIgroper vinkelrett pa isbreens tidligere bevegelesesretning. Andre s!kalte
"plastic forms 11 (P-former) som renner og 11trau" i granitten er vanlig, av og til
ogsa somjettegryter, alt dannet pga isbreens arbeid- og ikke minst
smeltevann under heyt trykk under store ismasser fra siste istid. P-former
omfatter for evrig en rekke elementer som er n~errnere klassifisert og
beskrevet fta andre grunnfjellsomrader ved kysten: Den svenske vestkysten
(Johnson 1956) og fra Kragere-skj~ergarden (Gjessing 1965). Skuringsstriper
finnes pA Akereya. Disse sees lettest etter regn, for eksempel S0 pa eya. Sma
"skater" og forsenkninger i granitten, stedvis med forvitringsgrus i bunnen, er
vanlig utbredt.
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Lssmasser
Omrader med Jgsmasser dekker en langt mindre andel enn bart grunnfjell pA.
eya. Lesmasse-typene varierer, avhengig av opprinnelsen, :fra isbreer,
tidligere sjebunn, rasmark, m.m. Bestemmende for lesmassenes plassering pli
eya er heydenivaet over havet /landhevningen og sprekkesonene i
berggrunnen der masser kan akkumuleres. Etter hvert som eya steg opp av
noe mer heyereliggende omn\der, for sA.
havet, er Iesmasser vasket bort fra
Abli avsatt i Ienger nede i beskyttende spekker og smAdaler. Sjeens
brenninger har i tidens lep flyttet lesmasser fra den sterkt eksponerte
yttersiden, mot lesidene. Saledes er eyas sendee deler temmelig "renvasket"
for lesmasser. Sandornradene finnes saledes hovedsakelig pa eyas "innerside"
eller leside, og srerlig i grunnfjellets sprekker.

Ru//esten
Den store endernorenen, Raet gjennom 0stfold, fra Halden til Sarpsborg og
Moss, ble dannet for ca 10.600 ar siden (Serensen 1979). Fra Hvaler trakk
isen seg til bake enna fer, og det sakalte "Hvaler-trinnet" ble dannet for
nrermere 12.000 ar siden. Vi ser dette som rullestensreyser ved Bratteste/
Pigesten pa Asmaley og ser pA Kirkey (Erikstad 1991,1999). St.9rre
ansamlinger av rullesten pA Akereya rnA vzre rester etter grov morene, som
ble oversvemmet av sjeen da iskanten mot havet trakk seg tilbake for mer enn
ca 12.000 Ar siden. Deter rimelig Atenke seg et eldre "Akereya- Hrerfeltrinn" etc. utenfor det mer "offisielle" "Hvaler-trinnet".
Landmassene bar hevet seg, og finere sand, grus og smasten ble vasket bort i
brenningssonene etter hvert som Akereya gradvis steg opp av havet. Selve
rundkampen ble liggende, ferst som rullestenstrand, senere som de landreyser
vi i dag ser noen steder.
Avrundete stener er vanlige pa eya, srerlig pa S del av eya og pa SV-siden,
eller som mindre r.eyser Jwyere over dagens havniva. Den sterste stenura, en
tidligere rullestensstrand da landet lA Iavere, finner vi som en stor langstrakt
reys NV pa eya. En liten holme like ser for eya, kalt "Rullestensskjreret",
bestAr i aile fall over havnivaet, utelukkende av rullesten. Flere steder tinnes
mindre oiiUider med ruUestensstrand. Stengjerder est og vest p! eya er
nettopp lagt opp av rundkamp eUer rullesten.
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Flyttblokker
N aturligvis dominerer gmnitten belt i rundkampen rundt omkring p;i sya, men
det finnes ogs;i. innslag av "fremmede" bergarter (Johansen 1972), som
sandsten, kalksten, rombeporfyr, hornfelds, eller stmre flyttblokker av
kambrosilur-bergarter, sistnevnte o:fte rikelig bevokst med messinglav
(Caloplaca I Xanthoria spp.). Flint, som ikke fmnes i norsk berggrunn, er
relativt vanlig, som s;\kalte flintknoller i stenmysene, eller sylskarpe smAsten
og flintavslag i strandsoner og pfl Festningsholmen. I de rikeste nivflene p!
sya utgjer flint 2-3 % av alll0ssten (Johansen 1972). Flinten bar hit kommet
fra Danmark, fastfrosset til fordums isfjell, eller i v!r tid av og til med
"Kattegat-is" (Johansen 1972).

Sand- og grus
Sand- og grusstrand fmnes srerlig i bukter nord p! 0Ya. Disse fortsetter
innover de tilh0rende sprekkedalene 0-over og S-over, f.eks.
i den
s;ikalte "Speidersletta". Fattig, lett drenert mrreng er utbredt innover pl0Ya.
De "unge" sandstrendene nrer sj0en er "unge" i betydningen av at de er i ferd
med l dannes, ved a "stige opp" av sj0en pga Iandhevningen. Dessuten tar de
tilf.mt "driftmateriale" av sand, bar ofte lite vegetasjon pga sin unge alder,
b0lgenes arbeid og slitasje fra sm!bAtfolket.
Skjellsand
De mange skjellsandbankene rundt om p! 0Ya er et tydelig bevis p! Akereyas
"marine" opprinnelse; tidligere sj0bunn som gradvis steg opp av havet.
Skallrester etter d0de blmdyr (muslinger, snegler) og rur (Balanus spp.) er
botaniske "oaser". Skjellbankene variecer i alder, fra meget unge banker mer
havniv!, f.eks. "Blaskjellbanken" sm ved Ak.ereytjemet, til de eldste bankene
i h0Ydeniv!et like under 15m o.h. (Halvorsen 1982), dvs. med alderp!
minimum 3.800 !r (utfra strandlinjekurve for S. 0stfold i Danielsen 1970). I
heydeniv!et over ca 15m o.h. er det ikke registrert skjellbanker pa eya.
Sammensetningen av musling-faunaen i bankene varierer, fra typiske
bllskjellbanker ide laveste niv!er- og dermed ide yngste bankene, til
hjertemusling, sandmusling, albueskjell, 0-skjell m.fl. ide mer
heyereliggende og eldce banker (Halvorsen 1980). der bl.a. ogsa ulike arter
strandsnegler (Littorina spp.) er vanlige. Kalktmrenger finnes p!
skjellsandbankene og disse er meget godt studert botanisk av Halvorsen
( 1980a,b) og av Eilertsen ( 1991 ), sistnevnte har ogs! har et kart over
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bankenes forekomst p! eya.
Torv I organiskjord
Sa:rlig vest pa eya finner vi torv i tilknytning til myr og fukthei. Her
akkumuleres dedt organisk materiale, idet planteproduksjonen overstiger
nedbrytningen. Pa slike steder forsinkes nedbrytning pga hey
grunnvannstand. Hey markfuktighet bidrar til at mindre oksygen trenger ned i
jorda. Nedbrytning i anaerobt milje (oksygen-fritt) gir langsommere enn i et
oksygenrikt milje, og denned hoper det seg opp doot organisk materiale.
Torvdannelse er et faktum . Ofte settes 30 em torvtykkelse som nummum
for at torvjord skat kalles "myrjord", og pa Akereya er ofte torvdybden < 30
em. I bukter og kiler pa eyas eksponerte deler avsettes ilandskyllet tang og
tare som tangvoller, som ofte gir godt grobunn for nitrogenkrevende planter.

Litteratur
-Brun, E. 1964 + 1968: Akereya, en ny ornitologisk stasjon. Sterna 6:169184. Akerey Brev 1968 nr.3: 13-15 (utdrag).
-Danielsen, A. 1970 : Pollen-analytical Late Q1:1atemary studies in the Ra
district of0stfold, Southeast Norway. Universitetet i Bergen, arbok 1969,
mat. naturv. serie, nr.14: 1-146 +figurer.
-Eilertsen,O. 1991: Vegetation patterns and structuring prosesses in coastal
shell-beds at Akereya, Hvaler, SE Norway. Sommerfeltia 12:1-90.
-Erikstad, L. 1991: 0stfold. Kvartcrgeologisk vemeverdige ornrlder.
Norsk inst. for naturforskning (NINA) utredning nr. 26:1-26.
-Erikstad, E. 1999: (LokalitetNorge nr.27). Hvaler. NordiskMinistem\d,
TemaNord nr. 584: Israndliier i Norden.
-Gjessing. J. 1965: On 'plastic scouring' and 'subglacial erosion'.
Norskgeogr. Tidsskr. 20:1 -37.
-Halvorsen, R. 1980a: Numerisk analyse av vegetasjon pl skjellbanker pA
Akereya, Hvaler. Kgl.norske vidensk.selsk., museet, Tr.heim, bot.ser., nr.S:
244-252.
-Halvorsen, R. 1980b: Numerical analysis and successional relationships of
shell-bed vegetation at Akereya, Hvaler, SE Norway. Norw. J. Bot. 27:71-

95.

-Iversen (=BAtvik), J.l. 1988: Vegetasjon og flora pa Akereya, Hvaler.
Natur i f2Jstfold 7(1):26-28. (Geologi s.26-27).
-Johansen, E. 1970: Hvor ligger Sverresagaens Bristein ?
Akerey Brev I 969170, nr.4 : 17-34. (Tresten s.24+27).
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-Johansen, E. 1972: Hjemlige og fremmede stener pA Akereya.
Akeroy Brev nr.5, 1972: 7-ll.
-Johnsson, G. 1956: Glacial-morfologiska studier i Sodra Sverige.
Meddn. Lunds geogr.lnst., Avh. nr.30: 1-407.
-Pedersen, S. & Maalee, S. 1990: The Iddefjord granite: geology and age.
Norges geol.unders. Bull. 417:55-64.
-Ryvarden, L. 1978: Akereyas karplanter. @sifo/d-Natur nr.3: 39-53 (Geologi
mv. s.39).
-Sorensen, R. 1979: Late Weichselian deglaciation in the Oslojjord area,
south Norway. Boreas 8:241-246.

Stenr~s NV pll Akerey ved en dam. Rsysa kan va::re rester etter et
"Akereya-H~rfel-trinn" i siste istids avsmeltningshistorie, altsA. en

eldre dannelse enn det mer "offisielle" "Hvaler-trinnet" som en ser rester av
ved Brattests I Pigesten (Asmaley) og ser pii. Kirkey. Foto: Forf. 4.5.1985.

G.Hardeng
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Ferskvannsdammer pa Akeroya
Damtyper

Dammene pa Akereya er av flere typer - og overgangstyper finnes.
Grovt sett kan de inndeles i :
-Kransalgedam (Chara-dam): De fleste kransalger (Characeer) lever i
kalkrikt vann. Derfor finnes damtypen vanligvis i omd.der med kalkrike
bergarter, cller som pa Akereya i tilknytning til skjellsand. Dette er en artsrik
damtype.

Figur 1: "Ung, bh\skjell-dominert skjellbanke ved Akereytjemet vest.
Kalkskallene pavirker tjernet slik at pH blir hey, likes! alkaliniteten
(bufferevnen) og vannets "hardhet". Foto: Forf. 1986.
-Grunnjjel/sdam: Sure, sma, men av og til relativ dype, vegetasjonsfattige
dam mer i forsenkninger og sprekker i granitten, unntaksvis i jettegryter.
Terker meget sjelden ut. Temmelig artsfattige og er den vanligste damtypen
pa oya.
-Myrdam: Dam mer eller mindre omgitt av myrtorv og fukthei, ofte med
brunlig vannfarge pga humus (reststoffer etter nedbrytning av organisk
materiale). Eksempler fmnes V pa eya.

-Vegetasjonsrik dam: Dam som ut pa utpli sommeren bar baret meget
tilgrodd vannspeil. "Takrmdammen" belt SV pi eya er spesiell, idet andre
dammer pi eya ikke er takrer-dominert.
-Temporcer dam: Liten dam eller pytt som periodevis wrker ut. Slike dammer
er i perioder meget vanlige, men er ekstreme miljeer for ferskvannslevende
arter, sa artsutvalget er lite. Damtypen er srerlig vanlig belt sm p! Akereya, p!
den sterkt eksponerte Smodden.
-"Fjellpytt": Meget sma og grunne pytter i smli "skliler" og forsenkinger i
granitten, stedvis med litt forvitringsgrus i bunnen. Meget vanlig pi eya etter
nedb.0rsperioder. Tmker noksa raskt ut.
-"Saltpytt": Saltpavirket pytt i "sjespreyt-sonen" ("spray-sonen" =
supralittoral-sonen). De wrker ut, slik at utkrystalliserte saltkom sees p!
bunnen ("saltpanner"). Finnes vanlig like over flo-millet (eulittoral-sonen),
srerlig etter kraftig vind og oolger. De kan i perioder buse enkelte marine
arter, f.eks. strandsnegl (Littorina spp.) og tanglopper (Gammarus spp).
Av og til kan tang og tare skylles opp.
Vannkjemi
12 dammer p! Akewya ble undersskt 26.5.1993 (Jensen 1994, pers.medd.),
med flg. variasjoner for ulike parametere :
- Surhet (pH) varierte :fra 4,3 til 8,8, med surest vann i grunnfjellsdammer
uten skjetlsandpavirkning.
- Ledningsevne (mikrosek /em) uttrykker vannets totale innhold av ulike ioner
I oppleste salter, varierte fra ca 20 til ca 3.400.
- Fargetall (mg platina= Pt, pr.liter vann) viser vannfargen, som sier noe om
lysets evne til Atrenge ned i vannet. "Lav" verdi vil si "klart" vann. Verdiene
p! eya varierte fra 30 til490.
- Alkalinitet (milli-mol tilsatt syre pr.liter vann) er vannets bufferevne eller
egenskap til a motst! endringer i surbet (pH). Verdien varierte fra 0 ide
sureste dammene, til ca 65 i en kalkpavirket dam.
- CaO-hardhet (Ca = kalsium) i mg pr. liter vann, forteller om kalkmengden i
vannet. PA Akereya viser verdien graden av skjellsandpavirkning; verdien
varierte fra 2 til 100.
- Total hardhet (tot.H, tyske barhetsgrader = dH) uttrykker mengde Ca- og K
(kalium)-salter i vannet; verdiene varierte fra I ti125.
Store variasjoner i dammenes kjemi skylles slgellsandpavirkning og
dammenes ulike avstand til sjeen. Nrer sjeen p~virker sjespreyt
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ioneinnholdet, s<erlig av natrium og klor - og dermed ledningsevnen.
Skjellsandpavirkning gir hey pH, "bardt" vann og god bufferevne pga mye
opplest kalsium-karbonat :fra dede skjeU. Dammer i granitt-forsenkninger
uten skjellsand er sure, har lav hardhet og liten bu:fferevne pga grunnfjellets
sure karakter (kiselsyrer). Dessuten virker sur nedbm virker inn pl
vannkvaliteten.
Lite nedber var og sommer gjer at grunne dammer kan terke ut. For eksempel
etter meget lite nedber vhen 1993 var status for 12 fer kartlagte dammer pa
Akereya 28. juni: 4 hadde fortsatt !pent vannspeil, 4 var mer eller mindre
terre og 4 var fortsatt "vate" men uten vannspeil. - Flg. organismegrupper
tilknyttet dammer er undersekt pl Akereya: Kransalger, karplanter
(heyerestaende planter), ferskvannssnegler, eyenstikkere og amfibier.

Akereytjerna
Akeretjema nrer havniva besth av et stort og et lite tjem inntil hverandre S0
pa eya, se figur 1. Tjema er utvilsomt de best undersekte pa eya (Eie 1991,
Jensen 1994, Langangen 1972, Steen 1995). Dette er eneste kransalgedammer pa eya, hvilket er en felge av skjellbanker. De aller fleste kransalger
er avhengige bar mye kalk. Akereytjema er vemeverdige; de er de eneste
kjente kransalgetjern utenfor "Oslofeltets" kambrosilur-soner (Eie 1991,
Langangen 1972:10). Vanlige mineraler som eksempelvis kalkspat, kalkskifer
og marmor i kamborsilurbergarter i bar heyt kalkinnhold. Aker.eyatjema er
betydelig pavirket av sjespr.eyt og skjellsandbanker, hvilket preger vannets
kjemi, som bar hey ledningseve, heyt innhold av klorid og Ca (kalsium); hey
alkalinitet (bufferevne), hey hardhet (CaO) og pH (Eie 1991, Jensen 1994).
Tjema inngar i sjefuglreservatet pa eya og er dermed fredet. Det sterste
Aker.eytjemet har betydning for fugl. Saledes har bl.a. knoppsvane hekket der
en del ar. Sothene gjorde hekkeforsek i 1989 ((l)stfold-Natur 30:93). Andre
mer typiske ferskvannstilknyttete arter sees ogs! fra tid til annen, f.eks.
skjeand, til og med egretthegre er sett her (16.4.1978).
Figur 2 (neste side): Vegetasjonsskisse av 0stre Akereytjem 28.6.1969,
Fra Langangen (1972). Tjernet er et sakalt Chara-~em (kransalgetjem).
Chara aculeolata, Ch. hispida og Ch. globularis er kransalge-arter.
Carex rostrata == flaskestarr, Scirpus tabernaemontani =pollsivaks,
S.maritimus = havsivaks og Potamogeton pectinatus == busttj~nnaks.
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Kransalger Characeer
13 arter er kjent fra 0stfold, hvorav 8 Chara spp., herav 4 pA Akereya :
-Chara vulgaris: Sett furste gang i vestre Akereytjem i 1991 og 1993 (Steen
1995). Arten er 11 direlae truet11 pA. norsk redliste (Langangen 1996).
-C. hispida : Sjelden i Akereytjema (Langangen 1972), sist notert i 1993
(Steen 1995). Arten er 11stirbar11 pli norsk redliste (Langangen 1996).
-C. aculeolata : Vanlig i Akereytjema, innsamlet herfra av Robert Collett
allerede i 1865, men ble da publisert som "Chara totemtosa 11 (Langangen
I 972 og 1992), sist notert i 1991 (Steen 1995). Arten er 11 hensynskrevende 11 pa
norsk mdliste (Langangen 1996).
-C. globularis : Vanlig i Akereytjema (Langangen 1972), sist notert i 1993
(Steen 1995). Arten er ogsi sett i et 11 gjenvokst tjem11 pA. eya (Langangen
1972: 11), mulig er det 11Takrmdammen11 SV pA. eya det siktes til. Langangen
(1996:59) skriver at arten i 0stfold bare er !gent :fra Jeleya, hvilket rnA. v~re
feil, evt. at det senere er foretatt revisjoner I ombestemmelser, siden flere
0stfold-lokaliteter oppgis i Langangen (1972), bl.a. Akereya. Arten er en av
de vanligste kransalgeartene i Norge. - Grennalgen Chaetophora incrassata
ble pavist under et algekurs p! eya i august 1993 (Steen I 995:36), se og s.29.
Karplanter (heyerest!ende planter)
Fig. arter er knyttet til u•ike typer dammer og sumpvegetasjon pa Akereya.
Listener supplert etter Brun (1964), Eie (1991), Langangen (1972), Marker
(1991) og Ryvarden (1972: 108; 1978). Den er ikke belt fullstendig, da deter
vanskelig a avgrense hvilke arter som her regnes til Akereyas 11dam-og
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vannkantflora", siden overgangene mot myr- og sumpplanter er "flytende".
V assgro
Slake
Sm:'ivasshAr
Kvasstarr
Trndstarr
Flaskestarr
Sennegrns
Kildegrns
Selsnepe
M~att

Firling
Fj.en:sivak.s
Duskull
Breiull
Torvull
Elvesoelle
Mynoaure
Sumpmaure
Mannasetgrns
Hesterompe
Knappsiv
Andemat
Evjebrodd
Fredl0s
Kattebrue
Kildeurt
Bukkeblad
Pors
Tusenblad
Melkerot
Takmr
Vass-slirekne
Vasspepper
Grastjannaks
Vanlig tj0Illlaks
Busttjennaks
Kysttj0nnak.s
Evjesoleie
Sj0sivaks
Havsivak.s
Pollsivaks
Flotgrns
Kjempepiggknopp
Stautpiggknopp
Sylblad
Bred dunkjevle
SmAbl~rerot

Alisma plantago-aquatica
Angelica silvestris
Callitriche vema
Carex acuta
C. lasiocarpa
C. rostrata
C. vesicaria
Catabrosia aquatica
Cicuta virosa
Commumpruwmre
Crassula aquatica
Elocharis uniglumis
Eriophrum angustifolium
E. latifolium
E. vaginatum
Equisetum fluviatile
Galium palwmre
G. uliginosum
Glyceria flutaos
Hippurus vulgaris
Juncus conglomemtus
Lemna minor
Limosella aquatics
Lysimacbia vulgaris
Lythrum salicaria
Montia fontana
Menyaohtes trifoliata
Myrica gale
Myriophyllum altemifolium
Peucedanum pal~
Phragmites australis
Polygonum amphibium
P. hydropiper
Potamogeton grarnineus

P. natans
P. pectinatus
P. polygonifolius
Ranunculus reptans
Scirpus lacus!ris
S. maritimus
S. tabemaemontani
Sparaganium angustifolium
S. ramosum
S. simplex
Subularia aquatica
Typha latifolia
Utricularia minor

0yenstikkere Odonata
Det vises til separat artikkel annet sted i foreliggende rapport.

Ferskvannssnegl
Ferskvannssnegl er noe undersskt. Av Norges 27 arter er flg. angitt for eya
iflg. utbredeleskarter i 0kland 1990 (fig.l3,18,23,63,87):
-Leveriktsnegl Lymnaea truncatula, som er utbredt i hele landet.
-Vanlig damsnegl L. peregra, som finnes i hele landet.
-Tllrnfonnet damsnegl L. glabra, som overveiende lever rundt Oslofjorden.
-Knappsnegl Anisus leucostomu.s, er noksa sjelden i Norge, der de aller fleste
funn er fra "pytter" rundt Oslofjorden.
-Ribbesnegl Armiger crista, finnes utbredt spredt over hele landet, men er
langt fra vanlig. Arten er kalkkrevende, sa i et grunnfjellsomrflde sam
Akereya er den knyttet til ferskvann pavirket av kalk fra skjellsand.
-Remsnegl Bathyomphalus contortu.s, som er vanlig i Norge, ble trolig pavist
i 1979 (Hardeng 1993:78).
Ertemuslingen Pisidium hibernicum er pflvist pa eya (0kland & Kuiper
1990).

Legeigle (blodigle) Hirudo medicinalis
Arten ble sikkert pavist pfl Akereya i mai 1966, da 2 ind. ble innfanget (Bengt
Christiansen m.fl. leg., Dag Dolmen & Karen Anna 0.kland, meddelt,
jfr.Dolmen m.fl. 1994). Arten kan v~ere innf0rt i Norge og ble tidligere mye
brukt medisinsk (arelating, jfr. datidens "iglekoner"). Legeiglen er for 0Vrig i
0stfold bare kjent fra Arekilen pl\ Kirkesy fra forrige hhundre og Akereya i
1966. Arten er "shbar" pa norsk redliste. Deter n~erliggende A. tro at n~erheten
til Akerey Fort pa holmen meget nrer selve hovedeya, bar medfert utsetting
av iglen i tjem pa Akereya. Det oor igjen sakes etter arten pi\ Akereya. Arten
tiltrekkes av bevegelse i vannet. Det er rimelig a anta at ytterligere noen
iglearter bm kunne finnes pa eya, men det er ikke undersskt spesielt.

Amfibier
Akereya huser padde, spissnutefrosk og liten salamander, nevnt etter
avtagende hyppighet Amfibiene pA eya er Jl0Yere studert bl.a. av Hardeng
( 1993), som bl.a. kartfester en del amfibie·dammer og omtaler kolonisering,
"sy·effekter" og nreringsforhold. Jensen (1994) studerte 12 darnmer pa eya og
korrelerte amfibie-forekomster til vannkjemiske parametere.
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Tabell 1: Spesielt undersskte dammer p~ Akergya i 1985-86 (Hardeng 1993)
og i 1993 (Jensen 1994). Flere dammer ble undersskt alle 3 h. Jensen (1994)
undersskte ogs{t 12 dammer pA Tisler; tall derfra til sammenlikning. Antall
dammer der en art ble p!vist, er oppgitt.
Padde SpiJsnutefro!k Liten ulamander Antal( dammer uodersskt
Akemya 1985
Akereya 1986

6
8

5

2

I
2

6
9

Akemya 1993

4

4

1

12

Tjsler 1993
6
I
0
12
Arteo pAvist i % av undersekte mlokaliteter pd Akereya (antall Arslokaliteter i parentes).
67%C18l 41%(11)
15%(4)
100%C2TI
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-Dolmen,D, 0kland,K.A, 0ldand,J, Syvertsen,K. &Rabben,J. 1994:
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vassdrag.Lab.ferskv.elwl. & innl.fiske, rapp. nr.123. Zool.mus. Oslo.
G. Hardeng

19

Truede og slrbare arter
Bjern K. Janson Frostad & Geir Hardeng
Listen gir oversikt over sAkalte "roolistearter" som til nil er pavist pa Akereya,
virveldyr unntatt. Artene star enten pa offisiell norsk redliste eller er vurdert
redlistet i 0stfold. Data er hentet fra RBdliste-registeret ved miljevemavd.,
fylkesmannen i 0stfold, der ytterligere opplysninger om de enkelte funn
finnes. For sommerfugler er listen supplert med arter fra Tangen (1999:292293).
Omtale av noen redlistearter i foreliggende rapport:
-Knmsalger, se artikkel om ferskvannsdammer, se s. 16
-Kystgaffellav, se artikkel om busk- og bladlav, s.22
-0yenstikkere, se egen artikkel, s.30
-Vortebiter, se artikkel om gresshopper, s.31
-Storsommerfugler, se egen artikkel, s.33

Tabell 1: Aotall redlistearter i ulike organisme-grupper p!vist p! Akereya:
Sopp
1
K.ransalger
3
Lav
I
Moser
5
.Kalplaner
6
Igler
1
0yenstikkere
4
Gresshopper
1
Storsommerfugler 17
Det vises til tabell 2, neste side.

Litteratur
Tangen, P. 1999: Sjeldne stor-sommerfugler i 0stfold.
Fy/kesmannen i filstfo/d, miljevernavd., rapport nr. 4, 1999:1-313.
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Tabell2: Truete og sarbare arter pavist pa Akereya.
Alger
Alger
Alger
Sopp
Moser
Moser
Moser
Moser
Moser
Karplanter
Karplanter
Karplanter
Karplanter
Karplanter
Karplanter
Sommerfugler
Somrnerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
Sommerfugler
0yenstikkere
0yenstikkere
0yenstikkere
0yenstikkere
Gresshopper
lgler

Chara hispida
Chara vulgaris
Chars aculeolata
Hypocreopsis lichenoides
Tortella flavovirens
Campylopus pyriformis
Neckera pennata
Pottia davalliana
Pseudocalliergon lycopoioides
Beta vulgaris maritima
Homungia petraea
Dryopteris cristata
Gentianella uliginosa
Glaucium flavum
Trifolium fragiferum
Chlorissa viridata
Cilix glaucata
Conistra rubiginosa
Dasypolia templi
Diloba caeruleocephala
Euxoa cursoria
Glaucopsyche alexis
Idaea serpentata
Lasiommata megera
Malacosoma castrensis
Mesogona oxalina
Orthosia opima
Paradiarsia glareosa
Phytometra viridaria
Rhyacia simulans
Standfussiana lucemea
Triphosa dubitata
Coenagrion armatum
Somatochlora arctics
Sympetrum sanguineum
Sympetrum wlgatum
Decticus verrucivorus
Hirundo medicinalis
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En kransalge-art
En kransalge-art
En kmnsalge-art
Seljepute (sopp)
Oynevrimose
TorvsAtemose
Sveipfellmose
Piggbgermose
Striglegulmose
Strandbete
Kalkkarse
Vasstelg
Smalsete
Gul homvalmue
JordbrerklliJVer
HeibladmAier
S!Apetomsigdvinge
Flekket flatfly
Tempelfly
B14hodefly
Varie.belt sandjordfly
Alexisblbinge
Brun engmAler
Sydlig ringvinge
BAndringspinner
Krypvierfly
BrunbAndet seljefly
GrAtt flekkfly
BIAfj~ernebbfly

Sandmarklly
Merkt klippelly
KobbermAler
Armert biAvannyrnfe
Myrmetalleyenstikker
Blodroo hestlibelle
Serlig lwsllibelle
Vortebiter
Blodigle

Busk- og bladlav pa Akereya, Hvaler
Bjorn Petter Lefall

De fsrste innsamlinger
Den 21. juni 193 5 ble det samlet lav p! F estningsholmen ved Akereya av
EilifDahl og Per Stermer (www.toyen.uio.nolbotaniskllavherb.htm). Bide
Johannes Lid og Jens Holmboe samlet karplanter pi Festningseya den samme
dagen (opplysninger fra karplanteberbariet ved Botanisk museum, Oslo).
Merkelig nok besekte de ikke Akereya denne dagen.
Informasjon om lav fra Akereya er samlet i perioden 1965-1998. Leif
Ryvarden foretok de ferste innsamlinger av lav pi eya den 14. mai 1965. I
tillegg foretok han innsamlinger den 20. juni 1971. Pi disse to dagene samlet
han 32 kollekter av 30 arter.

Nyere infonnasjon
Somrene 1982 og 1983 utferte Odd Eilertsen feltarbeid i forbindelse med sin
hovedfagsoppgave pA. Akereya. Fra dette arbeidet foreligger registrering av
27 busk- og bladlavarter fra skjellsandbanker p! eya (Eilertsen 1991). Kun en
innsamling ble gjort i forbindelse med oppgaven
(www.toyen.uio.nolbotaniskllavherb.htm).
De siste og mest omfattende registreringer ble foretatt 17.-18.10.1998 av
forfatteren, da det ble registrert 78 arter, innsamlet 21 arter (totalt 34
kollelcter) og skrevet to krysslister. Krysslistene for nordre og sendre del av
eya inneholder 100 registreringer fordelt pA 60 arter.

Rsdlistearter
Kystga:ffellav Cladonia subrangiformis er eneste redlistete lavarten som er
funnet pa 0"ja. Arten finner man som oftest pi skjellsand. Den ble ferste gang
funnet i Norge pi Akereya av Eilertsen (Tansberg m.fl. 1996). Det foreligger
felgende innsarnlinger av arten pA eya:
• Akereya, [UTM(EDSO): PL 073-088 459-480 (1913 lll)], [Alt.: 1-20m],
[undated], Eilertsen, 0 . (0-111261).
• Akereya est, UTM(EDSO): PL 085 469 (1913 III), Alt.: 10m, PA
skjellbanke, 17.10.1998, Lafall, Bjarn Petter bpl-14598 <Note: "TLC
11/12-1998: rangiformic, atranorin; CaOx-eksklusjon ved basis sjekket
mikroskopisk (E. Timdal)"> (O-L36135).
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• Akeraya nordodden, UTM(ED50): PL 078 481 (1913 III), Alt.: 3m,
"Blant mose pli "hardt" beitet skjellbanke", 18.10.1998, L0fall, Bj0m
Petter bpl-L4602 <Note: TLC 11112-1998: FPC, atranorin> (0-L36139).

Andre interessante funn
Av regionalt sjeldne arter er kalkbeger Cladonia pocillum, einerlav Vulpicida
juniperinus og svampslclllav Solorina spongiosa registrert p! aya.
Kalkbeger ble angivelig funnet og beskrevet i flere analyser p! aya av
Eilertsen (1991), men funnet ble ikke dokumentert med innsamling. Siden
kalkbeger kan forveksles med flere arter i brunbeger-gruppen Cladonia
chlorophaea s.l. ble den avvist som 0stfold-art inntil dette ble dokumentert
med innsamling belagt i en offentlig samling (L0fall 1998). Arten er nli
samlet tre andre steder i 0stfold av undertegnede, og materiale fra to
lokaliteter er kontrollert av konservator i Bergen, Tor Toosberg. Alle funn er
fra skjellsandbanker som det ogs! finnes rikelig med pa Akeraya (se kart i
Eilertsen 1991). Derfor er det sannsynlig at kalkbeger finnes pa Akereya, men
en endelig bekreftelse mangler.
Svampskallav er en kalkkrevende fjellart (Krog m.fl. 1994) som kun er funnet
ett sted, og en gang i 0stfold. Funnet fra Akereya ble opprinnelig bestemt til
liten slclllav Solorina bispora av samleren LeifRyvarden, men ombestemt av
Tor Toosberg i 1977. Svampsk!llav er liten og derfor lett aoverse, men kan
ikke v~re s~rlig vanlig i 0stfold siden den er kalkkrevende. Likevel kan den
finnes pa noen av de andre eyene i Oslofjorden med skjellsandbanker.
Generelt konkurrerer lav d:\rlig med karpIanter slik at sauebeitet pa Akereya
sannsynligvis er gunstig for denne arten. F0lgende inforrnasjon finnes p!
etiketten:
• Akeraya, [UTM(ED50): PL 074-088 459-480 (1913 III)], [Alt.: 1-22m],
pa skjellbanke, 14.05.1965, Ryvarden, L.- Det. T0nsberg, T. 1977 <Note:
2 spores pr asci (LR). asci m. 4 sporer (TT)> (O-L27835).
Einerlav ble med sikkerhet sist sett og fotografert av J. Ingar Iversen B~tvik i
april eller mai 1978. Einerlav er kun funnet pa 3 lokaliteter i 0stfold. Arten
rapporteres a v~re i tilbakegang i S0rlige deter av Sverige (Ekman 1997).
F0lgende informasjon finnes til fotoet hvor en kopi finnes pa Botanisk
museum, Oslo:
• Akereya, ca. 250m VSV for huset, U1M(ED50): PL 078 472 (1913 III),
Alt.: 3 m, Pa einer (Juniperinus communis), 04.1978, J. Ingar I. Batvik
<Note: April eller mai 1978, foto J. Ingar I. Batvik> (O·L56739).
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Artsovenikt
Fra Akereya er det samlet 67 kollek:ter + ett foto fordelt pli 51 arter (aile
belagt i Botanisk museum, Oslo). 34 arter er angitt pli krysslister/litteratur og
denned ikke kontrollerbare, 7 er kun angitt i litteratur (Eilertsen 1991). Til
sammen finnes det opplysninger om 92 husk- og hladlavarter fra Akereya. En
her kunne forvente afinne godt over 100 arter pi eya med en grundig
undersakelse.
Mesteparten av informasjon om funn av lav pa Akereya er tilgjengelig pa
Norsk LavDatabase, NLD (http://www .toyen.uio.no/botanisk/lavherb.htm)
med unntak av de 7 artene kun Eilertsen (1991) har rapportert.

Ovenikt over kjente busk- og bladlavarter pl Akersya pr. 1.1.2000.
Latinsk navn
Anaptychia ciliaris
Anaptychia runcinata
Arctoparme/ia centrifuga
Arctoparmelia incurva
Brodoa intestiniformis
Bryoria capillaris
Bryoriafuscescens
Cetraria aculeata
Cetraria chlorophylla
Cetraria ericetorum
Cetraria islandica
Cetraria sepincala
Cladonia arbuscula
Cladonia bocillaris
Cladonia cervicornis
Cladonia ch/orophnea
Cladonia ciliata
C/adonia coccifora
Cladonia coniocraea
C/adoniafimbriata
C/adoniafloerkeana
Cladonia foliacea
Cladoniafurcata
Cladonia gracilis
Cladonia merochlorophaea
Cladonia pocillwn
Cladonia portentosa
Cladonia pyxidata
Cladonia ramulosa
Cladonia rangiformis
Cladonia squamosa

Norsk navn
allelav
svaberglav
stor gulkrinslav
liten gulkrinslav
vanlig rabbelav

Dolrumentas on

Innsamling
Innsamling
Kryssliste
Kryssliste
Kryssliste

bleikskjegg
mmkskjegg

Innsamling

groptagg
vanlig kruslav
smal islandslav
islandslav
bjerkelav
lys rein1av
pulverrsdlopp
etasjebeger
pulverbrunbeger
gaffelreinlav
grynwdbeger
stubbesyl
melbeger
kystmdtopp
flikskjell
gaffellav
syllav
brunbeger
kalkbeger
kystreinlav
kombrunbeger
piggbeger
tuegaffel
fnaslav

Innsamling

24

Innsamling
Kryssliste
lnnsamling
Innsamling
Kryssliste
Kryssliste
Litteratur
Innsamling
Innsamling
lnnsamling
Innsa.rnling
Kryssliste
Litteratur
Kryssliste
Innsa.rnliog
Innsamling
Kryssliste
Innsamling
Litteratur
Innsamling
Lilteratur
Innsamling
Innsamling
Kryssliste

Latinsk TUlVn

Cladonia strepsilis
Cladonia subrangiformis
Cladonia symphycarpa
C/adonia turgida
C/adonia uncia/is
Col/ema jlaccidum
Evernia pruno.stri
Hypogymnia physodes
Hypogymnia tubu/osa
Lasallia pustulata
Leptogium gelatinosum
Lichina confinis
Melanelia exasperata
Me/anelia exasperatula
Melanelia foliginosa
Me/anelia olivacea
Melanelia subaurifera
Neofosce/ia /oxodes
Neofosce/ia pulla
Parmelia omphalodes
Parmelia saxatilis
Parme/ia su/cata
Parmeliopsis ambigua
Pelligera canina
Peltigera leucoph/ebia
Peltigera neclceri
Peltigera rufescens
Phaeophyscia orbicularis
Phaeophyscia sciastra
Physcia adscendens
Physcia aipolia
Physcia caesia
Physcia dubio
Physcia tenella
Physconia distorta
Platismatia glauco
Pseudephebe pubescens
Pseudevernia forfuracea
Pycnothelia papillaria
Ramalina cuspidata
Ramalina farinacea
Ramalinafastigiata
Rama/ina fraxinea
Rama/ina polymorpha
Ramalina siliquosa
Ramalina subfarinacea
So/orina spongiosa

Norsknavn
polsterlav
kystgaffel
kalkpolster
nam:skjell
pigglav
skjellglye
bleiktjafs
vanlig kvistlav
kulekvistlav
bl~erelav

tuehinnelav
dvergtanglav
vortelav
klubbebrunlav
stiftbrunlav
snmnAllav
bnm barklav
klubbeskjlerg4rdslav
skalskj a:rglrdslav
bnm fargelav
gn\ fargelav
bristlav
gul stokklav
bikkjeoever
Jregnmnever
jordnever
brunnever
gmno rosettlav
stiftrosettlav
hjelmlav
vanlig rosettlav
hoderosettlav
fuglesteinlav
frynserosettlav
skildogglav
vanlig papirlav
vanlig steinskjegg
elghomslav
nuddlav
havklipperagg
barkragg
sk!lragg

askeragg
grynragg
klippefllgg
steioragg
svampskAilav
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Dokumentasjon
Innsamling
lnnsamling
Innsamling
Kzyssliste
Kryssliste
Innsamling
Innsamling
Innsamling
Kzyssliste
Innsamling
Innsamling
Jnnsamling
Innsamling

Kryssliste
Kryssliste
Innsamling
Kryssliste
Kryssliste
Innsamling
lnnsamling
Kryssliste
Innsamling
Innsamling
Litteratur
Litteratur
Litteratur
Kryssliste
Kryssliste
Kryssliste
Kryssliste
Kryssliste
Kryssliste
Kryssliste
Kryssliste
Innsamling
lnnsamling
Innsamling
lnnsamJing
Kryssliste
lnnsamling
Innsamling
lnnsamling
Innsamling
lnnsamling
lnnsamling
Innsamling
Inosamling

Latinsk navn
Umbilicaria dell.$ta
Umbilicaria hirsuta
Umbilicaria polyphylla
Umbilicaria polyrrhiza
Umbilicoria spodochroa
Umbilicaria to"efacta
Vulpicida j uniperinus
Vulpicida pinastri
Xanthoparmelia conspersa
Xanthoparmelia somloensis
Xanthoparmelia linctina
Xanthoria candelaria
Xanthoria parietina
Xanthoria poiycarpa

Norsk navn
stiftnav elav
melnavlelav
glatt navlelav
kobberlav
kystnavlelav
soll-lav
einerlav
gullroselav
stiftsteinlav
gul steinlav
kyststeinlav
grynmessinglav
vanlig messinglav
smAmessinglav

Dolcurnen 'on
Kryssliste
Ktyssliste
Ktyssliste
Ktyssliste
lnnsamling
Kryssliste
Foto (belagt)
lnnsamling
lnnsam1ing
lnnsamJing
Innsamling
Kryssliste
lnnsamling
Ktysslisle

Takk

J. Ingar I. B~tvik takkes for foto av einerlav til Botanisk museum, Oslo. Takk
til Norsk LavDatabase, NLD som bAde inspirerer og forenkler arbeidet med A
skrive om lav i 0stfold.

Litteratur
Eilertsen, 0. 1991. Vegetation pattern and structuring processes in coastal
shell-beds at Akereya, Hvaler, SE Norway. Sommerfeltia 12: 1-90.
Ekman, S. 1997. Foriindringar i lavfloran, s. 50-16 i: Arup, U., Ekman, S.,
Kamefelt, I. & Mattsson, J.-E. (red.). Slcyddsvarda lavar i sydviistra
Sverige. SBT-forlaget, Lund. 276s.
Krog, H., 0sthagen, H. & Tensberg, T. 1994. Lavjlora. Norske husk- og
bladlav. 2 rev. utg. ved H. Krog & T. Tsnsberg. Universitetsforlaget,
Oslo-Bergen-Tromss. 368s.
L0fall, B .P. 1998. Nye busk- og bladlav. Lav i 0stfold 6. Natur i (i}stjold
1 7(1 -2): 25-30.
Ts nsberg, T., Gauslaa, Y., Haugan, R., Holien, H. & Timdal, E. 1996. The
1hreatened macro lichens of Norway- 1995. Sommerfeltia 23:1-258.
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Kort om vegetasjon og flora pi Akereya
Akereya sett fra sj0en virker pa avstand ganske gold og oaken. Men tar en
den nll!rmere i eyesyn ved en vandring tvers over .0)'a fra 0st mot vest, blir
inntrykket et annet. Naken granitt med sparsom vegetasjon er det nok av. Men
grunntjellssprekkene, skjeJigrusbankene, sandavsetningene, tangvollene,
fuktengene, skogholtene osv. vitner om store variasjoner over sma avstander.

Fra nakent landskap - til skogholt og buskas
Robert Collett nevner fra sitt besek i 1865 manglende skog pA eya. I 1896
skriver J.A.Thome at tner ikke finnes, og at lwyeste busk var en nypebusk pa
2m (0stfold-Natur 34:89), altsa et ganske nakent Iandskap pga beiting og
fastboende. "Busken er den st0rste som findes plt den for traer fuldstiindig
blottede 0." I 1897 skriver han "den triibare 0 Ager0en". Det eneste
gc\rdsbruket pa eya ble fraflyttet like etter 1945 (Ryvarden 1972:106).
Beitetrykket avtok med c\rene, med tydelige tegn til gjengroing (Ryvarden
op.cit.). I 1954 skriver Yngvar Hagen om krnkereder i "2-3 sma skogholt som
i det hele finnes pa Akereya" (0stfold-Natur 34:97). LeifRyvarden oppgir i
1955-56 at det i de fleste fjellkleftene vokste litt einer og vier, og noen ''fo"
tner, "heltforblaste og sma"; "en liten lundforbl!Iste trmr sydenfor husef' og
om det "lille skogholtet rett sydfor husef', ellers sma skogholt (0stfold-Natur
34:98+99). Lokalnavnet "Nyskogen" pa eya, vitner om et skogholt etablert i
nyere tid.
Dagens skogholt og h.0)'e vier-buskas har for alvor kommet opp etter siste
krig, pa steder som fur var tilnamnet snaue pga kulturpavirkning. En ma
derfor regne med at trehekkende fuglearter i nyere tid fmst virkelig etablerte
seg langt utover pa 1900-tallet. Sauebeiting finner enna sted, men
husdyrholdet I broken var tydeligvis sterre fur, iallfall forhold som pavirker
etablering av tre- og skogvegetasjon. Et par smamyrer ble gr0ftet ut for lenge
siden og deler av fifYas sentrale deler var oppdyrket.

Flora
En artsliste med 372 arter karplanter er presentert av Ryvarden (1978).
Rune Halvorsen 0kland utforte feltarbeid i vegetasjonen pli slgellsandbanker i
1979, og anfurer i "Dagboken" pli Aker.0)'a Omitologiske Stasjon i primo juni
1979 flg, "nye" karplanter:
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Bakkeforglemmegei
Enghavre
Engrapp
Flatrapp
Kantkonvall
Nyresildre
Skogfiol
Ormetunge
Rosettkarse
Varstarr
IZ.Ikland mener smalfrestjeme i Ryvardens liste, skal vrere kystfre~tjern~,
og at kryptimian hos Ryvarden, skal vrere bakketimian (ogsa anfert av Iversen
1988:27).
Vegetasjonstyper
Vegtasjonen p! Akereya er beskrevet av Ryvarden (1972), Marker (1978) og
Iversen (1988). Forenklet uttrykt forekommer fig. vegetasjonstyper:
-Naken granitt, mest eksponert S0 pa eya
-Lav-samfunn pa granitt. Uten heyere vegetasjon
-Havstrand: Sandstrand, strandberg, tangvoll, strandeng, strandsump
(havsivaks, pollsivaks)
-Fattigc terrenger pa sand inne p! eya
-Kalktlmenger p! skjellsand, i gras- eller einer-utforming (Halvorsen 1980,
IZ.Ikland 1980, Eilertsen 1991 med kart over slQellbankenes utbredelse)
-Mantelvegetasjon (sh\pe-, berberis-, nype-kratt)
-Terrhei (resslyng, krekling)
-Fukteng, ferskvannspavirket
-Fukthei (blatopp, klokkelyng, pors, krypvier, skrubbrer)
-Myr: Fastmatte- og tuedomiert, med overgang mot fukthei, V pA eya
-Dam-vegetasjon
-Vierkrattskog: Fukteng under gjengroing
-Piom5rskog: L.0Vskog med bjerk, osp, rogn
-Barskogkratt: Gran med vegetativ formering og gren-senkere som slar rot.
Oels utenfor maritim skoggrense, dvs. skoggrensen ut mot havet.
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Marine alger
Et omn\de ved Vesle er godt studert over lang tid, der bl.a. artslister over
fastsittende alger finnes (Fredriksen & Rueness 1990).
Litteratur
Botanisk litteratur fra Akereya er listet i f2Jstfold-Natur 1977, nr.2:43-44.
-Eilertsen,O. 1991 : Vegetation patterns and structuring prosesses in coastal
shell-beds at Aker.eya, Hvaler, SE Norway. Sommerfeltia 12:1-90.
-Fredriksen, S. & Rueness, J. 1990: Eutrofisituasjonen i ytre Oslotjord.
Benthonsalger. Statlig program for forurensningsovervaldng, rapp. nr. 397.
-Halvorsen(= elkland), R. 1980: Numerisk analyse av skjellbanker pA
Ak:er.eya, Hvaler. Kgl. Norske Vidensk Selsk Rapp. Bot. Ser. 5:244-252.
-Iversen (=BAtvik), J.I. 1988: Vegetasjon og flora pA Akereya, Hvaler.
Natur i @stjo/dnr.1:26-28.
-Marker, E. 1978 + 1991: Botanikk (Akereya). (i!}stjold-Natur nr.3 :57-59.
Fylkesmannen i Gstfo/d, mi/jevernavd., rapport nr. 9/1991:91-93.
-Ryvarden, L. 1972: Litt om Akereyas flora. Blyttia 30:105-110.
-Ryvarden, L. 1978: Akereyas karplanter. fiJstfold-Natur nr.3:39-53.
-0kland, R. 1980:Numerical analysis and successional realationships of shellbed vegetation at Ak.er.eya, Hvaler, S E Norway. Norw. J. Bot. 27: 71-95.
Red.
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S/Qpetorn, en karakterplante for Akereyas krattvegetasjon (mantelvegetasjon).
Tegning: Torunn Bj0111Stad BAtvik.
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0yenstikkere pa Akereya
Magne Pettersen
0yenstik.kere, som omfatter libeller og vannymfer, er insektgruppen med
larveutvikting i ferskvann som er best undersekt pA Aker0ya, s:erlig i 199093. 12 arter er pavist, hvorav 3 stAr pa norsk r0dliste.
-Vanlig metallvannymfe Lestes sponsa
Arten forekommer i mindre antall ved Ferskvannsdammen (Akcretjcmet).
-Vanlig blavannymfe Coenagrion hastulatum
En vanlig art som kan p!treffes over hele 0ya.
-Armert blivannymfe Coenagrion armatum
En hann ble innfanget ved "Veslesunddammen" 30.05.1993.
Arten er sjelden i 0stfold og star pa norsk rB"dliste som sjelden.
-Variabel bllvannymfe Coenagrion pulche/lum
Arten ble p!vist ved Ferskvannsdammen i 1993.
-Stor blavannymfe Enallagma cyathigerum
En art som forekommer i til dels store antall, spesielt tallrik ved
Ferskvannsdammen.
-Kystvannymfe /schnura elegans:
Patreffes i mindre antall rundt Ferskvannsdammen.
-Vanlig oyenstikker Aeshnajuncea: Noteres vanlig i mindre antall.
-Myr-metallsyenstikker Somatochlora arctica
En hunn av denne i 0stfold forholdsvis sjeldne arten ble innsamlet,etter aha
hengt seg fast i et fangstnett for fuglll.9.1993. Sjelden art.
-Firflekklibelle Libellula quadrimaculata
Arten blir notert i mindre antall bvert k
-Sorlig hsstlibelle Sympetrum vulgatum: Mindre antall av arten noteres hver
h0st. Arten er plassert som sjelden p! norsk redliste.
-Blsdrsd hsstlibelle Sympetrum sanguineum: Et enkeltind. ble notert ved
Ferkvannsdammen 9.9.1990. Arten star p! norsk r0dliste som sarbar.
-Svart hsstlibelle Sympetrum danae: Arten flyr vanlig
hver best.

Firflekklibelle

Libellula quadrimaculata

Gresshopper pa Akereya
Magne Pettersen
Gresshopper (Othoptera, rettvinger) er ikke er blant de mest ukjente norske
insektordenene, men kunnskapsgrunnlaget er likevel mangelfull.
En kart presentasjon av 0stfolds gresshopper er utarbeidet tidligere (Larsen,
& Hardeng 1989). Senere er nye data innsamlet, der flere interessante funn er
gjort i fylket, bl.a. 3 "nye", til nl upubliserte arter. Gresshopper pa Akereya er
til dels dhlig undersDkt. Til na er fig. 8 arter kjent fra Akereya:

Sivgresshoppe Conocepha/us dorsalis
Det var lenge kun 2 kjente funnsteder i Norge, pA TjDme og Reff, Kirkeey
(1935). Da sivgresshoppa ble funnet i start antall ved Ferskvannsdammen i
1993, var dette 3. kjente lokalitet i Norge. Nyere undelsekelser viser at
arten er vanlig langs hele 0stfoldkysten, fra Halden til Moss. Arten har
gode bestander ved Ferskvannsdammene, i dammen ved Veslesund og i
"Starren" ved Ringgasbukta pa Akereya. Arten kjennes pa at de korte
vingene nar omtrent til halve bakkroppen. Dessuten bar arten en kul-formet
utvekst i pannen. Kroppssidene er grmme og ryggen er brun.
lllustrasjon oeste s.
Grsnn Isvgresshoppe Tettigonia viridissima
Arten heres vanlig pci oostkveldene og mfl regnes sam vanlig i mindre antall.
Vortebiter Decticus verrucivorus
Arten er pavist i mindre antall ved "Massebukta", Speidersletta og DVerst i
Glova. Vortebiter er "hensynskrevende" pi norsk rmlliste.
Lynggresshoppe Metrioptera brachyptera
Arten er pavist med et enkeltindivid pa Vestre Myra og ml regnes som
tatallig.
Vanlig tomgressboppe Tetrix undulata
Arter tiloorende tomgresshoppene er de eneste norske gresshoppene som
overvintrer som voksne individer. Dette er sA.ledes de eneste gresshopper vi
kan patreffe sam fullvoksne om vlren. En liten populasjon ble funnet sm for
Nyskogen 15.5.1993 .
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Grsnn markgresshoppe Omocestus viridulus
Arten p~treffes vanlig pa nedbeitede omdder rundt pa sya.
Strandenggresshoppe Chortippus a/bomarginatus
Akereyas vanligste gresshoppeart.
Liten ksllegresshoppe Myrmeleotettix maculatus
Dette er den furste gresshoppearten som kan ha-res spillende . . utover
sommeren. Ekstremumstid pA. Akereya er 10.6. Den p~treffes vanlig pa t0rre
omrider over hele sya.

Litteratur
Larsen, R.S. & Hardeng,G. 1989: Gresshopper i 0stfold.
Natur i 0stfold 8(2): 72-74.

Sivgresshoppe Conocephalus dorsalis
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Smisommerfugler og storsommerfugler pi Akereya
Sidsel Iversby & Magne Pettersen

Det har vcert drevet fangst av sommerfugler pa Akergya 1992-97. Artslista
nedenfor gir oversikt over ca 150 arter sm~- og storsommerfugler. Lista er
mangel:fuJl da den kun omfatter innsamlede dyr, foretatt ved sporadisk
lysfangst, samt noe sukkerlokking og dagfangst. Tidsrommet begrenser seg til
periodene for nar Akereya omitologiske stasjon er bemannet, dvs var og lwst.
Deter saledes gjort svcert ta registreringer mellom 15. juni og 15. august. Av
det innsamlede materialet vii vi nevne krypvierfly Mesogona oxalina som var
fB"rste registrerte funn i Norge (Pettersen & Iversby 1994).
17 av storsommerfuglene pa lista har tltt redlistestatus i 0stfold (Tangen
1999). Akereya er en god lokalitet for sjeldne kystarter, men blir sterkt utsatt
for sauebeiting som pltvirker gress- og blomstennarkene. Permanent camping
i vekstsesongen er ogs~ et problem, da dette :furer til store apne sltrflater pa
eng- og strandomdder.

Forklaring til artslista
Lista med vitenskapelige og non;ke navn mlger systematikken til Lep.arb's.
(Lepidopterologisk arbeidsgruppe's database, jfr. Catalogus Lepidopterum
Norvegiae, Aarvik m.fl. 2000). Dato viser til :furste funn. Storsommerfugler
med redlistestatus i 0stfold er angitt med flg. sjeldenhetskategorier:
Direkte truet E: Art som stAr i fare for ! d.0 ut eller utryddes. Artens
muligheter til A. overleve synes smlt, om negative faktorer flr fortsette ! virke.
Sarbar V.· - Art som kan g~ over i gruppen udirekte truet" i nrer fremtid,
dersom negative faktorer fortsatt tlr virke, eller
-Art i tilbakegang utfra bestandssterrelse eller utbredelse, pga direkte eller
indirekte pA.virkninger fra menneskets side, eller
- Art som fortsatt er vanlig, men som synes sterkt utsatt for negative
p~virkninger.
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Hensynskrevende V+: Art en bm vrere srerlig oppmerksom pa, selv om den i
dag kan ha flere forekomster enn en del "sjeldne" arter. Kategorien sthnrermere "shbar" enn "sjelden".
Sjelden R: Art med liten hestand sorn for tiden ikke er "direkte truet" eller
"shbar", men som likevel er i en utsatt situasjon, da den er tilknyttet
begrensede omrider eller har spredt eller sparsom utbredelse innenfor et
stmTe onuide.

Usiklrer I: Act som er "direkte truet", "shbar" eller "sjelden", mender
kunnskapsmangel gjer at arten ikke kan plasseres i en definert kategori.
Ansvarsart A: Art med et srerlig forvaltningsansvar nasjonalt eller i et fylke,
pa bakgrunn av sin regionale eller totale utbredelse.

Leg.

= legit: Innsamlet av: ALA: Anne Lene Ase; MPe: Magne Pettersen:

MVi: Morten Viker; TJO: Thor Jan Olsen; PTa: Per Tangen .
Ex.larva: Voksent ind. artshestemt utfra innsamlet larve, som har forpuppet
seg i fangenskap.
Takk til Leif Aarvik og Per Tangen for hjelp til en del artsbestemmelser.

Litteratur
PETfERSEN, M. & IVERSBY, S. 1994: Mesogona oxalina, new to Norway.
Fauna norv. Ser.B nr.2.
TANGEN, P. 1999: Sjeldne stor-somrnerfugler i 0stfold. Fylke.smannen i t2Jstfold,
miljevemavd., rapport nr. 4 1999.
ARVIK, L., BERGGREN, K. & HANSEN, L.O. (red.) 2000: Catalogus
Lepidopterorum Norvegiae. Norges sommerfugler. Lep.arb.
(Lepidopterologisk.arbeidsgruppe), Zoologisk museum i Oslo & Norsk inst. for
Skogforskning (NISK). 192s.

Artsoversikt, se neste side.
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Tabell: Sommerfuglarter pAvist pa Akereya 1992-97. Systematikken fulger i
hovedtrekk Catalogus Lepidopterum Norvegiae (Aarvik m.fl. 2000).
Familie
Art
Depressariidae Agonopterix ocellana
Agonopterix ciliella
Cossidae
Cossus cossus
Acleris hyemana
Tortricidae
Paramesia gnomana
Hedya dimidiana
Cydia pomonella
Eulia ministranda
Phisaris bipunctana
Ancylis subarcuana
Alucitidae
Alucita bexadactyla
Pterophoridae Amblyptilia acanlhadactyla/
punctidactyla
Oidaematophorus lithodactyla
Dioryctria abietella
Pyralidae
Agriphila tristella
Crambidae
Pyrau.sta despicata
Nomophila noctuella
Acentria ephemerella
Lasiocampidae Malacosoma castrensis
Lasiocampa trifolii
Macrothylacia rubi
)atumiidae
Satumia pavonia
)phingidae
Mimas tiliae
Smerinthus ocellata
Hyles gallii

.Jesperiidae
'ieridae
.ycaenidae

lymphalidae

Deilephila elpenor
Deilephila porccllus
Pyrgus malvae
Ochlodes sylvanus
Pieris rapac
Pieris napi
Celastrina argiolus
Glaucopsyche alexis
Plebeius argus
Polyommatus semiargus
Polyommatus icarus
Lycaena phlaeas
Lycaena virgaureae
Callopbrys rubi
Va.nessa atalanta
Vanessa cardui
Nymphalis urticae
Lasiommata megcra

Norsknavn
Vanlig tredreper
Kystflatvikler
Eplevikler

Kaprifolfja:rmall

Gnmkonglemall

BA.ndringspinner
Klsvenpinner
Bringeba:rspinner
Nattp4fugleyc
Lindesvenner
KveldpMuglaye
Van.lig mauresvcrmer
Stor snabelsvermer
Liten snabelsvermer
Kattostsmyger
Engsmyger
Liten k!lsommerfugl
Rapssommerfugl
VArbl!vinge
Klsverb1flvinge
Argusbl!vinge
Engbl!vinge
Vanlig bl!vinge
Liten gullvinge
Oransjegullvinge
Gmnnvinge
Admiral
Tistclsommcrfugl
Neslesommerfugl
Sydlig ringvinge
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Dato
02.04.1993
11.04.1993
06.06.1992
11.04.1993
16.08.1996
30.05.1993
22.05.1993
06.06.1992
06.06.1992
06.06.1992
07.06.1996
17.05.1997
16.08.1997
23.08.1996
15.05.1993
24.08.1997
06.06.1992
06.06.1992
21.08.1993
22.05.1993
18.05.1993
06.06.1992
15.05.1993
Ex.larva
aug.1993
18.05.1993
06.06.1992
30.05.1993
13.06.1993
27.08.1993
15.05.1993
02.05.1993
23.05.1993
24.08.1997
29.05.1993
13.06.1993
15.05.1993
21.08.1993
02.05.1993
25.09.1993
07.06.1996
11.04.1993
06.06.1992

Leg.

Status

MPe
MPe
TJO
PTa
MPe
MPe
Mpe
TJO
TJO
TJO
MPe
MPe
MPe
MPe
Mpe
Mpe
TJO
TJO
MPe
MPe
MPe
TJO
MPe
MPe
MPe
TJO
MPe
MPe
MPe
MPe
PTa
MPe
MPe
PTa
MPe
MPe
MPe
PTa
MPe
MPe
PTa
ALA

A

A

R

Familie

Drepanidae
Geometridae

Notodontidae
Arctiidae
Lymantriidae
Noctuidae

Art
Coenonympha pamphilus
Maniola jurtina
Hipparchia semele
Tetheaor
Cilix glaucata
Opistogmpsis luteolata
Ennomos alniaria
Odontopera bideotata
Cabera pusaria
Cabera exanthemata
Macaria brunneata
Ematurga atomaria
C!eora cinctaria
Biston strataria
Chlorissa viridata
ldaea serpentata
Xanthorboe ferrugata
Xanthorboe fluctuata
Epirrhoe tristata
Camptogramma bilineata
Anticlea badiata
Anticlea derivata
Eulithis testata
Chloroclysta siterata
Chloroclysta miata
Thera obeliscata
Hydriomena furcata
Triphosa dubitata
Eupithecia ceotaureata
Eupithecia intricata
Eupithecia satyrata
Eupithecia wlgata
Eupithecia icterata
Eupithecia nanata
Eupithecia pusillata
Gyrnnoscelis rufuasciata
Lobophora hal terata
Pterostoma palpina
Cerwa vinula
Diacrisia sannio
Arctiacaja

Orgyia antiqua
Leucoma salicis
Rivula sericealis
Phytometra viridllria
Callistegc mi

Nonknavn
Engringvinge
Rappringvinge
Kystringvinge
Ospehalvspinner
S!Apetomsigdvinge
SitronmAler
Oretlikm!ler
Tanomiler
Hvit sanktbansmAler
Gul sankthansm!ler
Brun buem!ler
Lyngm!ler
BAndbarbn!ler
Eikelurvem!ler
Heibladm4ler
Brun engmAJer
Flekkb!ndmAler
VArb!ndm.Aler
EngmauremA!er
Gullm!ler
Brun rosem!ler
Fiolett rosemAler

Dato
06.06.1992
21.08.1993
27.08.1993
29.05.1993
06.06.1992
15.05.1993
06.09.1996
15.05.1993
29.05.1993
29.05.1993
22.05.1993
02.05.1993
01.05.1993
10.04.1993
06.06.1992
26.06.1994
15.05.1993
16.05.1993
13.06.1993
27.08.1993
24.04.1993
01.05.1993
Krattb~erm.Aler
28.08.1993
Mmk irrmAler
25.05.1993
LysimnAler
25.05.1993
Furubanni.ler
28.08.1993
Seljebuskm!ler
27.08.1993
KobbermAler
25.04.1993
Hvit dverg.m!ler
16.08.1996
Einerdvergm!ler
20.04.1993
EngdvergmA!er
20.05.1993
Vaolig dverg.mAler
20.05.1993
RustdvergmAler
16.08.1997
LyngdvergmA!er
16.08.1996
Augw;tdvergmiler
16.08.1996
Knoppm!ler
01.05.1993
OspctungernAler
15.05.1993
Nebbspinner
10.05.1994
Stor gaffelsljert
15.05.1993
Rsdfrynset bjemespinner 12.06.1993
Stor bjemcspinner
Ex.larva
16.05.93
H0stbmstespinner
28.08.1993
Seljebmstespinner
06.06.1992
Gult nebbfly
16.08.1996
BIA.fjemebbfly
06.06.1992
GrAtt siAttefly
25.04.1993
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Leg.

ALA
MPe
MPe
PTa
TJO
MPe
MPe
MPe
PTa
PTa
MPe
MPe
PTa
MPe
TJO
MVi
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
PTa
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MVi
MPe
MPe
MPe
MPe
ALA
MPe
TJO
l\oiPe

Status

A

V+
V+

R

V+

Familie

Art
Deltote uncula
Autographa ganuna
Syngrapha inte[TQgationis
Amphlpyra pyramidea
Acronicta menyanthidis
Acronicta auricoma
Acronicta euphorbiae
Calophasia lunula
Xylocampa areola
Diloba caeruleocepbala
Platyperigea montana
Thalpophila matura
Phlogopbora meticu1osa
Enargia paleacea
Mesogona oxalioa
Xantbia icteritia
Agrochola helvola
Conistra rubiginosa
Conistra rubiginea
Dasypolia templi
Brachylomia viminalis
Lithophane socia
Xylcna vetusta
Antitype chi
Ammoconia caecimacu1a
Blepharita satura
Apamea monog1ypha
Apamea crenata
Luperina testacea
Amphipoea fucosa
Hadula trifolii
Lacanobia suasa
Hcliophobus reticulata
Mythimna impura
Mythimna palIeos
Orthosis incerta
Orthosia gothlca
Orthosia opima
Orthosis populeti
Orthosia cerasi
Panolis flammea
Cerapteryx graminis
Tholera cespitis
Tholera decirnalis
Noctua pronuba
Noctua comes
Chersotis cuprea

Nonknavn
Starrglansfly
Gammafly
Skogmetallfly
Redvinget pyramidefly
Myrkveldfly
Vanlig kveld.fly
BIAgrAtt kveldfly
ToiSkemunnfly
Viveodelfly
BlAhodefly
Lyst urtefly
Stnmdfly
Taggvingefly
Vinke1fly
Krypvierfly
Blekt gulfly
ROOt b0'stfly
Flekket flatfly
Gult flatfly
Tempelfly
Vanlig vierlly
Brunt kappefly
Vanlig kvistfly
Chifly
Pudderfly
Hestlzrfly
Stort engfly
Vanlig engfly
Vanlig grasrotfly
Vanlig stenge1fly
KIBverheifly
Vanlig lundfly
Engsmellefly
Brungult grasfly
Halrogult grasfly
Broket seljefly
Vanlig seljefly
Brunbandet seljefly
Plettseljefly
Tvenlinjet seljefly
Fwufly
Vanlig grasfiy
Gulringet Akerfly
Hvitribbet Akerfly
Vanlig bandfly
Variabelt bimdfly
Kobberfly
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Dato
23.08.1996
11.06.1994
16.08.1996
28.08.1996
29.05.1993
06.06.1992
28.08.1993
15.05.1993
25.04.1993
05.06.1992
16.08.1996
11.09.1993
18.09.1993
12.06.1993
27.08.1993
16.08.1996
11.09.1993
01.05.1993
25.04.1993
12.04.1994
16.08.1993
01.05.1993
10.04.1993
04.09.1993
11.09.1993
11.09.1993
16.08.1996
06.06.1992
21 .08.1993
22.08.1993
22.05.1993
04.06.1993
12.04.1993
16.08.1996
16.08.1993
01.05.1993
25.04.1993
01.05.1993
25.04.1993
25.04.1993
01.05.1993
15.08.1993
21.08.1993
21.08.1993
27.08.1993
11.08.1993
16.08.1993

Leg.
MPe
MPe
MPe
MPe
PTa
TJO
MPe
MPe
MPe
TJO
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
PTa
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe

TID
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
PTa
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe

Status

R

A
A

R

Familie

Art

Incurvaridae
Psychidae
Elachistidae
Oecophoridae
Gelechiidae

Rhyacia simulans
Epipsilia grisescens
Standfussia.nalucemea
Eugnorisma glareosa
Xeslia baja
Xestia xanthographa
Cerastis rubricosa
Euxoa cur.;oria
Agrotis vestigialis
Incurvaria oehlma.nniella
Diplodoma laichartingella
Psyche crassiorella
Elachista monosemiella
Denisia semilel\a
Neofaculata ericetel\a

Norsknavn
Sa.ndma.rkfly
Lyst klippefly
Merkt klippcfly
GrAtt flekkfly
Vanlig bakkefly
Gulflekkbakkefly
FioleU vArfly
Variabelt saodjordfly
Fagerjordfly

~·

Dato
27.08.1993
27.08.1993
28.08.1993
16.08.1993
16.08.1993
16.08.1993
25.04.1993
07.09.1996
21.08.1993
06.06.1992
06.06.1992
06.06.1992
06.06.1992
06.06.1992
06.06.1992

Leg.
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
MPe
TJO
TJO
TJO
TJO
TJO
TJO

---------

Figur: Krypvierfly fra Aker0ya 27.8.1993. Foto: Sidsel lversby.
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Status
R
R
R

v

Noen tovinger (Diptera) m.fl. fra Akersya, Hvaler
Thor Jan Olsen
Funn fra innsamlinger 6.juni 1992.

Blomsterfiuer Syrphidae
Arter merket • er supplert av Magne Pettersen utenom 6.6.1992.
Episyrphus balteatus •
Eristalinus sepu/chralis
Eristalinus aeneus *
Erista/is tenax
Eupeodes corollae •
Platycheirus clypeatus
P/atycheirus angustatus
Sphaerophoria scripta
Scaeva pyrastri •
Andre tovinger
Lauxaniidae
L<Jnchoptera lutea
Coenosia means
Muscidae
Coenosia pedella
Coenosia tigrina
He/ina reversio
Macronchis meditata
Neomyia cornicina
Opomyza petrei
Opomyzidae
Otitidae
Herina frondescentidae
Scatophagidae Scatophaga litorea
Scatophaga stercorarium
Ilione albiseta
Limnia unguicomis
Sepsis orthocmenis
Sepsidae
Phryxe vulgaris
Tachanidae
Tephritis cometa
Tephretidae
Thereve plebeja

Nebbmuooer Hemiptera
Teger
Heteroptera Pachybrachiusfracticollis.
Plantesugere Homoptera
Claspedolepta latior
ble funnet ny for IZistfold p! Akemya 6.6.1992.
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Ektoparasitter pa Akereya
PA 1960- og 70-tallet ble det foretatt registreringer av ektoparasitter pA
Akereya av Reidar Mehl (ved Zool.mus., Oslo, senere ved Statens inst. for
folkehelse). Ektoparasitter vii si midd, topper, lusefluer (tovinger), fj~erelus
som altsa lever "utenpA" (''ekto-") vertsdyr som fugl og pattedyr. Parasittene
ble innsamlet i forbindelse med ordimer ringmerking pa Akereya.
Artseksempler er presentert nedenfor, se for evrig litteraturen under.
Lopper
-Dapsypsyllus gallinulae gallinulae 5 banner og en huon ble funnet pa
jemspurv, l. mai 1965. En hann ble funnet pa kjettmeis 9. april 1966.
-Ceratophyllus gallinae ble funnet i en ringrnerkingspose med kj.0ttmeis 17.18/10 1964.
-Ceratophyllus borealis ble funnet pa bakken 2. mai 1965. Denne loppearten
holder bl.a. til i fuglereir.
Lusefluer
-Ornithomyia fringillina ble funnet i en ringmerkingspose med fuglekonge og
bjerkefink 17.-18.10 1964. OgsA pAvist av Thor Jan Olsen 6.6.1992.
NB latinsk artsnavn "fringillina" henspeiler pA "tinker", Fringi/la spp.
-Ornithomyia chloropus ble pAvist av Thor Jan Olsen 6.6.1992.
Midd
-Ixodes frontalis: N. l0Vsanger 17.5.1971 (leg. G .Lid; Mehl 1983 :47).
-Ixodes ricinus: Pavist (Mehl 1983 :48-49).
-Hyalomma marginatum marginatum: P!vist (Mehl1983:50).

Litteratur om ektoparasitter (inkl. fra andre steder i 0stfold)
-Mehl,R. 1967: Fleas (Siphonaptera) new to Norway. NorskentomologiskTidsskrift 14(1): 60-62
(Moss- grevl.ing, Akewya, Aven i RAde).
-Mehl,R. 1970: Records of ectoparasitic insects and mites on birds and mammals in Norway.
Norsk entomologisk tidsskr. 17:110-113 (Akereya s. 110-I 13).
-Mehl,R. 1971-72: (EktopantSitter 0stfold).
Fauna 24: 69-83 (ekom, Askim, Onsey).
Fauna 25: 186-196 (piggsvin, flA.tt, lopper, middd, SIIIJISborg).
Fauna 25: 247-257 (rev, Moss). -Fauna 25: 265-274
(grevling, Rakkestad. Moss).
-Mehi,R. 1983: The distribution and host reations on Norwegian ticks (Acarei, Ixodies). Fauna
norvegica Serie B. 30: 46-51. (bl.a. fra Alc.emya).
-Mehi,R., Michaclaen). & Lid.G. 1984: Ticks (Acari, Ixoides) on migratory birds in Norway.
Fauna norvegica Serie B 31: 46-58. (Mye materiale fra Akemya 1965-76).
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J.A.Thomes fuglenotater 1889-1910, fra Akereya
Materialet fra Akereya er utdrag frafylk2smannen i f27stfold,
miljovernavdelingen, rapportnr.l, 1995 (311s.), derThomes egne
sarnmendrag av logg-ooker fra 1875 til191 0 er sam let. Tekst i kursiv er
sitater fra selve logg-ookene. Sammendraget her er red. av Erik Skauen.
Ytterligere noen notater av Thome fra Akereya er publisert i 0stfold-Natur
nr.34:87-91 .

Is lorn
1889: 28 mai er en islam skudt pa seen udenfor Ageroon. Den veiede 4480
gram= 18 mark?
Stork
ll21.;. 20 april er et storkepar seet i en have i Fredriksstad og 25 april er to
stkr., rimeligvis de samme, truffet pa Agewen.

Krikkand
Er om hesten iagttaget 23 august, da jeg traf flere ved Aker0en.

~

Stokkand
1..2Ql;. I et pa Ager0en 27 mai taget ganske vist omlagt kuld pa 10 ag var det
f0rste ag ]agt 13 mai. Rededunen, der dannede en smuk krands rundt aggene,
var ikke destomindre nasten ligesa rigelig som nonnalt. 27 mai Jandt jeg pa
Agereen et rede med I 0 iig, der 10 i en myr pa en stor grlistue mellem det
meget heie, terre stargrlis fro foregaende ar, der boiede sig sammen over
redet og skjulte det vel. Aggene var kun 4-5 dage rugede, og det var uden tvivl
et omlagt kuld. Det viste sig nemlig pa en stor strakning, der omgav den
samme myr, og som tidligere havde viiret bevoxet med ener, der nu var
ajbrandt, rimeligvis for 3 4 uger siden, at jlere andereder her var gaet
tilgrunde ved branden. Jeg sa ialfald 4 sadanne reder, hvor de mere el/er
mindre forbriindte iig, endnu kunde gjenkjendes som stokandiig. Aile rederne
havde havt et stort antal iig, og havde udentvivl aile viiret fuldlagte, og mtislfe
ogsti noget rugede. Redet indeholdt desuagtet {/eke synderlig mindre dun end
normalt, - den dannede en smuk krands rund iiggene. Ogsa stokanden
overgyder, nar den bliver skriimt afredet, sine iig med stink2nde exkrementer,
hvadjeg ogsa fer har seet.

a
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.l.2.1..Q;_ Reder: 15 mai fandt j eg pa Agereen, et stokandrede med 9 ag, som Ia

mellem de forbrli.ndte kviste af et afbriindt enerkjiir, og andeo Ia sa hardt pa, at
den nasten ikke vilde af. Aggene var ganske sortbrii.ndte pa oversiden og dun
fandtes omtrent i.kke i redet. Dette var ogsa utvivlsomt bygget nyt efter
branden, og for at erstatte den tabte beskyttelse af eneren havde den
sammenfrut en masse mos, der dannede en Iilli krands om aggene. Jeg fikk
efterpa vide af beboerne pa een, at disse havde sat ild pa enerkjiirret ere 14
dage tidligere uden at ane eller endnu vidste, at der Ia noget anderede skjult i
det. Aggene var selvmlgelig beskadiget af ildsvAden og indholdet
tyndtflydende, sa det var heist miirkelig at anden vedblev at ruge pa dem. Et
andet samme dag og sammestes fundet rede, der Ia vel gjemt mellem ooit,
1:.0rt gras pa en tue i en myr, indeholdt ogsa 9 ag, der blev taget. Aggene var
omtrent 3/4= 18 dage ruget, og det ferste ii.g s~iledes antagelig lagt 19 april.
Ogsa 16 rnai fandt jeg sammested et rede med 9 ag, der ikke blev taget. Disse
var dog ikke fuldt sa meget rugede, som det tagne kuld. Ogsa dette rede Ia pa
en tue i en myr skjult under heit, t0rt gras.

IErfugl
l2.QQ.;. Mai fandtjeg pa Agereen, 2 endnu ikke fuldlagte reder, hvert
indeholdende 4 ag. Det viste sig her som ogsl ofte far iagttaget at dunen ferst
komrner i redet efterat aggeoe er lagt. Det ene rede indeholdt saledes endnu
aldeles ingen duo, medens der i det andet dog var begyndt at kornme lidt. Det
fiMSte ag i begge reder lagt 8 mai.
.l..2.Ql;. I et pa Agereen, 27 mai fundet kuld pa 6 iig var ferste ag lagt 4 mai.
1m 1 juni Agereen, ditto 6 ag = 14 dage ruget.
1904: Ageraen, 3 iig = friske. Redet, der endnu ikke var fuldlagt indeholdt
adskillig dun- ere 1/4 kvantum. Ferste ag ide to sidste reder lagt 12 og 21
mai.
1910: 16 mai Agereen, Kuld 5 = 11 dage ruget. 16 mai Agereen, Kuld 5 = 7
dage ruget. 16 mai Agereen, Kuld 4 = friske og vistnok ikke fuldlagt, da det
var uden dun. Ikke taget. 17 mai Tisler, Kuld 5 = 14 dage ruget. Ferste ag i
disse reder lagt 1.5.13 mai og 29 april. Det var imidlertid eiensynlig at
liglagningen endnu for en stor del var i sin begyndelse eller endog ikke
begyndt.
Svartand
juni traf jeg endnu endel svartiinder udenfor Agereen.

~4
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Siland
ll21..;. I et 4 juni p~ Agereen, taget kuld pa 11 lig, hvoraf det ene var
ubefiugtet, var det furste ag lagt 20 mai. Den rensede rededun veiede gr.
3.495.
~ I to pa Herfel og Agereen, 27 mai undersegte reder, der indeholdt 9 og
4 ag (ufuldlagte kuld med lidet eller nasten ingen dun i redet) var det furste ag
lagt 19. og 24. mai.
Dvergfalk
1900: Et individ observeret pi Agereen 25 september.
J..2Q1.;. 11 mai sa jeg en dviirgfalk pa Agereen.
Jaktfalk

1.2.Q!t Et ungt exemplar afjagtfalken skudt pa Agereen 13 november.
14 november bragte Hans Borgersen Lund en ungjagtfa/k, slcudt igor pll
Agereen, hvor det ifelge ftilderen ilr:k.e var vanskeligt at se, at den havde
huseret /tinge. Exemplaret har jeg Iadet udstoppe.
Tjeld
ll.22;. Ogs:\ kjelden, der forekommer aim. p! Akereen, var ikke at se der 23
august.
~ 4 juni. Ageroon 3 friske ag, hvoraf det ene et dviirglig af st0rrelse som
et makreltemeag med blomme af en arts sterrelse. 4 juniJandt jeg pa Agereen
et rede med 3 friske iig, hvorafdet ene kun var stort som et makrelterneiig, og
hvis blomme kun var afen arts sterrelse. Redet, der Ia pa de/vis griisbevoxet
skjiilbund, bestod afhalvforvitrede blaskjii/, der var lagt i enfordybning
mel/om to stener. Ferste ag i disse reder lagt 9 mai og 2 juni. Det sidste
sandsynligvis et omlagt kuld.
!.2QQ.;. Pa Agereen, fandt jeg 11 mai et rede med 2 lig, hvoraf det andet blev
lagt mellem kl. 3 formid. og 12 middag. F0ISte ag altsa 10 mai.
1910: Reder: 16 mai Agereen, Kuld 3=friske.

Dverglo
~ Afreisen synes at forega tidligt. Pl\ Akereen, hvor denne hlikker ganske
talrig, var den ikke at se 23 august.
~ 4 juni. Agereen, 4 lig = 4 dage ruget.
lli2;_I et 27 mai pa Agereen fundet endnu ikke fuldlagt rede med 3 ag var
det furste lagt 25 mai.
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.1.2.0£ Den lille strandryle syntes under et beseg p! Akereen, 23 mai endnu
ikke at v:ere begynt A spille.
Sandlo
ll.21;, Trafjeg endnu 29 august pA Agersen.
~ 4 juni fandt jeg p! Agewen, 2 fuldlagte, utvivlsomt samme par
tilherende reder. Det lA i knapt 2 1/2 meters afstand fra hinanden og indeholdt
det ene 4 forladte og ddne ag, det andet 4 starkt rugede §g.
4 juni. Pti Agereen Jandt jeg et rede med 4 ag, den bar udseende afat vare
forladt, hvilket ogsa viste seg ved udbliisningen afaggene, idet de nemlig var
begyndt at radne. Det lii pa stenet griismark mel/em strandklipperne og
bestod afjevnstore sm!Jstene, der varlagt i en ubetydeligfordybning mellem
to sterre stene (af en knytniives sterrelse). Knapt 2 1/2 meter fro dette rede liJ
et andet med 4 stark! rugede ag, somjeg ikke tog. Redets beliggenhed og
beskaffenhed var neiagtig som det ferste, kun liJ det mellem 3 istedenfor 2
stene. Dette i forbindelse med aggenes pafaldende lighed med de ferstntivnte
synes at tyde pa at begge kuld tilherte det samme par, den afen eller anden
grund havde forladt det ferste. Der var nu heller iklre mere end et par fogle
at se ved stedet. Et andet sted pa Agereenfandtes et gjenliggende iig i et
allerede kliiklret rede, idet de tilstedeviirende fugle tydelig lagde for dagen, at
de havde unger. Endvidere Jandt jeg ogsa et rede med et friskt, vistnok nylagt
iig.
Samme dag fandt jeg ogs! sammesteds to andre reder, hvert med et iig, det
ene friskt og vistnok, nylagt, det andet retiig efter et nys kliikket kuld, der
befandt sig i niirheden.
~ I et pA Agereen, 11 mai fundet rede var det fsrste ag lagt sarnme dag.
Nogle timer senere befandtes redet tomt, i rimeligvis plyndret afkdker.
.l.2iM.;. Strandrylen syntes 23 mai under et bessg pl Agereen, ialmindelighed
at have unger. Sl'i dog et rede, hvori 3 adskillig rugede iig, hvis rugningsgrad,
da de ikke blev taget, ikke blev nii.rmere undersegt
l2J..O.;. 16 mai Ageraen, Kuld 4=8 dage ruget.
Bello

.1..8.2£ 29 august trafj eg pl Agereen et individ sorn endnu var sortbrystet.
Tundralo
1.821.;. 25 september trafjeg pA Agereen et individ, sam jeg skjed.
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Vipe
~

P<i Akeraen, hvor ikke ta viber hiller var den d. 23 aug. ikke liingere

at se.
ll.2.a;. Pa Ager.een, hvor samtlige viber 27 mai syntes at have kHi.kket, bar de

en farlig fiende i den sammensteds overordentlig talrig forekommende
hugorm. 2 7 mai. Viberne pa Agereens havde, som det syntes, aile faet unger.
De have, som det viste sig, enfarligfiende i den der overordentlig ta/rig
forekommende hugorm. Jeg slog ved leiligheden ihjii/6 sadanne, og da den
ene afdem syntes noget ty/c, b/ev den ahnet, - og den havde to friske, nyslugte,
et par dage gamle vibeunger i sin mage. De var sviilget med hovedet foran og
lange og sma/e Ia de der den ene efter den anden med bagudstrakte ben.
~ 11 mai fandt jeg pa Agereen, falgende reder, hvoraf de 3 fmste blev
taget. No.1 - 4 ag = halvrugede. No.2- 4 iig = 4 a 5 dage ruget No.3- 4lig =
friske. No.4- 3 ag = friske. No.5 - 2 ag = friske. No.6- 2 ag = friske. No.7- 2
ag = friske. No.8 - 2 !ig = friske. No.9 - 1 lig = friske. Desuden endnu to reder,
der var plyndret af kraker, og hvorafidet mindste det ene efter de i niirheden
fundne ligs skaller, havde viiret fuldlagt. Det fmste iig i de 9 furstenavnte
reder altsa Iagt 1,4,8,9,10,10,10,10, og 11 mai. Redeme l<i aile pa mr grund,
men i narheden af myrede steder elles damme og var af fugler tildannede
fordybninger belagt med grove std og urtestilke.
1m 1 juni havde jeg pa Ageraen atter anledning til at se, hvilken farlig
fiende hugorrnen er for de der rugende fugle, siirlig vademe, idet en hugorm,
somjeg slog ihjel, viste sig at have slugt 2 vibeunger. Den ene var noget
forooiet, den anden endnu ganske frisk.
~ P<i Agereen har der i de 3, 4 sidste ar varet adskillig farce viber, end der
havde varet i nogle ar tidligere.
1m 15 mai Agemen, kuld 14 dage ruget. Samtidig flere reder med
kHikkefardige ag, ligesomjeg ogsA sa nykUikte unger. 16 mai kuld 12 dage
ruget. Det furste !lg i de tagne kuld har s<iledes varet lagt 28 april, 1. og
I mai, medens det i de tidligste reder neppe bar varet lagt tidligere end 25 og
26 april.

Polarsnipe
~ Forekom sparsomt under hli!Jsttrakket. Jeg skjad et individ (det eneste
observerede) pa Aker.een 23 august.
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Myrsnipe
18 97: Det er ikke usandsynligt at enkelte individer ilr bar ruget i omegnen af
Fredriksstad, f. ex. pA Hvaleeme, hvor jeg 4 juni traf den sAve) p! Asmal"en
som pa Ageroon, pA hvilk.et sidste sted jeg llinge herte dens spil fra en myr.
1898: Var pA hesttriikket ikke synderlig talrig. 25 sept. trafjeg pa Agereen
foruden en jlok pa 9 individer, desuden to individer sammen og et ensligt
individ.
1900: Den foranderlige strandvibe, der ifjor vistnok rugede p! Agereen, var
ikke i!r at gjenfinde der.
~ Den foranderlige strandvibe blev observeret syngende p! Agereen, 16
mai.

Enkeltbekkasin
I juni fandt jeg pA Ageroon, et rede med 4 niisten klakkeferdige ag.
Ferste ag s~iledes antagelig lagt 14 mai. Jeg bar aldrig tidligere truffet
enkeltbekkasinen rugende p! denne e .
.l2..lQ;_ 15 og 16 mai blev to makrende enkeltbekk:asiner iagttaget p;i Agereen.

.l2Ql;_

Lappspove
~ Et ungt individ skudt 25 september pa Ageroon, bvor den blev p!truffet
alene.
Redstilk
1896: V ar 23 august allerede meget :f!tallig p! Akereen, hvor jeg kun traf to
individer. Det ene, somjeg skjed, var en !rsunge.
1910: Den redbenede sneppe bar eget pA Agereen, og synes nu igjen ret talrig
derude.
Strandsnipe
1896: Da den blever mere og mere sjelden her, bar jeg ih ikke kunnet
iagttage vlrtrlikket. 23 august trafjeg adskillige strandsniper p! A.kemen,
hvor denne art ikke forekommer bakkende.
ll21..;_ Ikke iagttaget p! va.rtrii.kk::et. Om hesten traf jeg den talrig 29 august pa
Ager0en.
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Snougle
Sneuglen optn\dte mer end aim. talrig her i vinteren 1888-89. I marts
maned vides ikke mindre end 3 exemplarer skudt heromkring. Et av disse er
skudt i .Rade og et pa Agen11en.

~

Nattravn
1897: Ankom 11 mai. Afreisen synes at begynde tidlig. 12 august ble nemlig
et individ patruffet og skudt pa den negne lille s Agereen pa sydvestsiden af
Hvalserne hvor denne art neppe viser sig uden pa triik.
Skj ~erpiplerke
1 juni. Agersen, 4 ag = 12 dage ruget.
.l..2M;. 23 mai Agereen, 4 iig = 8.8.8.7 dage.
.l.2.l..!t 15 mai Agersen, Kuld 5 =5.5.5.5.4 dage ruget.
~

Linerie
1896: I et rede med 5 friske ag fundet pa Akersen 17 mai var det fsrste lig
lagt 13de. 17 maifandtjeg Agereen et linerlerede, der La under en sten.
Det var bygget afgrove stra, mos og urteriiJdder og var indvendig rigt be/agt
med fine stra samt uld og har afforskje/lige slags. Det indeho/dt 5 friske iig,
men fog/en
da jeg om aftenen Jandt det. Afreisen begyndte 26 september
under N.O. veir og hovedtriikket afgik mellem 28 og 29 septbr. under svag
S.V . vind. Endnu har dog ikke sA f1 vliret at se indtillode oktober.
l2.Q.l;, 31 mai Agereen, 6 ag =klak.kefardige. 1 juni Ageroen, 5 lig = 11 dage
ruget. Redernes beliggenhed var meget forskjellig.
~ Reder: 23 mai. Agereen, 6 lig = ruget hhv. 7. 7.7. 7.7 og 6 dage.
23 mai. Agereen, 6 iig = ruget 6.6.6.6.6.6.- dage.
De pA Agersen tagne kuld IA i huller i de gamle fastningsmure.
191 0: I et 16 mai pA Agersen, taget kuld pa 5 ag, der var 3.3 .3 .3 .2 dage ruget,
var det furste iig lagt 10 mai.
·

pa

za pa

Gjerdesmett

1m 25 september trafjeg en gjardesmut pA den triibare e Agersen.
Sandsynligvis var den blot her pA beseg under den pa denne Arstid vanlige
omstreifen.
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Steinskvett
1 juni p! Agersen, et kuld p! 6 tint prik.kede ag, hvor af det fsrste
var lagt 27 mai. Redet Ia under en stenhelle.

~Tog

KrAke
1896: Pa Akersen sa jeg i august m!ned et i~r bygget krAkerede i en ere 2
meter hsi rosenbusk ere 1 112 m over marken. Busken er den stsrste som
findes p~ den for traer fuldstilndig blottede e.
121M.;. 24 mai Agersen, 4 ag =ubetydelig rugede. Det sidste rede lA i en knapt
2m lwi barlind. Fsrste ag ide tre fm-ste reder lagt 6,13, l3 mai.
St~r

1..2.l!t I de gamle fastningsruiner pi Agersen, hvor jeg ikke tidligere har
truffet stliren rugende, havde iar en hel del reder i huller i murene. En del af
disse, som 16 mai blev underssgt, indeholdt for en flerheds vedkommende
kun 4 lig, nogle fl indeholdt 5 og kun et sa meget som 6 ag. De var aile en del
rugede.
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Forstgangsobservasjoner i Norge og i 0stfold av
fugler pi Akeroya
F orkortelser:
Ni0: Natur i @stjo/d
VF: Var fuglefauna
0N: Rapportserien llJstfold-Natur

Forstegangsobs. i Norge omfatter 4 arter
Rodstrupesanger: 1 ad. hann 14.5.1966 (Sterna 7:387-396).
Skinnlagt, Zool.mus. Oslo.
Rodtoppfuglekonge: 5 enkeltobs. i 0stfold, aile :fra Akereya 1967-72
(.rtJNnr.37:105). -F0rste funn 20.5.1967: 1 ad.hunn (Sterna 8:69). Skinnlagt,
Zool.mus.Oslo. -1 ad. hann 30.4.1968. -1 ad hunn merket 25.10.1970 og
kontrollert dagen etter (Sterna 8:69, 15:193).
-1 ad. 15.5.1971 (VF3:265). -1 ad. hann 7.5.1972 (rtJN31:105).
Steintrost: 1 ad. hann obs. 26.4.1969 (Sterna 9:97-1 00).
Sangspurv: 1 ad. hann ringmerket 11.5.1975 (Sterna 15:195). Skinnlagt,
Zool.mus.Oslo.

Fei'Stegangsobs. ifylket av "meget sjeldne" fJst[old-arter
Artene er sett < 5 ganger i fylk:et pr. 2000 og omfatter flg. 8 arter:

Hvitbrystlo: 1 ad. ind. 16.-17.5.1970 (Ji'F3:259, .rtJN37:101).
3 obs. i 0stfold pr. 2000.

Fuglekongesanger: 1 ind. merket 27.10.1974 (VF 1988; @N37:105);
19. 10.1996 og l"nytt" ind. merket 20. 10.1996 (ind. utmattet, dOOe,
flJN37:81 -82, lOS). Akereyaobs. omfatter 3 av 4 funn i 0stfo1d pr. 2000.
Svartstrupe: 3 hunner 15.3.1977 og 1 ind dagen etter (flJO 6:69, @N3 :20).
Arten opptradte en rekke steder rundt Oslofjorden i mars 1977 og mulig i
april1991. -1 hann 13.,14. og 20.4.1991 (Ni.rtJ 11:74, flJN34:42).
-1 hunn 30.3.1996 (@N 37:73, 104; NiflJ 18:52). For mg 2 andre obs. fra
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0stfold pr. 2000 (0ra og Tisler). Arten har mange underarter, hvorav
tidligere hekkefugler pA Vestlandet antas Akomme fra den britiske
underarten hibernans, som er tilknyttet lyngheier. Underaten rubico/a er
utbredt p:i Kontinentet inkl. Tyskland, og har tilhold i "buskskvetHerreng".
Det er mest sannsynlig Akereya-funnene har viDrt rubicola Gft. Fauna
30:45; mi/jfiTVernavd., .fylkesmannen i 0stfold rapp. nr.2, 1998:33).
Egretthegre; 1 ind. ved Akereytjemet 16.4.1978 (@N9:17, VF3:255, Ni0
4:48-49). 4 obs. i 0stfold pr. 2000.
Rsdhodevarsler: 1 ad. hann merket 13.6.1979, antatt underart senator (00
8:85; VF3:214 + 265; 0N9:12). Eneste obs. i fylket.
Svarthodesanger: 1 ad. hunn ringmerket 3.10.1982, kontrollert 24.10.1982
((l)N 19:38, Ni@ 2:126, VF6:280, 8:55-56 foto). Eneste obs. i 0stfold.
Somattergal; 3 ind. ad. er merket: 2.5 .1988 (VF 13:137, Ni@ 10:18+19);
2.5.1989 obs. ti18.5. (VF 14:144, Ni@ 11 :24).- 1 hann 30.5.1992 (VF 17:270,
NifJ 14:39). Ytterligere et funn fra 0stfold er til vurdering.
Brunhodespurv; 1 ad. hann 2.-3.9.1989 (@N30:103.NiRJ 11:27+82-83 .
VF 14:145). Det dreier seg sikkert om en rsmt burfugl. Eneste 0stfold-funn

Huset pi Akersya, med ''forikOJ'n "eller "slag-sau" i forgrunnen
Gfr. "ordlisten" s.52). Foto: 1986, Runar Skattenborg Larsen (1960-1989).
Red.
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"Ordliste" fra Akereya Ornitologiske Stasjon pa 1970-tallet
En del ord og uttrykk "lever" fortsatt, mens nye har kommet til...

Artsuttrykk
Bergendal
Bl~balle

Art
Bergirisk
BlA.meis
Hagesanger (S. borin)
Trekryper (C. familiaris)
Gn\ttrost
Varsler

Borin= den borine
Den familia:re
Den gr~
Den stygg-gr~
Dyret (s~r-dyret)
S~r
Einar= Lmret
Lmrsanger
Havesnapper (snapper) Hagefluesnapper I svarthvit fluesnapper
Rest
Havhest
Hortus
Hortulan

Jernet

Jernspurv

Kjettballe
Kjattmeis
KjJirtthene (hvit kjsttlume) Knoppsvane
Fuglekonge
Konge
Kurukre'
M0ller (S. curuca)
Kr.\ke (Kr.\ke-Lars)
Lars
Sand leper
Leper
Majoren
Kjattmeis (P. major)
Mlltrost
M~let
Robin, "den rubine" Redstrupe (engelsk "robin")
Rudolf
Blbtrupe (ref. figuren RudolfBlodstupemoen i filmen
til Kjell Aukrust Fldklypa Grand Prix)
RBdtopp
RBdtoppet fuglekonge
Rersanger
RBret
Smettelure
Gjerdesmett (ofte i nederste nett-lomme pa siste eller
fm-ste nett-runden i tussmsrket)
Havsule
Sule
Svarten I svarte
Svarttrost
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Forlclaring
Marthon Colbeinsen, . . fisker som fast skysset over
mellom Bratteste og Akereya (Natur i flstfold 8:83)
En meget sjelden fugleart
En bombe
Art (species, sp. = "es-pe'n")
Espen
FA.rikAJ.'n ("slag-sau") Sau som gar gjennom og sdelegger et oppsatt fuglenett
Mye fugl pa trekk
Guttene kommer
A trekke, ''han gikk direkte", landet ikke p! Akereya
A g~ direkte
Observere
G!inn
Boppetrost
Hoppende trost, noe "paralysert" etter ringmerking
Kadaver (kad.)
Kadd
A ringmerke fugl
Klemme
Kv:ema, A ga i kv:ema Dsd fugl, dsende fugl. "GA. i kvrema" = dsd fugl
A gl Store eller Lille-runden. En lang og en kort fast rute
Nettrunde I runde
med oppsatte nett p! faste plasser. Hver nettplass har sitt
navn, for eksempel "WC", "Fruk:thaven ",
"Speidersletta", "Glova", "Myra", osv.)
Friluftsfolk, smabatfolk,
Massen
alle "de andre"- ik:ke fuglefolk
A tykk.es i ase en bestemt art,
A presse
eller mer generelt l se etter fugl
Plutselig mye fugl i netta
Rush
Sta pa, vzre iherdig
Satse
Observere fugl (svensk)
Sk!de
A streve, aha tr"bbel, f.eks. med A. fi ut en fugl av nettet
A slite
Klart penvrer
Stek
Fuglen flsy bdtt sin vei, forsvant
Stikk.e, han stakk
Syk eller skadet fugl, fugl som blir syk
Sur, 1 sur'ne
Telskop
Skop=Tube
En som er usedvanlig ivrig til ase etter fugl og med
Topp-satser
mange Akersya-opphold.
"A-sataser": Med flere helger p! rad p! Akereya.
"B-satser": Lavere, mer sporadisk innsats pa Akereya.
Trost med nettmaske bak tunga. (Pinsett og
Tungetrost
lommelykt er bra da! )
Akersya
0'en

Uttrv/cJc
"Beinet"
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Forfatterne Johan og Annemartha Borgen pa Akersya
F orfatterne Johan Borgen ( 1902-79) og hans kone Annemartha Borgen bodde
kortere eller lengre perioder p! Akemya p! i Alene fra 1951 -til ca 1967,
mulig noe lenger. Mye av sommerhalv!ret I lwsten kunne s!ledes bli tilbrakt
der ute. En del av Johan Borgens forfatterskap gjennom mange !r er blitt til
eller er bearbeidet pa Akereya. Det er s!ledes ri.melig a anta at dette ogs!
gjelder trilogien Li/lelord (1955-57). Borgen-parets kjrerlighet til Hvalerlandskapet ferte til at de etter Akereya-tiden kjepte stedet Knatten ved Red pa
Asmaley, der Annemartha ogs! bodde etter sin manns ded. Fuglefolk som p!
1960- og 70-tallet losjerte i huset p! Akereya, fikk stifte bekjennskap med
Annemarthas spesielle stil som satte sitt preg p! stua.

Utdrag fra Urtehagen pti Knatten (Gyldendal 1973)
Annemarta Borgen
Timian og bier
Timian er en enestiiende bi-plante, og oldtiden ansa timianhonningfor den
aller beste. De hadde jo ikke annet a sete ting med og de spiste mengder av
honningsetet konfekt, kaker og desserter. Og timianhonning skulle det w~re,
sO:?rlig fra de biene som hadde festet pa den ville timianen som grodde pa
Hymettus-jjellet i he/las. Lynghonning lik:te de ildce. Bade Virgil og Varro har
skrevet avhandlinger om honning og timiandyrking i forbindelse med biavl.
Jeg kjente bare Virgil som dikter inntil jeg snublet over ham som entusiastisk
gardbruker, med biavl som spesialitet. Han kjente og elsket biene sine og
bare timian var godt nokfor dem.
Jeg har lang erfaring med timian og bier, fordi vi i over 20 ar bodde minst 3
maneder av aret pa Akergya, en ubebodd gy pa nesten 2000 mal, langt til
havs utenfor de andre Hvaler-eyene, hvilestasjonfor treklifugler ogfor oss.
Et gammelt nedlagt gardsbrulc, eyas eneste bebyggelse, var vdrt hjem og vi
levde mest av selvfanget fisk og ville bO:?r og bliiskjell og vill timian. Jeg har
regnet ut at minst 2000 ganger har ungene og bikkjene ogjeg krysset et
digert, duftende timianfelt ptz vei til og.fra vare hemmelige
markjordbO:?rsteder, hvor vi pluklcet litervis av bO:!r. Timianfeltet var avgrenset
mot ser og nord av to gamle strandlinjer, mot est av hvilende
hippopotamuser, skapt av isskuringer, og mot vest gled det ned i jjorten
fantastiske jettegryter. Hvert slcritt vi tok over feltet, utleste usynlige skyer av
svimlende duft, og synlige skyer av bier. Vi var i en herlig fremmed verden av
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summende insekter, skrik av sjfJjugl, sjeslcvulp mot rullestein og varm
timianduft. Jeg minnes det som en viii fred.
Biene komfra alle andre eyer. Nar ungene Ia ogjisket i smabat utenfor eya,
visste de at nar de herte et merkelig sus langt borte, var det bare a Iegge seg
fiatt ned i baten og bzzzz for bisvermen som et prosjektil mot eya over hodene
padem.
Vi plukket kurver med timian og terket til vinterbruk i byen. Frisk bruktejeg
den i omeletter, i plu/cJr:jislc, i fiskesupper, i blaskjellretter og i den glovarme
o/jen i den digre gamle jernstekepannen pa ildlwmfyren hvorjeg sprestekte
nyfisket hvitting.
Na kjeper jeg timianhonning til Knatten av en biavler hvis bier fester pa
Akereyas timianfelter. Ogjeg er enig med Virgil.
"Tunian" over refererer til arten bakketimian.

Utdrag fra Deg (Gyldendal1981)
Annemarta Borgen
Hvordan skal jeg beskrive Alcereya? Var innbilte verden- var eventyrverden
gjennom et snes ar- var den drem eller virkelighet? Ubebodd Hvalerey i
havgapet, sje pa aile lwnter, prekambrisk grunn.De/1, isskurt sagalandslwp,
nonfigurative jettegryter, redglitrende lavasteinsblokker etter
Lillevannvulkanens siste utbrudd, dystert grasvarte meterbrede polerte band
av amfibolittganger skraskar eya, pegmatittganger med matt rosagrennhvit
feltspatt og glitrende sluddfarget /evarts med tydelig skulpterte heksagonale
krystallpyramider ogparalle/t avgrenset av skinnende biotitt, svart nar man
/com ncer, duftende porsmyrer inngjerdet av gamle strandlinjer, spennende
stein med rede granatinneslutninger og mel/om steinene, dypt nede,
hemmelige markjordbtzrsteder, ville hyacinter, vivendel snodde seg opp med
svimlende dujt, mosekledte skrlminger medfio/ett fiatt skimrende, sterkt
duftende timian, giftige tjrereblomster med dedsrykkende, fastklebede insekter
til ncering, hundrevis botaniske merkverdigheter medbrakt i
trekkfuglekskrementer fro andre siden av jordkloden. Utel/elige mengder
sje.fugl. Mase og terne og tyvjo, skarv og svane, havsule og 1om, ender og
arfugl, tjeld og vipe. !nne pa eya bodde steer og fitting (anm. "sma.fugler,
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meiser"), svale og lerke og spurv og linerle og naturligvis var private
tretonige gjek
f2Jyas eneste og noe skabbete hus, som Johan Borgen hadde vt2rl nede og leiet
til oss i 195l,forst av eier og senere av Oslojjordens Friluftsrad, etter at de
hadde sikret seg eya, var et slags Dovregubbens hall og Bums faste innforing
i vart syn pa det, til wire eygjester, var da ogsa fritt etter den grennkledte og
Peer: "Der er et du ma komme i hug- sa er na eyfolkets skikk og brugtvefold laget er alt vart eie -lcommer du .fram til var kjl2re gard- terr det
hende seg lett at du er pa veie- til a tro du i styggeste steinreysa star- Alt
gullet vi/ tykkes deg rusk og boss- og kanskje vi/ du tro hver glitrende ruteer en bylt av gamle hoser og klute- svart tykkes hvitt og stygt tykkes vent-"
Huset var stort og spennende, skuddhull i derene Jra krigen, kvart
skorsteinspipe, i vatt veer gikk aile til sengs med better og lear de plasserte
rundt seg mot for mye dusj. - lngen klaget pa det- kinesisk musikk. 50 meter
til brenn. lngen elektrisitet eller te/efon. Stor vedkomfyr var lrniplingsrustet
og matte hvert ar lappes med hermetikJc/okk og hesjetrad og beinhardt
ovnskitt. /nnvendige kana/er fikk nye opplegg av stein og ovnsringer stettet
opp. God mat ble det pa tjc:ereduftende drivvedsvarme. Der var fiskeplikt og
husplikt og alskens plikt for aile, for barn og venner med barn og senere
barns bam og venners barns barn. Lerdagsskuring av unger i sinkba/jer i
bla.frende parafinlampelys og kakao pii komfyren. Blanding av Pitcairn island
og aftener pti Egely.
Taket ble reparert gjennom jlere ar. Vi kalte ham Karlson pa taket og jlink og
set var han. Men det hadde seg slik at rett som han var best i gang der oppe,
ja sa kom makrellen, og ingen kan vel vente at noen vi/ reparere tak nar
makrellen er kommet. Men et ar uteble makrellen og det tiret ble taket tett.
Johan Borgen hadde sin beste arbeidstid pa Akereya gjennom alle ar. Aile
kjc:erlighetsnovellene og mange andre er diktet der ute i havgapet. Arets bok
ble finpusset der og som regel var neste bok pa vei ogsa. Hver hest hadde vi
en alenepaeyatid etter at skolen var begynt- vi og 1Jalmo.
Tusenvis av underlige hendelse kunnejegfortel/e, men de herer ikke hit. Hva
den eya har betydd i hans diktning og i vart liv er mer enn meget. Drem og
virkelighet mettes pa aile plan.
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Nar huset knirket og k/agct i kulingr?n.~fal'nhTk, niir vimisl!ieve dorer spran!{
opp sci lyse/ h/affot i osencle /amper, da.wtte han.fram en eksrra stol til det
ovule /angbordet i den zinoherrtJde stuen og bukket (!/skverdig mol dnren og
sa: "God dug, god dag.fru Engedal, Jakkjbr at clu passer pel o.\W, l'i har det
hare bra. kom ml her og sett deg has oss" og ungene reiste seg pent og bukket
og neiet og sa: "God dag,fru Engedal og takkjbr at du passer sCi godt pli oss
- vc.er god og sill" (Fru Engedal er en lang historie).

sa

Nlir uvc.eret sttJtte i wggenCl sli huset ristef, gikk han til vinduet og su ut i
market: "Nei, Einhein vi har ikke tatt beinet dill, men l'i skal ~ielpc deg ci.fu
el r~vtt Einbein" og ungene var tfygge igjmt (Einbein er ogs(i en lang
historic). Ham· husupotek med ~ielpfor altfor aile var a/ltid ajour og han
var en dyklig og ikke minst deltagende medisinmann.fhr wpsestikk ogfotskiir
og de gode, }i1lsomme hendcne hans undersukte aile skader ng mi/d1wt aile
smerterfraforste berering. Ahsolulla gaver jhr hlindspiileggel.w pti aile 1•is.
llcms be/cymredejbrmaninger ved ullc Htjarler var ulmskelig lcgio. Han lc.erle
aile barn.flskings myslerier og utferdiget k1mstjerdige diplom,!r hl'!!l' somm<•r.
Hans omsorg~/illle, kjrerlige ansvarsbevissthel var utrolig. Formiddagmw
hadde u/le ltr samme rufine:fnrstji·okast med meg medforegiienclefelles
svommetur, sli rett til arbeidsbordet. De hudlnse nen•er vi Ieser om er alter en
myte -· skapt av hvem'? Vet ikke, pjemwm 46 rirs samli1• har}c.•g aldri opplevd
dem. Ncrvos ble han hare dersom han ikke visste hl'orjeg w1r eller hvajeg
drev m<•d.

Forfatteren Johan Borgen ( 19021979), 1c1togratcrt pii Akcmya i
siste halvdel av 1960-tallct. Foto
ira Norge.\' littera/urhistorie, bind
6, s.30 (3. opplng 1984,
Bokklubhcn Nyc hHkcr, av W.
Dahl & E. Eide).
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Litteratur om Akeroya
• Litteratur-oversikter
-Hardeng, G. 1977: Litteratur om Akereyas naturforhold, flora, fauna m.v.
1827-1977. fJstfold-Natur nr.2:42-54 (Emne-inndelt bibliografi).
-1978: Supplement til: Litteratur om Akereyas naturforhold, flora, fauna m.v.
1827-1977. f2Jstjold-Naturnr.3:63-64. (i opptry~ 2.utgave 1983, mangler
ved en feil s .64).
-1991: Naturfaglig litteratur om Akereya supplement ll. 1977-84. fJstfoldNatur nr.30:133-144.
·
• Tur-rapporter 1961-68
Separate tur-rapporter (stensiler) ble utarbeidet i !rene 1961-68 (oversikt i
0stfold-Natur nr.2:47-49), av Gunnar Lid og Einar Brun; dessuten av Birger
Alfred Andersen (0stfold); Hakon Baust Hansen, Magnar Norderhaug og Jan
Michaelsen (aile fra Vestfold). Gunnar Lids artikler m.v. med opplysninger
fra Akereya I 0stfold er for BVrig Iistet i Natur i @stjold 1983 (nr.3, s.99) .
• 1969-75
Arene fra medio april 1968 til og med 1975 er meget dArlig dekket utfra
publisete oversikter A. demme, idet verken tur-rapporter eller A.rsrapporter ble
utgitt. Her finnes bare spredte observasjoner publisert. For evrig fmnes turlogger og artskort med observasjoner, foruten ringmerk:ingslister, men
dessverre ingen sarnlede oversikter.
• 1976-1999
Arsapporter fra Akereya for de siste 25 !r er trykket i rapport-serien I:JstfoldNatur (0N), der 11 av seriens til na 39 nr. er :fra Akereya, se neste s.
En del korte sesong- og hsrapporter finnes i I:Jstfold-Omitologen (00),
Natur i fJstfold (Ni0) og Var Fuglefauna (VF).
• Arsrapporter 1976-99 er publisert i fig. 0stfold-Natur (0N)
Nr· Utgilt Omtaler
Redaktsr av BN-nr.
Ant s. Omtalt i BO /NiB
2
3
6
9
13
19
28
30
34
37
39

1977
1978
1979
1980
1981
1983
1988
1991
1993
1998
2001

1976
1977
1978
1979
1980
1981-82
1983-85
1986-89
1990-91
1992-97
1998-99

Ole Isrgen Hanssen

0 . J. Hanssen
O.J. Hanssen

54
64

60

RuneGilntherBosy
RuneG.Bosy
O.J.Hanssen &.R.G.Bosy
Magne Pcttcrnen
M.Pettersen, T.Strmn,
S.Engcbmsen,T.Aarvak,
G.Hardeng, M.Viker
Morten Viker
Bjem Frostad

G.Hardcng
51

31
23

48
40

144
110

124
137

eo 3(3-4): 105-106
00 4(2):18-19
eo 5(3-4):56-59, 00 6:10-14
007(2):63. VF3:213
e08(1·2).12-17
1982: Ni0 2:124-127
1983-84: NW 4:94-96
1986: Ni0 7:36-39
1988-89: NW 9:7-10
1990: Ni0 10:65-79
(Ni016:89)
1998-99:Ni0 19:102-109

Gunnar Lid (1938 -1983), slaifter fra Akemya 1961-77

· • GL m. f1.1961-1968:

JUr-rapport~r

GL 1974: S}J11U~pl
HwUer. Manus, 3 s. (Ut-

Ak~

s:. bvorav 7 stk. (37 s.) sammen med

dmg i Natucveminsp. [or S-Norge

E." Brun, H.B. Hansen, J.

Micbael-

sen, M. Norderbaug. (Oversikt
fmnes i l!hlfoklNaturm: 2·41-49).
• GL 1963: AkCL'1!i1)'a9 .taplanter (tilleg). (Planter innsa'mlet 01.04.06.63.) Manus, 2s. ·
·• GL m. f1.1963-19'n: Dag/Jglog-listerforAk~ 6 utgaver. (Oveaikt i
Pstt'oldNaturnr. 2-45). Stensiler.
•
GL 1967-1969: Vnbamiicten
vtxl A.ket'Ji1ftl OmitologiHe S18$Joa
1~1-0ti(2 s.), 1%7(1 s.), 15Jti8(2 s.).
Manus.
~ GL 1968: Store eksemplarer av
tunge tatt ved Aker121ya, Hvaler.

FallD8 21:200..
• GL 1971: Trekt. fra admiraleo

(

i •

Ira Ak~ Totalt 45 stk.., tils. 218

V~

atalanta) observert i Ytre

Oslogord i 1963. Atalanta n~as

1:244-249.
.
• GL, Hansen, H.B. & Ree, V. 1974:

S;PI'usfmsistn:rios - Ak~IM!1st

folti.J.ti1~74.. Manus, 4 s.(Utdrag i
Naturveminsp. for S-Norge 1977:

1m: Vemeplao for 9JPI/U.flrt1'3erWJtt:r. Delplan 1, a. 39).
• GL 1974: Registren'ng w 8ll1ppt!l
oppszyllet i

(i~ra

pa

Ak~

Hwler. Steosif, 3 s..
•GL197S:Ny~av.-pp:J

opps.tyllet / Qzra p4 Ake~
Hf/8/er. Stcosil, S s. (Refecert i .D.tsIJ/atkt 22.05.75 og Abenposten
28.04.75).
• GL 1975: Fuglelivet i sqzrghden - "'mfintlig for forstyrrelser.
Fauna M·121-127. Pst/'olti-Omitoh#0 2 ().4) 36-41
• GL 1975:: .Refent fra LD/ille p§
A..t~ Hvaler. .1.J. mal 197.J: Stenail, 8 s. 05.11.75.
• GL lffl: Observasjoner av admiralen i Norge i 1976. Atalanta .o(Nvegica .1.·18-23.
·••· . .\.. ·.. .
• GL 1m: Noen tillewoppJysriinger om admiralen i Norge i 1976.
Ata/anta~J.·SS-59.

• GL 1967: Redstrupesanger, ny art for
Norge, og noen andre eksempler pa
forlenget vhtrekk. Sterna 7:387-396.

Vemepiaa for SJilfuslresenater.
Delplan 1, s. 18, 39, 52).

Fra diktet "Lofothavet tok ham" (diktvers 1, av 2) om Gunnar Lid,
forfattet av Harald Sverdrup, :fra diktsamlingen Lysets eyeblilck,
Aschehoug, Oslo, 1985. - Se og omtale om Lid s.l-2 foran i rapporten.
Vioden bline deg omkring i verden, seilet ~ et mekcig Ja.Bescikket peker pi Sri Lanka, Bosporus, Mansmas, Gamb1a
og Akereya, !U:Jsc. Du terstet etter livet, hungret etter
1 se skapelsen i kortene, se bakom kunnsk.apens
syv slEir, naturen sett i objekriv og s;mun~heng.
.
Alt du gjorde, er fremdeles her, i b0ker, bJldcr og bereuung.
Du er intense cilscede, tydelig for vicenskapens
00kternt apne blikk, og kjzrJighetens tusell0}'dC erindring.

1
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Virksomheten ved Akereya Ornitologiske Stasjon 1998-99
Bj0m K. Janson Frostad
Innledning
I de siste !rene er stasjonsdriften pA Akereya betydelig forbedret. Dekningen

har Vlert stabil, og enkelte personer bar nedlagt mye arbeid i helger og
fridager. Vedlikehold av utstyr, bat og hus er forbedret, men enn! er det et
stykke igjen. 0konomien er brukbar. Kontinuiteten og dagens gode
holdninger kan bli ennA. bedre. Det vii kunne "lefte" A 0 S til ennA. bedre
standard. Dog er fremtiden usikker, da vi er en liten gruppe entusiaster.
Rekrutteringen er som sA. ofte ellers lav, og de "gamle traveme" forsvinner fra
driften. Kommer det ikke "nytt blod" de nlermeste !rene, kan fort en av
landets eldste fuglestasjoner bli en saga blott.
Akereya har mye mer A. by pl enn fugletrekk og ringmerking. 0ya huser en
god del hekkefugl som her er lettere A. finne og studere enn mange andre
steder tangs 0stfoldkysten. Akereya har en rik flora, og hva insekter og andre
smMyrgrupper angl!ir, er lokaliteten fortsatt et lite beskrevet blad. For dem
som ikke har opplevd Akereya - et besek i lepet av livet er ett "must" for en
natur-interessert estfolding. For de som har besekt eya tidligere, tror jeg
ingen angrer. Jeg herer stadig om «gamle travere» som snakker om ata seg en
tur. Et besek i !ret her Vlere fastsatt i planene til alle som trives her. Vler med
pA. Askaffe 0stfold et samlingspunkt for naturintereserte pA. denne
fascinerende eya!
Takk til Naturfondet i rtJstfold og NOF's «Oddmund Magne Aune og Erling
Bjergums minnefond» for ekonomisk swtte i 1998 og 1999. Alle som bese'k:te
eya takkes pc\ det varmeste, ogjeg haper mange vii henge med i !rene som
kommer.

Virksomheten 1998
Bemanning

Stasjonen ble bemannet til sarnmen 111 dager i perioden 07.03-12.12.
Disse fordelt med 44 dager i 1. halvA.r, og 67 dager i 2. halvk
Mars: 4 dager, april: 19 dager, mai: 16 dager,juni: 5 dager,juli: 3 dager,
august: 12 dager, september: 21 dager, oktober: 22 dager, november: 8 dager
og desember: I dag.
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Felgende 18 personer besekte stasjonen. (Antall beseksdager i parentes) :
Bjmn K. Janson Frostad (58), Christer Jakobsen (50), Magne Pettersen (49),
Jan Rune Asbjmnsen (43), Tommy Andersen (29), Per Tangen (17), Patrick
Simensen (10), Kent lnge Olsen (4), Steinar Pedersen (4), Harald Merken (3),
Tommy Sand (3), Tone Fladhagen (3), Sidsel Iversby (3), Morten Viker (3),
Torfinn Engdal (3), Terje Gustavsen (2), Daniel Faye Lund (2) og Bjem Petter
Lmall (2). - Stasjonen takker aile for innsatsen.
Ornitologiske begivenbeter
Det ble i lepet av het observert 161 arter pA, og i farvannet rundt Akereya.
Storlire, tundragAs, polanvsmmesnipe og grsnlandsmake var nye arter for
eya. Av andre interessante arter ble det notert dvergdykker, gdlirer,
toppskarv, havsrn, flere vandrefalk, 5 observasjoner av storjo, Iunde, eyas
andre spurveugle, to meget seine nattravn, dvergspett, hele 6 fjellerker,
lappiplerke, vintererle, nattergal, svartrsdstjert, eyas tredje
gresshoppesanger, uvanlig mange vanlere, skjlere, kornkrAke, graspurv
og hortulan. lngen av disse artene blir observert hlig pA Akereya.
KortnebbgAs, sotsnipe, homugle, perleugle, naggspett, sidensvans,
bsksanger og rosenfink uteble fra hets artsbeholdning. Artene er ellers
observert start sett hlig pl eya, og det er ingen tvil om at flere individer er
innom eya hvert h. En annen art sam ogsA burde v~rt sl og si hlig p!
artslista, er myrsanger, en art som har ekspandert i 0stfold de senere h.
4 observasjoner er gjort p! Akereya, den siste i 1988. En sterre satsing pa
nettfangst pa Myra i juli-august, og nattlige «utflukten> i mai-juni vil trolig
gjere bot pl dette.
SmAlom Gavia stellata
Ferste observasjon ble gjort 02.04. Deretter ble det hovedsakelig notert
rastende ind. i perioden t.o.m. 30.04, med 27 ind. 23.04 som heyeste antall. Til
sammen 12 ind. ble registrert som direkte trekkende fugler i april. I mai ble
arten notert med til sammen 18 direkte trekkende, og kun 3 rastende. I tillegg
ble det registrert 2 ind. 13.06 og 3 ind. den 14.06. Aile direkte trekkende.
Sparsom opptreden pl hesten med enkeltind. 08. og 22.10.
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Storlom Gavia arctica
Overraskende nok viste ikke arten seg i det hele tatt p~ vhen. Til tross for at
noen av de ubestemte lommene selvfelgelig kan v~ere storlom, er dette uvanlig
darlig. Kun to lwstobservasjoner ble notert; 2 ind. rastet 14.09, og 1 ind. trakk
23 .10.

Smalom I storlom Gavia stellata/arctica
Til sammen 17 av lommene som pA vhen trakk. langt ute, forble ubestemte. I
tillegg ble det notert ubestemte rastende enkeltindivider 08.04 og 25.04.
Pa h0sten trakk 2 ind. forbi den 27.09.
Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
1 ind. holdt til i Ferskvannsdammen 06.~12.09.
Dette er eyas sjette funn av arten.
Toppdykker Podiceps cristatus
Kun en observasjon. 1 ind. trak.k vestover forbi eya 12.09.
Arten blir ikke observert hlig p~ Akereya.
GrAstrupedykker Podiceps grisegena
30.04 var f0rste observasjonsdato, da hele 7 ind. ble sett pll forskjellige steder
rundt eya. Mai fulgte sparsommelig opp med 2 ind. 01 .05, og 1 ind. 12.05. P~
lwsten rastet en 1k fugl pA vestsiden av eya den OS.l 0. Tallet fra 30.04 er det
heyeste registrerte pa en lokalitet i 0stfold noensinne.
Homdykker Podiceps auritus
Registrert ved tre anledninger i april. Enkeltindivider ble sett 07. og 12.04, og
2 individer ble sett 24.04. Aile rastet. Fuglen 07.04 er eyas hittil tidligste
varobservasjon.
Havhest Fulmarus glacialis
lngen loggfurt fur 13.06, da 13 ind. trakk forbi. Ellers p~ sornmeren ble 3 ind.
observert 19.07. P~ h0sten ble arten registrert 9 dager i perioden 16.08~21.10,
med til sammen 84 ind. l tillegg ble hets to heyeste dagsantall notert 23. og
24.10, da henholdsvis 600+ og 300+ ind. kunne beskues fra krakken s0r p~
Reduten.
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Storlire Puffinus gravis
En sann fryd for eyet opplevde Akereyas sjefuglskAdere da en storlire ble
oppdaget et par kilometer SI2JI'Vest for eya. Fuglen fley litt fram og tilbake
sammen med en gralire i et par minutter, for s~ 1 trekke videre nordvestover.
Dette er det ferste funnet p! Akereya, og det andre i 0stfold hvis
observasjonen blir godkjent av NSKF.

GrAiire Puffinus griseus
3 individer trak.k mellom Torbj.0Tilskj~r og Akereya 09.1 0, og hele 4 fugler
trakk 23 .1 0.
Havsule Morus bassanus
To sommerobservasjoner; 2 ind. 13.06, og 1 ind. 19.07. Til sammen 79
trekkende individer ble notert i perioden 16.08-24.10, hvorav 32 ind. den
24.09 var hets heyeste dagsantall.

Storskarv Phalacrocorax carbo
Registrert daglig hele !ret. Til sammen ble det talt 524 direkte-trekkende
fugler i vc\rhalvhet, med de heyeste antallene 23. og 24.04, med henholdsvis
182 og 147 ind. Det var i lepet av vA.ren et gjennomsnittlig antall p! ca. 20
rastende fugler pr. dag. Heyeste antall rastende fugl pl vhen var 58 ind.
08.03. Cirka 20 individer holdt til pA slgrera rundt eya gjennom hele
sommeren. Mer sparsom forekomst p! hesten, med til sammen 273 direktetrekkende individer, hvorav 75 av disse trakk den 29.08, og 60 den 24.09.
Gjennomsnittlig rasteantalllikt som pa varen, med 70 ind. den 12.09 som
heyeste dagsantall.

Toppskarv Phalcrocorax aristoteli.s
I 2k fugl ble oppdaget :fra b!ten pa overfarten, flygende forbi husbukta den
21.03. Samme ind. rastet pa Svartskj~r-est dagen etter. Det ble antatt samme
fugl som ogs! ble sett flygende nordover fra Akereya den 06.04.

Gdhegre Ardea cinerea

Pa vc\ren ble rastende enkeltindivider registrert 3 ganger i april og 1 gang i
mai. 1 ind. trak.k direkte 06.04, og 2 ind. likes! 30.04. Registreringer av
rastende fugler ble pa lwsten notert 14 ganger i perioden 10.08-13.10. 1-3 ind.
hver gang, bortsett fra 05.09 og 28.09, da arten talte 7 ind. Gr!hegre ble for
siste gang registrert den 01.11, da med 3 direkte trekkende individer.
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Knoppsvane Cygnus olor
Foruten den 21 .04, da det ble notert 8 ind., ble det gjennom hele vhen
registrert 1-3 par daglig. Muligheten er der for at arten hekket da et par holdt
seg frem til sesongslutt den 13.06, og sannsynligvis videre utover sommeren.
Pa fwsten rastet pi det meste 6 ind., hvorav 4 av disse var ungfugler. Sist
registrert 01 .11 da 2 ind. rastet, og 3 ind. trakk direkte.

Sangsvane Cygnus cygnus
Kun en observasjon av denne uregelmessige gjesten. 10 ind., hvorav 5 imm.
trakk i nordlig retning, rett over huset.

Tundraglls Anser albifrons
En ny art for eya ble konstatert p! morgenen den 30.04, da en voksen fugl
rastet p! V esle. Endelig kunne en lenge etterlengtet art {eyes til p! lista.

Grigas Anser anser
Sa og si daglige registreringer pll v!ren, med 11 individer 01.05 som !rets
stsrste dagsantall. De fleste fuglene ble sett rastende pa Vesle, og det ble gjort
fa registreringer av direkte trekkende fugl. Arten hekket pa eya for andre !r pa
rad. Den 30.04 ble 8 voksne fugler og 5 pull. observert p! Vesle. Kun en
registrering p! iwsten: 2 ind. rastet 03 .09.
Kanadagb Branta canadensis
4 registreringer i april, og 1 i mai. 3 ind. 21.05 var max. antall. Aile utenom 2
ind. 30.04 dreier seg om rastende fugler.
Ringglls Branta bernie/a
1 individ av ukjent underart ble notert 31.05.

Gravand Tadorna tadorna
Normal forekomst med 5-14 individer registrert omtrent daglig gjennom hele
varen. Usikkert hvor mange par sam bekket, men den 19.07 ble i aile fall ett
par konstatert, da 2 voksne fugler ble sett sammen med 11 juvenile. Noen Ia
1k-fugler ble notert pa iwsten. Siste observasjon var den 12.1 0. Arets Jwyeste
antall var 22 ind. hvorav 7 direkte trekkende den 22.03.
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Brunnakke Anas penelope
Ankom i fonn av en hunn 02.04. Deretter omtrent daglig notert med stigende
antall mot slutten av april. Den heyeste noteringen kom den 01.05, da 26
individer hadde samlet seg i smaflokker rundt eya. varens 2 siste individer ble
notert 11.05. Dog ble det den 06.06 registrert en bann som fley flere ganger
rundt eya. Notert rastende med opptillO individer nesten hver bessksdag i
hele september. I tillegg ble 2 ind. observert 08.10, og 1 hunn rastet 12.12.
Sistnevnte er den seneste observasjonen p& eya noensinne.

Krikkand Anas crecca
De 7 ferste individene ble notert 10.04. Sett i lave antall frem til23.04 da 32
ind. ble notert. Trekktopp i perioden til og med 02.05. Siste varobservasjon ble
gjort 10.05. 23 individer ble notert ved ferste bestbesek, den 10.08. Deretter
ble arten registrert kun et :tatall ganger i august og september, og da i meget
lave antall. Dog talte arten 24 individer den 24.09, som for 0Vrig var bestens
siste observasjon.
Stokkand Anas platyrhynchos
Daglig observert i antall fra 2-9 individer pa varen. Arten bekker
sannsynligvis p& eya, men ingen hekking ble konstatert dette aret.
Noe heyere gjennomsnittsantall i lwsthalvaret, med 17 ind. som max. antall
den 10.10.
Stjertand Aanas acuta
F0r5te observasjon den 24.04 da 2 par rastet ved 0yskj~ra. Samme dag holdt
det seg ogsa en enslig hann ved eya. Det var sannsynligvis et av disse parene
som ble notert igjen den 30.04. H0sten kunne ogsa by pa to registreringer.
Enkeltindivider ble notert 24.09 og 14.11. Sistnevnte en hunnfugl. Arten er
ikke vanlig a observere i fylket sA. sent pa besten, og hva Akereya angar var
dette den seneste observasjonen bittil.
Skjeand Anas clypeata
1 individ som rastet 30.05 var arets eneste observasjon.
Toppand Aythyafoligula
Kun registrert pa varen, bvorav 4 ganger i april og 1 gang i mai. 13 individer
den 30.04 ble arets heyeste antall, hvorav 11 rastende og 2 direkte trekkende.
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Bergand Aythya marila
Ett par trakk forbi eya 30.04. Arten er ikke registrert Arlig pc\ Akereya.
IErfugl Somateria mollissima
473 individer, hvorav 60% banner, ble talt opp under !rets fim;te tur den
07.03. Antallet holdt seg mellom 200-350 individer frem til slutten av april, da
de fleste hunnfuglene I! p! reir. Ved opptelling den 10.05 viste det seg! vrere
hele 493 ind. bare pa ser- og vestsiden av eya, og av disse var 80% banner. De
fm'ste pullusene ble observert 16.05, og i lepet av en ukes tid var det over 100
unger pc\ vannet. Pc\ hesten I! noteringene pA 100-200 incl. frem til
begynnelsen av oktober, cla arten kun opptrc\dte i tosifret antall resten av
sesongen. Ved sesongslutt 12. 12 var det kun 25 individer rundt eya.

Havelle Clangula hyemalis
En h!ndfull observasjoner ble notert p! v!ren i perioden 06.04-03.05, med 5
individer 07.04 som Arets heyeste dagsantall. Arten opptridte som regel i par
dette halvaret. Ferste registrering pA bssten ble gjort 07.10, og cleretter ble 1-2
ind. notert 7 ganger b!de rastende og direkte trekkende frem til den 12. 12 da
en hunnfugl trakk forbi.
Svartand Melanitta nigra
I april ble 53 ind. den 23.04 det heyeste dagsantallet, mens det i mai var noe
mer da det ble notert 300+ ind. 31.05, samt 150 incl. 17.05, og 100 incl. 01.05.
Hele 250 individer trakk forbi 13.06. Litt "roligere" p! bssten med for det
meste ensifrede registreringer i perioclen 22.08-07.11. Noen fa unntak var 75
clir. 24.09, 120 dir. 21.10, 32 incl. 22.10, og 18 dir. 23.10. I de fleste tilfeller
dreier det seg om direkte trekkencle fugler.

Sjsorre Melanitta.fosca
Mindre antall ble observert ved 8 anledninger i april og mai; den 31 .05 med 6
individer som sterste antall. Aile noteringer dreier seg om direkte trekkende
fugler unntatt 1 hunnfugl som rastet p! vestsiden av eya 02.-06.04. !Wsten var
omtrent som varen, med 10 observasjoner av l-4 ind., hovedsakelig i oktober.

Kvinaod Bucephala clangula
Registrert 9 dager i april, og 1 i mai. 11 individer den 06.04 ble !rets heyeste
registrering. En Mndfull noteringer ble gjort pA hesten. 3 ind. p! det meste.
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Siland Mergus serrator
Notert daglig. Hele 35 individer ble notert 13.04 som lirets maksimustall.
Andre heye antall pa varen: 29 ind. 06.04, 27 ind. 23.04, 28 ind. 01.05 og 27
ind. 23.05. I 0 noteringer pa lwsten rna sies a v~re akseptabelt, spesielt da det
den 28.09 ble notert 30 ind. i en flokk ved serodden.

Laksand Mergus merganser
Kun fire observasjoner ble gjort i lepet av aret. Alle av enslige banner: 30.04,
12.05, 31.05 og 31.10.

Havom Haliaeetus albicilla
1 individ trakk. over eya mot ser0st 08.11.* Dette er det tredje funnet av arten
pa Akereya. De to andre er fra oktober 1986 og desember 1987.

Myrhauk Circus cyaneus
En huon kom inn fra Anusbukta pa ettermiddagen 22.04, og holdt seg pa .eya i
noen timer. I tillegg holdt det seg en ungfugl pa eya fra 27.- til29.09.
Honsebauk Accipiter gentilis
En hann ble observert fra Reduten 23.04, og 1 huon ble sett flygende over
Nordmyra 23.07.
Spurvehauk Accipiter nisus
En handfull observasjoner ble gjort i perioden 08.04-06.06. I andre halvAr var
arten ofte se rundt pa eya; som regel de samme individene flere dager pa rad.
Alle noteringer dreier seg om 1-2 ind., foruten 4 ind. som holdt til pa eya
06.10.

a

Musvak Buteo buteo
2 individer 10.04 og 1 ind. 03.05 var det eneste vi fikk. med oss av vartrekket.
3 observasjonsdager i oktober ga til sammen 8 trekkende individer.
Fjellvlk Buteo /agopus
Til sammen 7 trekkende fugler ble notert ved 3 anledninger i april. Pli hesten
ble det registrert 6 fugler i oktober, ogsa disse pa 3 forskjellige dager, hvorav
de 3 siste trakk 13.10.
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Spurvehauk ringmerket september 1998. FOTO: B. K. Janson Fr0$tad

Tarnfalk Falco tinnunculus
2 observasjoner utgjorde vArens noteringer. Den furste s! sent som 01.05, og
de 2 andre 03.05. Arten ble jevnlig observert pa h0sten, da med 1-3 individer i
august og september, og kun enkeltind. i oktober. Siste notering var av en
hunnfugl som j aktet rundt pa Bya den 29.II . Dette er en ny ekstremumsdato
for tArnfalk pa 0ya. Alle observasjoner foruten en av fuglene den 03 .05 var av
fugler som rastet.

Dvergfalk Falco columbarius
Den f0rste hannen kom trekkende inn den 06.04. Videre ble det notert flere
enkeltindivider i I0pet av april, og 1 huon I 0.05. Regelmessig med enkeltind. i
august og september, samt 2 ind. 26.09. 5 observasjoner foreligger fra oktober,
hvor 4 av disse mest trolig var samme fugl. Sist registrert den 22.1 0.

Ubestemt sm8falk Falco sp.
Sam alltid er det noen falker sam bare farer forbi i dArlige bservasjonsforhold.
3 slike observasjoner var tilfelle dette !ret: 1 dir. 13.05, lind. 22.08, og 1 ind.
27.08.
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Vandrefalk Falco peregrinus
Den 22.08 ble !rets ferste observert i fonn av en adult hann p! 9yas vestside.
Dagen etter ble enjuv. hunn sett samme sted. Til slutt ble det notert ett lk ind.
like nord for Speidersletta. Arten er registrert namnere 30 ganger pa eya.
Orrfugl Tetrao tetrix
Noen fl vArobservasjoner ble gjort: I perioden 20.04-11.05 av en hunn, og
17.05 og 21.05 ble en hann hsrt spillende pa Myra pA. eyas vestre halvdel.
11 observasjoner ble notert i perioden 10.08-01 .11. Alle disse foruten en hunn
20.09, dreide seg om hanner.
Tjeld Haematopus ostra/egus
Var allerede tilstede med 36 ind. fim;te bemanningsdag, 07.03. TaU mellom 20
og 50 rastende ind. ble notert daglig frem til sommeren. Noe hekketaksering
ble ikke foretatt, men man regner med at hekkebestanden holder seg
noenlunde som tidligere Ar. Omtrent daglig registrert i andre halvAr, dog med
6 individer som h9yeste antall etter 16.08. Noen ta fugler holdt ut helt til
14.11, som er noe Ienger enn vanlig. I tillegg ble 3 ind. notert 12.12, og deter
den hittil seneste obs. p! 9ya.
Sandlo Charadrius hiaticula
Registrert i antall fra 1-6 ind. i mars, april og mai. Trolig hekket 3 eller 4 par
pa 9ya. 8 ind. ble notert l3.06.1Wsttrekket foregikk hovedsakelig i perioden
frem til 03 .09, med ensifrede antall i loggen. Eneste unntak var 15 ind. 11.08,
og 12 ind. 29.08. Trekkfugler i antallet 1 eller 2 ble notert 5 ganger i perioden
19.-29.09.
Heilo Pluvialis apricaria
3 vA.robservasjoner, alle av enkeltindivider, ble gjort 30.04-13.05. De 6 furste
hesttrekkeme rastet 31.07. Deretter ble arten registrert i mindre antall de fleste
bemannede dagene frem til 08.10. 12 ind. 24.09 ble hets hf2Jyeste antall.
Tundralo Pluvialis squatarola
To v!robservasjoner: Enkeltind. rastet 24.05 og 06.06. PA lwsten notert i sma,
og oftest ensifrede antall. Eneste unntak var 11 ind. den 29.09. Arets, og
Akereyas for evrig seneste obs. var av 1 individ den 12.12.
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Vipe Vanellus vane/Ius
Arets fm-ste observasjon ble gjort den 22.03 av 3 ind. Deretter ble det notert 24 ind. daglig frem til vru-sesongen ble avsluttet 13.06. Sannsynligvis hekket to
par, hvorav den ene ble observert p! reir ved Ferskvannsdammen. Jevnt med
spredte observasjoner i varierende antall utover lwsten. 10 individer den 19.07
ble Arets heyeste dagsantaiJ. 1 ind. som fant det for godt og fly innom eya
28.11 ble Arets siste, og tidenes seneste obs. av arten pa Akereya.

Polarsnipe Calidris canutus
VArforekomsten bestod av 1 ind. 22.-23.04, 1 ind. 16.-17.05, og hele 7 :fugler
I 8.05. Arten ble registrert 9 ganger i lepet av andre halv!r med 6 ind. den
26.09 pa det meste. Dagen derpa ble !rets 2 siste individer notert.

Sandlsper Calidris alba
Observert 4 ganger i ~pet av hesten: 1 ind. 23.07, 4 ind. 29.08, 2 ind. 19.08,
og I ind. 20.09.

Dvergsnipe Calidris minuta
Sm!flokker med til sammen 65 individer ble registrert p! Sm-odden den 29.08.
Resten av lwstforekomsten bestod av 5 observasjoner av betraktelig mindre
kaliber, i perioden 30.08-27.09.

Tundrasnipe Calidris ferruginea
Fire observasjoner, hvorav aUe pfi hesten. II ind. som hsyeste dagsantall den
29.08. Ny ekstremumsdato kunne noteres da I ind. rastet syd pfi eya den
29.09 .

. Fjrereplytt Calidris maritima
Kun to registreringer: Enkeltindivider ble notert 22.- og 31 .10.

Myrsnipe Calidris alpina
Varforekomsten bestod av enkeltind. som trakk 23.04 fulgt av 2 ind. neste
dag, og 5 individer som rastet 17.05. Observertjevnlig i perioden 31.07-17.10,
med hovedtyngde av observasjoner i september. Antallet oversteg 30 ved 4
anledninger, hvor 35 ind. den 28.-29.09 var det lwyeste.
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Myrsnipe ringmerket i august 1998. FOTO: B. K. Janson Frostad

Ubestemte smivadere Calidris sp.
Fire observasjoner av til sammen 47 individer ble notert i perioden 27.0807.10.
Brushane Phi/omachus pugnax
Hestobservasjoner av fa individer ble notert en h!ndfull ganger i perioden
31.07-20.09.
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Den ferste av denne typiske hestarten ble skremt opp i Myra p! vestsiden av
aya 13.09. Dette forble eneste obs. i september, men oktober kunne by pa fern
observasjonsdager med antall varierende fra 1 til 3 ind. Enkeltindivider ble
registrert 07.- og 14.11.
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Arets ferste to individer ble sett 02.04. Deretter ble arten kun observert et
tatall ganger frem til 30.04, med 4 ind. som maks. antall. Den tidligere hekkearten ble kun hart spillende en gang. I andre halvar ble arten registrert omtrent
daglig med som regel2-4 individer. Unntakene er 10 ind. 14.09, 8 ind. 06.10
og 8 ind. 07.11.
Rugde Scolopax rusticola
Skuffende opptreden med kun en observasjon av et enkeltindivid den 21.03.
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Lappspove Limosa lapponica
Til sammen 7 observasjoner, hvorav 3 ind. 17.05 var den eneste pi vhen.
De resterende bestod, foruten 2 ind. 20.09, av enkeltindivider i perioden
31 .07-22.09. Aile rastet.
Smaspove Numenius phaeopus
2 ind. ankom som arets ferste 23.04. Deretter ble 1-5 individer registrert
rastende jevnlig til og med 06.06. Foruten disse trakk 183 individer 24.04, og
96 ind. likesa den 12.05. 12.- og 13.05 er dog wmtak i rast-forekomsten, da
henholdsvis 28 og 36 individer rastet pa eya. Enkeltind. notert 22.08 var
eneste obs. i andre halvk
Storspove Numenius arquata
Sparsom forekomst pa vhen. 34 direkte trekkende fugler den 22.04 var eneste
obs. som utmerket seg fra de andre. Siste vmegistrering ble notert 24.04.
Foruten 2 ind. som rastet 16.08 bestod hestobservasjonene av enkeltind.,
hvorav den siste fley sydover den 06.10.
RBdstilk Tringa totanus
1 ferste halvar ble arten registrert furst den 08.03, deretter 1 og 2 ind.
henholdsvis 05.- og 07.04. Neste observasjon kom ikke fur 21.04, men
deretter kunne arten observeres daglig frem till3.06, som var den siste
bemanningsdag pi vhen. Dog ble aldri mer enn 3 individer registrert p{l en
dag, foruten 13.06 da 4 ind. ble Joggfert. Sannsynligvis hekket minst 1 par pa
eya. Sparsom forekomst ogsa i andre halvh, da eneste notering som oversteg
3 ind. var 16.08, da 9 individer ble sett. De tre siste for {lret ble notert i Vestre
vadebukt den 12.12.
Gluttsnipe Tringa nebularia
Varforekomsten bestod av 3 observasjoner i medio mai. To observasjoner i
juli, 19.- og 31.07, med henholdsvis 1 og 6 individer notert. 10 ind. 10.08 ble
hets heyeste dagsantall. Deretter ble arten registrert med stupende antaU mot
slutten av august, for og ende opp med 5 obs. av enk.eltind i september; den
siste 27.09.
Skogsnipe Tringa ochropus
To observasjoner i hver trekksesong. Enkeltind. trakk 22.- og 23 .04, og
enkeltind. rastet 01.- og 21.08.
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Grsnnstilk Tringa glareo/a
Kun to observasjoner av denne tilsynelatende uregelmessige trekkgjesten.
Enkeltindivider rastet pl.eya 17.05 og 0 1.08.

Strandsnipe Actitis hypoleucos
Kun enkeltind. ble loggfert p~ vhen i perioden 30.04-22.05, foruten 3 ind.
10.05. Trekket var i gang da en tur ble avlagt 9JYa 31.07, og holdt pl frem til
siste ind. ble observert 15.09. Hestens sterste dagsantaU ble 7 individer den
16.08.
Steinvender Arenaria interpres
Sparsom opptreden pl varen med kun to observasjoner. Enkeltind. 30.04. og 2
ind. 17.05. Man skulle tro at arten har sluttet ~ hekke p~ eya, men den 31.07
dukket en juvenil fugl opp, dog uten foreldre. Den 16.08 ble det loggfert 2
juvenile, men etter dette var det kun en igjen frem til 30.08.
Polarsvsmmesnipe Phalaropus fulicarius
1 1k individ rastet pl vestsiden av Vesle den 13.10. Dette er ferste funn for
Aker.eya om godkjent av NSKF.
Tyvjo Stercorarius parasiticus
De tre fmste individene trakk forbi 10.05. Deretterfulgte noen B
observasjoner av 1-2 ind. frem til v!rsesongen ble avsluttet med 5 trekkende
ind. den 13.06. Av disse var 3 IlllMke og 2lysfasede. Hesten hadde kun tre
observasjoner l by pl. Enkeltind. 16. og 22.08, og 3 ind. 14.10. Aile pa direkte
trekk.

Storjo Catharacta skua
Arten ble observert ved fern anledninger i perioden 13.06-15.10. Det var kun
den 13.06 at 2 individer ble loggfert.
HettemAke Larus ridibundus
Ble sett i lavt antall fra varsesongens oppstart 22.03. Tosifrede antall tilherte
sjeldenhetene, og 25 ind. 10.04 gikk overlegent som vhens h9J'jeste notering.
1-2 par hekket sannsynlig da noen ta ind. ble observert i l.0pet av sommeren.
For det meste ble det loggfert enkeltindivider pA lwsten, hvilket det siste den
19.10.
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Fiskemake Larus canus
Registrert de fleste beseksdager i mars. Noteringene i april Ia for det meste
meltom 10 og 30 ind. daglig. Tallene ekte noe i slutten av m<ineden, og 95 ind.
ble talt rastende pa eya 23 .04. I mai ogjuni krep arten under 10 ind. daglig,
foruten 06.06 da det ble loggfurt 40 fiskemaker. Et sted mellom 10 og 15 par
har sannsynligvis hekket denne sesongen. Lave, og ofte ensifrede antall ble
notert pa h0sten. Siste trekkende individ ble sett den 14.11.
Sildemlke Larus foscus
De tre furste ankom 02.04. Deretter fulgte en rolig stigning opp tillS ind.
frem til den 23.04, da 68 individer ble talt rastende pa eya. Dagen etter ble 25
ind. notert, og tallene Ia pa dette nivaet res ten av varsesongen. Den 13.06 ble
det avlagt en tur pa Vesleeya, og taUet ble anslatt til 50 voksne ind. 8 pullus
ble ringmerket. Sparsomt med observasjonsdager av arten pa lwsten. 35 ind.
pa det meste den 29.08. Siste ind. ble notert 03.10.
Grlmake Larus argentatus
En art som stort sett holder seg godt over I 00 ind. pr. dag. Unntaket var i
slutten av oktober og begynnelsen av november, da det i en Iiten periode ble
talt mellom 20 og 50 incl. Da turen ble tatt til Vesle den 13.06 ble det
ringmerket 28 puUus.
Grenlandsmike Larus glaucoides
Et 4k ind. ble oppdaget pa Svartskjrer syd for eya pa kvelden 10.04.
Dette var f0rste funn av arten pa Aker.eya.
Svartbak Larus marinus
Antallet holdt seg stort sett under 50 ind. hele
5 pullus fikk ring den
13.06. Kun en dag ble det loggfert et tresifret tall, nemlig 170 individer den
23.04. Den observante Ieser vii oppdage at denne datoen gar igjen som
maksimumsdato pa aile de andre «havmakene». Forklaringen Jigger i at to
fiskebiiter Ia like ved eya en liten periode denne dagen.

aret.

Krykkje Rissa tridactyla
F0rste observasjon var av 3 individer 10.05. Den 13.06 ble det sett 4 ind.
Disse var varens eneste. I august ble det sett 2 iod den 22. Neste observasjon
var 13 ind. 24.09. Resten av noteringene stammer alle fra oktober. Heye antall
14. og 15., med henholdsvis over 300 og over 200 individer. Ca. 90% av disse
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var ungfugler. Derimot ble rekorden satt den 23.10, da over 5000 ind. ble
registrert blasende forbi. Dette kan Iwres ekstremt ut, men faktisk er dette
tallet sterkt beskhet fra det opprinnelige, som ble anslatt til n~ennere det
dobbelte. Det rna ogsa bemerkes at dette er samme dagen som storlira og 4
grAlirer ble observert. Over 800 fugler trakk forbi i lepet av kort tid dagen
etter. Dette ble ogsl hets siste observasjon.
Makrellterne Sterna hirundo
Arets fJMSte teme trakk forbi 23.04. Det skulle ga over to uker fer den neste
ble sett 10.05. Deretter ble arten loggfmt rastende med gjennomsnittlig 10 ind.
daglig. Antallet oversteg imidlertid vhens tidligere forekomst 13.06, da 25
ind. hvorav 21 rastende ble registrert pa eya. Samme antall ble notert 31.07,
men en del av disse var juvenile fugler.
Rodnebbterne Sterna paradisaea
To individer dukket opp den 30.04. Heller ikke r.ednebbtema ble ikke sett
igjen fur 10.05. Deretter var det sparsomt med observasjoner, og kun en dag
med tosifret antall. 11.05 ble det notert 13 individer, hvorav 10 trakk rett forbi.
1 ind. ble loggfurt noen dager i siste halvdel av mai samt ved sesongslutt
13.06. Deter usikkert om arten hekket dette aret. lngen h.estobservasjoner
foreligger.
Ubestemt terne Sterna sp.
Det foreligger som regel flere observasjoner av denne type enn konkrete
rednebb- eller makrelltemer. Som oftest dreier det seg om fugler som trekker
lagt ute pa havet, ogleller observasjoner under darlige vrerforhold. Notert flere
ganger med over 20 ind. i perioden mellom 24.04 og 13.06. I andre halvar ble
det notert fire ganger de to siste ukene i august, da med 1-3 ind.
Alke Alca torda
Registrert ved tre anledninger i mars, med henholdsvis 2, 5 og 7 individer. 5
observasjoner foreligger fra april, alle av enkeltind. Siste varobservasjon kom
overraskende nok sa sent som 13.06. Dog var dette individet tilsynelatende
trekkende. Ferste h.estobservasjon forell den 14.09. Deretter fulgte omtrent
daglige registreringer av 1-2 rastende fugler til og med 13.10. I siste halvdel
av oktober la hovedtyngden pa direk:te trekkende fugler. Trekket tappet seg i
slutten av maneden. Ca. 100 individer feyk forbi 21.1 0.
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En av alkene som rastet ved Akereya pa lumen.

FOTO: M.P(;!Itersen

Lomvi Uria aalge
Observert rastende 3 ganger i mars, med 16 individer 22.03 som varens
heyeste an tall. Deretter fulgte 10 observasjonsdatoer i april. Ingen over 7 ind.
og for det meste av rastende fugler. Eneste registrering i mai var av 4 rastende
ind. den 02. Stort sett daglig observert fra den 12.09 frem til 14.11. Som alke
for det meste med rastende fugler frem til midten av oktober. OgsA her med
heyeste dagsnotering 21, 10, dog med kun 40 bestemte individer. I november
ble 2 rastende ind. notert ved 4 anledninger.

Ubestemt alkefugl Alcidae sp.
Omtrent utelukkende dreier disse observasjonene seg om lomvi eller alke.
Noen f1 trekkende fugler ble registrert i mars til primo april. Samtidig, og
videre frem til 01.05, ble no en rastende ind. notert. 3 ind. trakk 13 .06. 1 ind.
rastet et stykke fra eya den 31.07. Pa lwsten var det noteringer fra 19.09 frem
til sesongslutt. Jevnfurt med observasjoner av bestemte individer ble det kun
50 ubestemte den 21.1 0. Dagene med det absolutt heyeste antallet av disse to
artene er 23. og 24.10, hvor henholdsvis 300+ og 200+ ind. ble notert. Tallet
pa bestemte ind. Ia under 50 ind. av begge arter begge dagene. Dette grunnet
darlige observasjonsforhold.
Tcist Cepphus grylle
En handfull observasjoner mellom 11.04 og 13.06, hvorav furste og siste var
de eneste direkte trekkende. I andre halvar ble teist registrert 14.09, 24.09 og
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23. I 0. Aile disse rastet. Alle observasjonene dreier seg om enslige ind.
Omtrent alle rastende fugler ble observert utenfor eyas servest side.

Alkekonge Aile alie
Kun registrert p! Iwsten. Fruste observasjon 27.09, deretter sett ved syv
anledninger i perioden 14.-31.10. De heyeste antallene var 25 ind. 15.10, 35
ind. 21.10, og 20 ind. 24.10. De resterende Ia pa 7 ind. eller mindre. Aile
observasjonene dreier seg om direkte trekkende fugler.
Lunde Fratercula arctica
I 2k individ Ia utenfor serspissen av eya den 15.03.

Ringdue Columba palumbus
Regelmessig observert pa v!ren i perioden 22.03-06.06. Med 4 ind. den 05.04
som heyeste dagsantall. 5 individer ble notert 01.08, og hestens eneste ringdue
ble sett 20.09.
Tyrkerdue Streptopelia decaocto
To v!robservasjoner av denne uregelmessige gjesten. Enkeltindivider ble sett
12. og 21.05. Begge fuglene rastet i nrerheten av huset.
Gjok Cuculus canorus
Varens f0rste «ko-km> ble h0rt 11.05, da 2 individer viste seg aha ankommet.
Antallet holdt seg p! 1-2 ind. frem til30.05 da hele 5 individer ble talt.
Fra andre halvar foreligger fire observasjoner: 1 ind. 10.08, 1 unge ble
observert matet av heipiplerker 11.08 ogjuvenile fugler ble sett 15. og 23.08.
Spurveugle Glaucidium passerinum
0yas andre funn av spurveugle ble plukket ut av et nett i Nyskogen pa
morgenen den 13.10. Tydeligvis var denne fuglen meget dagaktiv, da den
skulle vise seg abli gjenfanget tre ganger til i lepet av dagen. Forrige funn
dreier seg om en lokkende fugl den 26.03.1975.
Jordlbomugle Asio otus/jlammeus
l ind. fley forbi huset pa kvelden den 19.09. Selv om homugle uteble fra ID-ets
artsliste, er det ikke usannsynlig at dette var nevnte individs identitet. Kun en
ugle til forble ubestemt dette het. I dette tilfellet heller mistanken mot
jordugle. Denne ble observert den 26.09.
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En av arets lokale sensasjoner - Akereyas andre funn av spurveug/e.
FOTO: MPettersen
Jordugle Asio jlammeus
F0rste individ dukket opp 05.04. Antageligvis var det samme ind. som ble sett
forskjellige steder p! eya neste dag, og som trakk videre inn mot Asmaley den
07. Nytt ind. dukket opp p! Myra 08.04, ogden 09. kunne 2 individer
observeres samme sted. Dagen etter kunne v!rens siste jordugle noteres. Ogs!
denne pa Myra. H0stens forekomst var like god som v!rens, ogden f0rste ble
skremt opp pa Speidersletta, p! morgenen den 22.09. Det samme gjentok seg
dagen etter, men i dette tilfellet fant ugla det for godt! trekke videre. To uker
skulle gA fer de neste 2 ind. kunne observeres p! Myra 06. og 07 .l 0.
Enkeltind. ble ogsa notert samme sted den 09. og til slutt 12.1 0.

Nattravn Caprimulgus europaeus
To funn ble tilfeyet lista dette !ret. Det f0rste var en bunn som ble skremt opp
i WC p! ettermiddagen 14.09. Overraskende nok ble ytterligere 2 individer
observert s! sent som den 27.09. Disse ble skremt opp fra Glova p! kvelden.
Dette er ferste gang nattravn bar blitt observert i september pa Akereya.

Tarnseiler Apus apus
Det f0rste individet seilte over eya 21.05. Noen fa ytterligere observasjoner
ble gjort i l0pet av forsommeren, og 25 ind. 30.05 ble det heyeste dagsantallet.
Noen ta ind. ble observert ved et sommerbes0k 31.07, og holdt til rundt huset
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frern til 11.08. Etter dette ble arten kun sett en gang til dette Aret; 3 incl. 29.08.
Usikkert om arten hekket pa aya dette lret, men ganske sannsynlig.
Vendehals Jynx torquilla
Ikke mindre enn 3 individer av arten ble registrert den 23.04. Den furste hie
jaget i Stranda-nettet og ringmerket. Senere ble 1 ind. observert helt pa
vestsiden av aya, og den siste i Barlind like etterpd. Det md nevnes at dette var
en meget god trekkdag for mange andre arter ogs!. To dager senere ble nok et
ind. oppdaget i Stranda, ogden 12.05 ble v4rens siste ringmerket. Denne hang

iWC.
Dvergspett Dendrocopos minor
En huon ble fanget i heisnett i Barlind 31.10. Dette utgjer det niende funnet av
arten pa Akereya, samt den sjette ringmerkede. Et trivelig gjensyn med en art
som sjst ble tl pa <<
i 1986.

SPURVEFUGLER Passeriformes
Trelerke Lullula arborea
Det hie pa varen gjort tre registreringer av trelerke 02.-07.04. Disse dreier seg
trolig om samme individ. I tillegg hie ett ind. observert i Massebukta den
20.10. Arten blir ikke registrert arlig pa eya.
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Sanglerke Alauda arvensis
Trekket var for lengst over nar sesongen startet for fullt den 22.03, da 8 ind.
ble notert pli direkte trekk. Resten av varen ble kun rastende individer
observert med dalende antall fra 11 ind. 06.04 til 1 syngende ind. 02.05 og ut
V<ksesongen. 2 ind. ble dog observert 21.05, og hekking er lwyst sannsynlig.
Noen fa observasjoner av 1-2 ind. utgjorde hestens forekomst av arten, som
sist ble sett den 22.1 0.
Fjellerke Eremophila alpestris
En meget tillitsfull flokk pA 6 individer ble oppdaget mellom Starren og
Vestre Vadebukt den 07 .11. Arten er ikk:e observert arlig pa Akereya, men
ville nok v:ert det med sterre satsing i perioden november-mars.
Sandsvale Riparia riparia
Kun en registrering dette !ret. 1 ind. suste forbi huset den 12.05.
Livesvale Hirundo rustica
Arets ferste kom i form av 3 individer som trakk direkte inn mot land 25.04.
Likesa fulgte enda 3 ind. den 30.04. Rastende enkeltind. ble observert noen
ganger til og med 16.05. Hele 5 ind. holdt til rundt huset 17.05, hvorav en ble
ringmerket. Noen B noteringer til ble gjort frem ti124.05. &sten forlsp seg
hovedsakelig med trekkende fugler. 15 ind. 22.08, og 20 ind. 03 .09 er av
nevneverdig antall. Siste ind. ble registrert trekkende sA sent som 07.1 0.
Taksvale Delichon urbica
Den 02.05 trakk: vArens ferste ind. over eya. 1 individ fl0y noen runder rundt
huset 11.05, og dagen etter hadde den fatt selskap av tre artsfrender. 16.05 var
6 individer i gang med reirbygging oppunder hustak.et, men materialene var sa
darlige at redene bare fait ned gang pA gang. Den 29.05 hadde nok ett par
funnet veien til «0en», og den 05.06 kunne man observere fern pari full gang
med reirbygging. En sjekk ble foretatt 10.08, og man kunne konstatere tre
vellykk:ede reir; to av disse med to pull. i hver. Kun 4 adulte fugler var igjen
pa dette tidspunktet. Fuglene forsvant fort, og 28.08 ble kun 1 ind. observert.
Et lite «rus}m kom over eya den 03.09, da 30 ind. ble notert direkte trekkende.
Dette var arets siste observasjon.
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Trepiplerke Anthus trivia/is
For det meste registrert pA trekk over "')'a i perioden 24.04-12.05. 35 ind.
02.05, hvorav 10 rastende, ble vhhalvh-ets heyeste antatl. Notert pA. hesten fra
11.08. Merkbar trekktopp medio september, med 25 ind. som h"')'este antall.
Fire observasjoner i oktober. Siste ind. ble bert trekkende over den 13.1 0.
Heipiplerke Anthus pratensis
Noen B. ind. hadde ankomrnet eya 07.03. Den 02.04 ble 20 individer registrert
etterfulgt av meget varierende antall resten av vhsesongen. 150 individer
08.04 toppet noteringene for dette halvhet. OgsA. i h.estsesongen ble meget
varierende antall notert. Slutten av september viste tendenser til trekktopp,
med anslagsvis 250 rastende fugler den 23.09. Fra 14.10 ble arten fortsatt
registrert daglig, men med synkende forekomst. Arets siste pip ble bert 29 .11.
Lappiplerke Anthus cervinus
Hele tre observasjoner ble gjort, alle i september. Ferstemann £ley lavt over
Myra den 14. Neste individ ble observert tlere ganger pa Speidersletta
morgenen den 22. Arets siste trakk sammen med en heipiplerke over
sUdeplassen syd pi eya, og forsvant utover havet den 29.
Skjzrpiplerke Anthus petrosus
Til tross for at arten er tilstede hele iret ble den registrert uregelmessig pi
vireo, og i mange tilfeller kun med I individ. Dog ble 8 ind. notert 17 .05, og 6
ind. ble registrert den 13.06. Av sistnevnte var 5 av disse pa Vesle. Man skulle
kunne tro at arten hekket med godt oppunder 10 par pi eya dette ;\ret. Hekking
ble bekreftet ved et besek den 01.08, da to kull ble observert pi Serodden.
Disse ujevne registreringene skyldes mest sannsynlig at sterste del av
observasjonsvirksomheten foreglr et sty.kke inn fra strandlinjen. Pi hesten ble
for det meste ensifrede antall notert fram til medio oktober. En merkbar
ekning ble registrert den 14.10, da 15 ind. ble loggfert. Tallene toppet seg 21.
og 22.10 med henholdsvis 25 og 40 individer observert. Etter 23 .10 ble arten
notert med ett siffer ut sesongen.
Gulerle Motaci/la jlava
Observert to ganger pi varen. Ferst en hann 13.05, deretter 2 ind. pi direkte
trekk den 21.05. Desto flere noteringer ble gjort pA hesten. En Mndfull
observasjoner ble gjort i august, med 10 individer den 22.08 pi det meste.
Trekket tappet seg dog primo september, da 20 ind. ble registrert 03 .09. Etter
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dette dalte antallet raskt utover i mweden, og det siste enkeltindividet ble bert
trekkende over eya 20.09.

Vintererle Motaci/la cinerea
Kun en observasjon av denne stadig vanligere trekkgjesten. 1 individ trakk
over Massebukta den 13.10.
Linerle Motacilla alba
Arets ferste linerle satt p! klessnora p! morgenen 09.04. Dagen etter ble 10
ind. registrert og antallet steg mot vhens max. antall pfl30 individer 23.04.
Primo/medio mai lfl antallet mellom 10 og 20 ind. per dag. Resten av vhen
hadde kun noteringer under 10 ind. ffilyst sannsynlig hekket 5-6 par pl eya
dette aret. Et reir ble funnet. Da hestsesongen startet 16.08 ble 35 ind. notert,
og antallet Ia mellom 20-40 ind. til og med 05.09. Deretter ble arten daglig
observert med under 20 ind. ut september. 5 ind. 06.10 og 1 ind. 08.10 var
fleets siste observasjoner.

Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
Kun observert i april i vflrhalvhet, og da i meget lavt antall. 4 ind. pl det
meste. Ferste hestobs. var av ett individ den 29.08. Deretter ble det gjort noen
fl obs. av enkeltindivider frem til antallet begynte astige den 12.09. Heyest
tre.kkaktivitet var det i medio oktober, da 25 ind. ble registrert den 11. Arten
ble notert daglig i varierende antall resten av sesongen.

Jemspurv Prunella modularis
Den 05.04 ble 4 individer registrert forskjellige steder pl eya. Deretter fulgte
n~ennest daglig registrering :frem til 22.04, men i skuffende lave antall.
Heyeste var 6 ind. 07.04. Loggfert kun ved to anledninger i mai, da l ind. ble
fanget blde 11. og 12.05. Pl hasten ble arten registrert i perioden 15.09-11.10.
Antallene var like lave som i ferste halv!r, med unntak 22. og 23.09 da
henholdsvis 10 og 25 individer ble notert.

Rsdstrupe Erithacus rubecula
Fmste observasjon komi form av I individ pa Hussletta den 22.03. Deretter
tilstede pa trekk fra 02.04. 40 ind. ble loggfert f0rst 07. og dcrctter den 10. I
perioden 11.-20.04 ble arten observert kun i ensifrede antall. En ny Iiten trekk«topp» fulgte mot slutten av maneden, og 60 ind. ble notert som vlrens
heyeste dagsantall den 25.04. Ved neste besek til eya, den 30.04, kunne man
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bare notere 3 ind. pl eya. I mai ble for det meste enkeltind. notert, den siste
24.05 . Spredte observasjoner i lave antall ble notert fra 10.08 og et stykke uti
september. En betraktelig opptur pl trekket kunne merkes 12.09, da 75 ind.
ble notert. Samme antall ble igjen notert den 20.09, og 11.1 0. Fra 17.10 ble
arten observert i meget lave antall, men daglig frem til :b-ets 3 siste ind. den
01.11.

Nattergal Luscinia luscinia
Ett syngende individ ble lwrt i retning WC natt till2.05. Da fuglen ble fanget
pa morgenen, viste det seg a v~re samme individ som ble merket 31.05.1997.
Den 17.05 ble overraskende nok et nytt ind. fanget. Arten ble lwrt i
WC/Frukthagen- omr!det belt frem til 06.06, og det ble diskutert hvorvidt det
dreide seg om ett eller to syngende individer uten at noe ble bekreftet.
BIAstrupe Luscinia svecica
Som vanlig furel.ep v!rtrekket over en meget konsentrert periode. 3 banner i
Anusbukta den 12.05 ble loggfert som :b-ets ferste. Deretter fulgte 1
ringmerket ind. 18., og 3 hunner 22.05. Siste obs. pl vAren var 2 ind. den
23.05, ogsA. disse bunner. 1 hann som ble ringmerket 23.09 var lu!Jstens eneste
registrering.

Svartrodstjert Phoenicurus ochruros
Varen ble reddet den 22.04 da en 2k hann svartredstjert satt i velkjent positur
pA Hussletta. Samme ind. ble ogsa observert dagen derpA..

Rsdstjert Phoenicurus phoenicurus
Fmstemann ankom noe senti form av en hann den 30.04. I perioden til og
med 24.05 fulgte omtrent daglige observasjoner, men i meget lave antall.
Foruten 16 individer 12.05, endte resten av observasjonsdagene opp med 5
ind. eller f~rre. Hesttrekket startet med 5 ind. 22.08, og fortsatte med nesten
daglig registrering med varierende antall opp til10 individer til og med 22.09.
Etter denne dato ble k:un enkeltind. observert ved fern anledninger - den siste
var en hunnfugl 11.1 0.
Buskskvett Saxicola rubetra
Kun to observasjoner pa vAren. 2 ind. 03.05 og 12.05. Arten ble registrert ved
de fleste bemanningsdager i perioden 11 .08-15.09. August hadde lwstens
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heyeste dagsantall med 15 individer den 23, mens september ikke hadde mer
enn 12 ind. den 15. Hekking forekom sannsynligvis ikke dette !ret.
Steinskvett Oenanthe oenanthe
Vireos ferste- en hann, ble observert i «Go'bukta» den 07.04. Daglig loggfert
fra 20.04 uten srerlig imponerende antall. 25 individer den 30.04 var
sesongens heyeste. Meget artig var det A kontrollere ett ind. merket pi
stasjonen som lk i 1991. Fuglen ble fanget den 17.05, og deter vel ikke
usannsynlig at dette er en av .eyas faste hekkefugler. Uvisst hvor mange par
som hekket dette aret, men tallet ligger nok tett oppunder ti. Pa blilsten trakk en
jevn strsm p! mellom 10 og 35 ind. hver dag til og med 20.09. Arten ble
fremdeles registrert daglig, men aldri over 4ind. Siste observasjon var ett
individ den 22.10. Denne fuglen samt ett individ 24.09 viste karakterer til den
grsnlandske underarten leuco"hoa, men fuglene ble aldri innfanget slik at
sikker underartsbesternmelse kunne p!vises.
Ringtrost Turdus torquatus
En hann som holdt til i Glova den 22.04 var hets fsr.>teregistrering. Denne
havnet noe i skyggen av utrolige 26 individer dagen etter, hvorav 19 av disse i
en flokk! Flokken holdt til pa en gresslette noen hundre meter S.0t9St for
Bjsrkeskogen. Samme sted ble 12 individer sett den 24. Av denne svimlende
summen var det kun en hunnfugl tilstede. Som en fin avrunding av vi.rt:rekket
ble 1-2 ind.- en huon og en hann, registrert daglig ved huset i perioden 30.0403.05. Eneste registrering p! hssten var ett enslig ind. som holdt til i
Frukthagen den 24.10.
Svarttrost Turdus merula
Observert daglig hele !ret. Antallet holdt seg stort sett under 10 individer pa
v!ren., med noen fa unntak:. 6 syngende banner ble notert 25.04, sA dette er
nok ett minimumsantaU for hvor mange par som hekket. Fra hsstsesongen
startet, og ut september lAde daglige noteringene under 10 individer. Arten ble
registrert i meget varierende antall gjennom hele oktober, men hovedsakelig i
tosifret mengde. 30 ind. 12. og 13.10 ble ~rets heyeste dagsantall. November
og desember ble loggfert med max. 8 individer.
Gratrost Turdus pilaris
En flokk pa noe i overkant av 25 ind. holdt til
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pa eya i begynnelsen av mars.

En eller flere flokker ble registrert en maned senere: 50+ ind. 05.04, 62 ind.
06.04, og 22 ind. den 07. Resten av perioden frem til 03.05 ble loggfart med
en handfull observasjoner hovedsakelig under 5 individer daglig.
Kun to registreringer pa hesten: 3 ind. 21 .10, og 4 ind. 0 1.11.
w

MAltrost Turdus philomelos
Registrert i lave antall fra 05.04. Med denne som mange andre arter utmerker
datoene 23. og 24.04 seg i trekksammenheng. da henholdsvis 51 og 35
individer rastet pa eya. Resten av perioden til og med 12.05 kunne by pa noen
ta registreringer med 5 ind. pa det meste. Hesttrekket startet sA smatt med 2
ind. 15.09. Deretter fulgte omtrent daglig observering til og med 24.10. Ingen
store antall A hoppe i taket for, men 50 ind. 06, og 60 ind. 11.10 kan nevnes.
Fra november foreligger tre observasjoner. 2 individer den 01, og enkeltind.
den 07. og 28.
w

Redvingetrost Turdus iliacus
Meget sparsom forekomst pa varen. En Mndfull observasjoner ble notert i
april, med 3 individer pa det meste. De fmste hesttrekkeme ble bert pA
kvelden 26.09. Deretter ble det gjort daglige registreringer til og med den
01.11. 75 individer registrert den 11.10 ble periodens heyeste dagsantall.
Duetrost Turdus viscivorus
F.0l'Ste individ ble sett flere steder pa eya den 06.04. Deretter fulgte ett nytt
ind. pA Hussletta 13.04. Nok ett enkeltindivid fant det for godt Araste her en
uke senere den 20.04. Kun en hestobservasjon ble gjort: 1 ind. trakk direkte
over Hussletta 08.1 0.
w

Gresshoppesanger Locustella naevia
0yas 3. funn av gresshoppesanger var et faktum den 30.04. I motsetning til de
to tidligere syngende fuglene, ble denne bestemt pa feltkarakterer. Fuglen
poserte villig pa steinene i raet servest pa eya.

Rsrsanger Acrocephalus scirpaceus
To ringmerkede individer pA hesten utgjorde Arets beholdning. Den ferste
hang i WC 12.09, ogden andrei Barlind den 06.10.
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Gulsanger Hippolais icterina
Arets eneste registrering ble gjort takket vrere ringmerk.ingsvirksomheten, som
for evrig ogd. mange andre observasjoner av mindre vanlige arter kan takkes
for. I individ ble ringmerket den 11 .05.

MaUer Sylvia curruca
Arets ferste notering ble gjort av enkeltind. 30.04. Deretter ble arten registrert
omtrent hver beseksdag, med merkbar stigning den 11.05 - som for evrig
hadde vMens h.EJyeste aotall p125 individer. Ved sesongslutt den 13.06 var
kun to ind. loggfmt. Helling ble ikke p!vist, men er heyst sannsynlig.
Meget Iaber forekomst i andre halvh. Arten ble registrert en Mndfull ganger i
perioden 31.07-23.09. 10 ind. ble notert som periodens lwyeste antall ved to
anledninger i slutten av august. September - som kun hadde fern loggfsringer m~tte n.0)'e seg med 5 individer pA det meste.

Tornsanger Sylvia communis
Skuffende sparsom forekomst i perioden 11.-30.05. 5 individer var v!rens og
Arets sterste dagsantall. Like Iaber var hestforekomsten, med en hAndfuJI
observasjoner i tidsrommet 31.07-05.09. Siste notering var av en hann den
20.09. Kun 3 individer ble ringmerket dette !ret.

Hagesanger Sylvia borin
1 individ ringmerket den 12.05 stod for hele artsbeholdningen pA vAren.
I andre halvM ble arten registrert seks ganger i tidsrommet 29.08-19.09. 4 ind.
ble mets h.0)'este dagsantall. 8 av 13 noterte individer i lepet av Aret - ble
registrert ved nettfangst.

Monk Sylvia atricapilla
Meget skuffende pil varen med kun 4 observerte ind. fordelt pi tre dager
prima mai. I ultimo august ble det gjort tre registreringer av noen tl ind. Fra
12.09 ble arten registrertjevnlig frem till3.10, men a1dri over fire individer
daglig. Ogsil her skyldes flesteparten av registreringene ringmerkingsvirksomheten.

Gransanger Phy/loscopus co/lybita
Arets 3 ferste ind. ble notert den 07.04. Deretter ble ikke arten observert fur et
ind. bestemte seg for ~ synge i kjskkentreet 20.04. En liten trekktopp fulgte sA
ultimo april, med 16 individer 24.04 som vlrens h.0)'este dagsantall. En
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handful! observasjoner ble gjort i mai - stort sett av enkeltind., med varens
siste den 18. Hestsesongens to f0rste observasjoner var av syngende fugler 15.
og 19.09. Arten ble deretter observert sa og si daglig til og med 14.10. Ingen
markant trekktopp viste seg, da noteringene lA jevnlig pA mellom 5 og 15 ind.
gjennom hele perioden. Arets siste ind. ble notert den 21.10.

Den eneste hagesangeren som viste seg varen 1998.
FOTO: B. K. Janson Frostad.
Lovsanger Phylloscopus trochilus

Ca. 20 individer var pa plass den 30.04. Deretter fulgte daglige observasjoner
helt til utgangen av v!rsesongen. Fra 1 observert ind. 10.05 fulgte 75 ind. den
11. og I 00 ind. den 12. Deretter jevnt synkende antall som var nede pa 15
individer 30.05. Trekket foregikk over en lengre periode pA h0sten, dog med
Iavere dagsantall. Arten ble observert sa og si daglig til og med 26.09. August
hadde de h0yeste dagstallene, med 75 ind. 22.08 som toppnotering. 30 ind.
den 15. toppet i september. I tillegg ble 1 ind. observert 03.10, og 1 ind.
ringmerket sA sent som 12.10.

Fuglekonge Regulus regulus
Daglig observert pa v!ren i perioden 22.03-02.05, dog alltid med ensifrede
noteringer. Dctte skyldes helt klart den svake merkevirksomheten denne
sesongen. En etterslenger ble observert pA Myra 13.05. Allerede i slutten av
august ble de fgrste lwsttrekkeme notert, etterfulgt av noen individer her og
der i begynnelsen av september. Daglige registreringer fulgte fra den 12.09.
Fra 75 og 80 ind. den 20. og 23 .09 sank antallet noe pA slutten av mAneden,
men tok seg raskt opp igjen like etter mAnedsskiftet. I perioden 03.-13.10 ble
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over 100 ind. loggfurt pA syv datoer. Mest fuglekonger var det den 11 .10 da 99
ind. ble ringmerket, og det var sannsynligvis godt over 150 ind. innom eya
denne dagen. Antallene sank meget raskt etter denne perioden, og fra den
23.10 ble det kun notert ensifrede antall i loggen. Arets siste enslige stakkar
ble sett den 12.12.

Grlfluesnapper Muscicapa striata
Hele 8 individer ankom eya 12.05. Av disse havnet 3 ind. i nettmaskene.
Arten ble kun registrert fire ganger til etter dette - alle i mai. A v disse var 3
ind. den 18., og resten enkeltind. En hAndfull observasjoner av varierende
antaH ble gjort i tidsrommet 11.08-15.09. 10 individer den 12.09 ble bestensog vireos lwyeste.
Svartbvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
Kun tre registreringer pA vA.ren. 3 ind. 25.04 og 12.05, og 1 ind. 02.05.
OgsA sparsom opptreden pA hesten med tre observasjoner i august, og like
mange i september. Arets siste ble sett 15.09, og arets lwyeste dagsantall var 5
individer.

Blimeis Parus caeruleus
Som vanlig ble noen ta individer observert tidlig pA vken. 4 observasjoner
foreligger fra perioden 07.03-12.04. Pa hesten ble arten registrert daglig i
period en 03 .I 0-08.11 . Ingen spesielt store antall ble notert- ofte enkeltind.
Arets to siste observasjoner var av 1 og 2 individer, henholdsvis 14. og 29.11.

Kjottmeis Parus major
Vkens eneste observasjoner var av 3 ind. 07.03, og 1 ind. den 09.04. Tilstede
04.10-29.11 i noenlunde samme antall som blameis. 8 individer den 13.10 pA
det meste. Ved A.rets siste besek pa eya den 12.12 ble 2 individer registrert.
Trekryper Certhia familiaris
Kun to observasjoner p! varen. Enkeltind. ble loggfurt 07. og 09.04.
Arten ble notert ved 11 anledninger i andre halvh. Hele 24 individer ble
ringmerket i lepet av hesten. Pa !rets siste observasjonsdag- 13.10, ble 10 ind.
registrert de fleste med ring pA beinet. Dog ble kun ett individ ringmerket
denne dagen, og vi rna en uke til bake i tid til forrige ringmerking. Den 07.10
ble det ogsa notert 10 individer.
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Tornskate Lanius collurio
Det ferste individet komi form av en hann den 11.05. Deretter fulgte
observasjoner av 1-2 ind. de fleste dagene til og 24.05. Et par ble observert i
Glova ved et par anledninger, men hekking er meget usikkert. Dog bar arten
hekket pa eya flere ganger tidligere, sa helt utelukket er det ikke. Arets to siste
observasjoner var av I ad. hann 01.08, og 1 ind. som ble ringmerket den
22.08.

Varsler Lanius excubitor
Hesten ferste ble bert ved Nyskogen 19.09. Det sannsynligvis samme
individet ble sett ved Ferskvannsdammen dagen etter. 1 ind. ble observert
05.1 0, 2 ind. ble ringmerket dagen etter. Den 7. ble ogsa 2 ind. loggfmt - den
ene fikk ring denne dagen, mens den andre hadde en fra fer. 1-2 individer ble
observert daglig 08.-11 .10. Om disse hadde ring eller ikke forble uavk.lart.
Skj2re Pica pica
1 individ ble observert flygende over WC, og rastet i Myra i noen f1 minutter.
Dette er kun tredje observasjon etter artens siste hekkeforsok pa eya i 1991.

Kaie Corvus monedula
Eneste observasjon var av 2 ind. som trakk direkte den 17.05.
Kornkrike Corvus frugilegus
1 2k individ kunne beskues en kart stund ved Myra pl eyas vestside den
23.04. Det foreligger nl 13 funn av denne arten pa Akereya.

Krake Corvus corone
Jevne antall pl mellom 10 og 20 ind. ble loggfmt gjennom hele vA.ren. Mellom
7 og 10 par hekket. Start sett samme beholdning ble notert i andre halvlr - dog
med noen f1 unntak primo/medio oktober. Pa det meste ble 60 individer
registrert 11.1 0. A v disse var 45 i en flokk. Den 28.11 skiller seg ogsa noe ut
med 40 individer notert.
Ravn Corvus corax
Tre observasjoner i mars, to i april, og tre media mai. Som regel to individer
sammen. Eneste data med 3 ind. var 11.05. Noen flere observasjoner ble gjort
pa twsten - og da flest i september. Noen flere noteringer av enkeltind. enn pa
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vdren, og ogsd her kun en notering med 3 ind. - den 04.1 0. Eneste
novemberobservasjon var av 2 fugler den 08.
StiEr Sturnus vulgaris
Arten ble notert i noe varierende antall fra slutten av mars, og gjennom hele
april. Max. med 120 individer den 08.04. Fra mdnedsskiftet aprillmai la
antallet mellom 20 og 30 ind. loggfurt. Alle kassene i Kaffebukta var na
okkupert. Ved sesongslutt 13.06 kunne til sammen 80 ind. loggferes. Ved
besek tileya mellom 31 .07 og 22.08 ble det observert over I 00 ind. hver
gang. 250 ind. p! ferstnevnte dato stod som arets heyeste dagsantall. Fra
september og oktober foreligger henboldsvis tre og fern registreringer- og da
med 40 individer den 13.10 pa det meste.
Grispurv Passer domesticus
En stor overraskelse for forfatteren da denne rundet hushjmnet den 10.08. Pa
bakken satt det bratt ett meget tillitsfullt hunnfarget individ. Fuglen - sam i
felge oppsynsmannen skal ha va:rt tilstede i over en uke - ble sist sctt dagen
etter. Til tress for en iherdig rotur ut til eya den morgenen - matte en av eyas
ivrigste satsere gi tapt. Dette er det 7. funnet av arten pa eya, men det hersker
tvil over en del av de gamle noteringene, da man visstnok gjentatte ganger
skat ha forsekt med utsettinger av graspurv pa Akereya.
Pilfink Passer montanus
Ett direkte trekkende individ den 01.05 ble arets eneste observasjon.

Vanlig nesten over alt, men meget sjelden pa Akeroya - graspurv ved huset
den 10. 08. FOTO: B. K. Janson Frostad.
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Bokfiok Fringilla coelebs
Registrert i lave antall fra 02.04. Kun ved en anledning ble tosifret antaJl
loggfert- 15 individer den 13.04. En hunnfugl holdt til rundt huset helt frem
til sommeren, og ble sist sett 12.06. P;i hesten ble ingen bokfmk sett f0r 14.09,
og heller ikk:e da var antallene noe overveldende store. 10 individer ble
maksimumstallet i denne sesongen. Siste ind. ble notert 07.11 .
Bj&rkefink Fringilla monti.fringilla
3 ind. 07.04. Deretter fulgte en Mndfull observasjoner i perioden 21.04-18.05.

20 direkte trekk:ende ind. den 23.04 ble varens heyeste antall. H0sten begynte
med noen observasjoner av 1-2 individer i perioden 22.08-03.09. Omtrent
daglige registreringer ble gjort fra 15.09 til og 0 1.11. Noe Iwyere antall enn
resten av perioden medio oktober, med 20 ind. pA det meste.
Greonfink Carduelis chloris
Antallet I! p! mellom 30 og 40 individer frem til begynnelsen av april.
Deretter ble det registrert rundt 20 individer daglig frem til v!rsesongens slutt.
Til tross for at en del par gi.kk. til hekking, kunne man ikk:e observere mer enn
15 ind. ved besek til gya 31.07. Meget lave, og ofte ensifrede antall fulgte s;l
frem til midten av oktober. Her ble det som regel loggfurt antall over 10 ind.,
med 30 ind. som det heyeste. I november og desember ble arten registrert hver
bemanningsdag, men med kun 6 individer p! det meste.

Stillits Carduelis carduelis
1 ind. kom inn fra havet og gikk. ut over Smodden den 07 .11. Arten er ikk.e
observert !rlig p! Akereya.
Grsnnsisik Carduelis spinus
Jevnlig observert i tidsrommet 06.04-06.06. For det meste trekk.observasjoner
av fa individer. P! h0sten observert fra 15.09 og utover. Omtrent daglig, og i
heyere antall enn pA v!ren. Stigende mot medio oktober, med 50 individer den
08.10 som hgyeste antall. Noen fa ind. ble notert i slutten av mmeden. Tre
observasjoner i november- den siste av 2 direkte trekk.ere den 07.
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Tornirisk Cardue/is cannabina
Arets to fgrste satt i we-bushen 06.04. Fra 20.04 ble arten observertjevnlig i
noe varierende antall. Ingen dager overskred 25 ind. Mot slutten av sesongen
ble det notert mellom 10 og 20 individer daglig, og en del par hadde g!tt til
hekking. Observert i varierende antall under 20 ind. daglig ut august. 3
observasjoner i bAde september og oktober- den siste av 15 individer som
rastet ved Anusbukta den 14.10.
Bergirisk Carduelis jlavirostris
Kun tre observasjoner, aile p! hasten. 1 ind. trakk direkte over 20.1 0, 3 ind.
rastet 22.1 0, og 2 ind. likesa den 08.11.

Grisisik Carduelis jlammea
De 3 ferste individene ble notert den 08.04. Deretter fulgte et par ukers
opphold av arten, for sA og igjen vise seg den 23.04. Fra 30.04-06.06 ble det
observert grnsisikjevnlig i varierende lave antall . 20 ind. 11.05 var vhens
lwyeste. Ferste hestobs. ble notert 03.09. OgsA her skulle det bli et lengre
opphold fer neste notering. I tidsrommet 22.09-08.11 ble arten registrert ved
jevne mellomrom i ganske varierende antall. 30 individer ble hastens
maksimumstall - dette ble notert den 24.1 0.

En grasisik av tmderor/en cabaret- dette har ide senere ar blitt en noksa
vanlig hekkefogl i vart fylke. FOTO: B. K. Janson Frostad.

Dompap Pyrrhu/a pyrrhula
Et par som holdt til i We den 13.04 ble varens enete observasjon. Arten ble
kun notert ved tre anledninger p! hasten. 2 ind. i we 13.1 0, 3 ind. trakk over
02.11, og sistemann valgte araste den 14.11 .
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Lappspurv Calcarius lapponicus
Temmelig mange observasjoner denne lwsten, og strukket over en lang
periode. F.~rste individ ble observert ved Starren pa vest den 29. og 30.08.
Deretter fulgte syv observasjoner i september. Foruten 2 ind. 19. og 22.09,
dreide aile obs. seg om enkeltindivider. 1 individ ble registrert ved Myra
07 .I 0, og sesongens siste likte seg best pa Speidersletta, denne ble observert
den22.10.
Snospurv Plectrophenax nivalis
Varforekomsten bestod for det meste av flokker trekkende rett over eya. I
perioden 22.03-13.04 ble det gjort seks noteringer- 36 ind. trakk direkte, og
kun 3 rastet. H0'stens furste observasjon kom ikke pA loggen fur den 22.1 0, da
med 7 rastende fugler. Enkeltind. ble sett 31.10, deretter 10 ind. rastende pa
Serodden 07.11, og 40 direkte trekkende fugler 14.11. 1 hunnfugl som rastet
pa eyas nordende den 28.11 avrundet det hele.

Gulspurv Emberiza citrinella
2 individer den 22.03 var Arets ferste observasjon. Deretter fulgte 3
observasjoner av enkeltind. i april. Det eneste som kunne noteres av arten pA
lwsten var 1 ind. som holdt til ved stasjonsbygningen 28.09, og 5 direkte
trekkende den 0 1.11.
Hortulan Emberiza hortulana
En Ik fugl ble oppdaget pA Reduten 22.08. Etter en liten <~akt» i omrAdet ble
fuglen gjenfunnet og observert av sarntlige turdeltagere. Arten er ikke
registrert arlig pl Aker.aya.

Sivspurv Emberiza schoeniclu.s
Ankom noe sent i form av 4 individer den 21.04. Deretter fulgt opp av nesten
daglige observasjoner til og med 24.05. 35 individer den 02.05, hvorav 20
direkte trekkende, skilte seg klart ut som vArens, og arets h9yeste dagsantall.
Den siste observasjonsuken i perioden ble det kun notert enkeltind.
Pa lwsten ble arten observert sA og si daglig i perioden 03 .09-23.10. Her med
mest trekkaktivitet primo/medio oktober, med 15 individer 11.10 som sterste
dagsantall.
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Virksomheten 1999
Bemanning
Stasjonen var bemannet til sammen 110 dager i perioden 20.03·09.12.
Disse fordelt med 48 dager i 1. halvAr, og 62 dager i 2. halv!r.
Mars: 6 dager, april: 15 dager, mai: 23 dager,juni: 4 dager,juli: 2 dager,
august: 13 dager, september: 19 dager, oktober: 22 dager, november: 5 dager
og desember: 1 dag.

F11lgende 19 personer bes11kte stasjonen. (Antal/ bes11ksdager i parentes.):
Magne Pettersen (65), Jan Rune Asbj0msen (47), Christer Jakobsen (40),
Lasse Patrick Simensen (37), Bj0m K. Janson Frostad (24), Stein Engebretsen
(22), Tommy Andersen (22), Tommy Sand (17), Knut Erik Vedahl (15),
Harald Merken (11 ), Sidsel Iversby (5), Tore Hoel (3), Evy Hoel (3), Gry
Hoel {3), Thomas S. Berg (3), Risto Skjelsnes {3), Sebastian Ludvigsen (3),
Terje Elasen (2) og Marianne Karlsen {2).
Stasjonen takker aile for innsatsen.
Omitologiske begivenheter
Det ble i lspet av Aret observert 175 arter pi, og i farvannet rundt sya. Dette
antallet tangerer den gamle hsrekorden :fra 1986, og det medfslger
selvfslgelig observasjoner av en rekke spennende arter.
lslom, havlire, toppskarv, snadderand og havem stilte alle med ett funn av
hver. 7 hvitkinngjess rastet p! sya en dag i mai. Lerkefalk ble loggfsrt tre
ganger, mens vandrefalk ble notert p! fern datoer, representert av fire
individer. P! vaderfronten er dverglo og temmincksnipe, begge med to
noteringer, !rets mest interessante. I tillegg er 17 sandlspere p! en dag vel
verd Anevne. Dobbeltbekkasin ble observert for fsrste gang p! fern !r. Ba.de
polarjo og tjelljo tok turen innom sya. Polarmike kunne endelig noteres
igjen etter mange hs :frav~r. I Iunde trakk forbi Serodden i mai. 1
dvergspett hunn ble ringmerket. Blant spurvefuglene ble det ingen
«bombem, og tjellerke og hauksanger forble det n~rmeste man kommer
sjeldenheter dette het.
Gralire, bergand, storjo, trelerke, hortulan og rosenfink var savnet p!
artslisten. Disse artene er sa godt som !rlig observert p! eya, og det kan med
stor sikkerhet sies at alle er innom sya med flere individer hvert !r.
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Ellers er ogs:l dvergmlke og splitteme arter som det her V!ere mulig a fa
notert arlig i stasjonens logg.

Smalom Gavia stel/ata
Ingen observasjoner f0r ett individ trakk nordover forbi 0)'a den 25.04. Dette
forble eneste observasjon denne mbeden. I mai ble arten registrert med 35
ind. den 01. og 12 ind. dagen etter. Neste individ ble notert den 13.- deretter
fulgte daglige observasjoner til og med 27. 44 individer den 23. ble notert sorn
varens heyeste, tett etterfulgt av 40 ind. dagen :fur. Mai hadde til sarnrnen 171
direkte trekkende individer. Det ble registrert rastende fugler kun ved fire
anledninger- og da av et eller to individer. Ijuni trakk 6 ind. den 01., og
varens aller siste individ - den 12. Som vanlig bar lwsten lite a stille opp med i
forhold til vhen hva lomtrekk angh. 1 ind. ble notert 12.09, deretter fulgte
observasjoner 16., 18 og 24.10 - alle med 2 individer. I individ trakk forbi
29.10, 3 ind. likesa den 03 .11. Arets siste sm!lorn rastet ved eya 06.11.
Storlom Gavia arctica
I motsetning til fjorlrets skuffende frav~Er ble arten notert 13 ganger i lepet av
varen. Dette er en langt mer normal forekomst, dog hadde dette Aret noe lave
antall i loggen. Arets ferste individ - for evrig i vinterdrak:t- ble notert
rastende den 03.04. Over to uker skulle ga til neste notering da tre ind. ble
notert den 20.04. Ogsa disse rastet. Resten av observasjonene strakk seg over
tidsrommet 26.04-12.06. Av trekkende fugler var 4 ind. den heyeste
noteringen pl en dag. Dog ble vhens hayeste dagstotal notert den 12.06, da 6
ind. rastet og 1 ind. trakk forbi. I nevnte periode var det kun 1 ind. som rastet
17.05 i tillegg til de 6. I andre halvar kunne arten by pa tre observasjoner.
Enkeltindivider ble notert 16.08, 10.10, og 06.11. Av disse trakk fuglen 10.10,
mens de andre to rastet.

Smilom I storlom Gavia stellatalarctica
I april kun rastende individer. 4 ind. den 03., 3 ind. den 15., og 6 ind. den 20.
Ingen rastende fugler forble ubestemt i mai, men derimot fikk til sammen 72
individer fly forbi uten at sikker artstilherlighet ble loggfert. Den 22.05 hadde
arets heyeste antall pa 23 individer. En lorn som kom flygende inn mot eya og
fant det for godt a Iande bak Vesle den 09.10 ble lwstens eneste ubestemte
individ.
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Islom Gavia immer
En islam som fikk aldersbetegnelsen 2k/3k ble observert trekkende direkte
mot nord den 26.05. Dette er eyas sjette notering av arten- og for mvrig den
furste gjort i mai mAned.

Toppdykker Podiceps cristatus
I lepet av !ret ble denne uregelmessige gjesten notert hele fern ganger. Arets
ferste individ rastet i Husbukta den 28.03. 4 ind. I! og dykket samme sted
02.04. Dagen etter ble vhens tredje og siste observasjon gjort, da ett individ
farst ble oppdaget ved eyas serside, for sA i trekke videre nordover noe senere
p! dagen. To h0'stobservasjoner ble gjort- begge i september. Ett 1k ind. ble
sett fra Mten p! overfarten tilaya den 1., og irets siste trakk forbi den 11.

Grlstrupedykker Podiceps grisegena
Seks observasjoner i l0pet av !ret er noe over det nonnale for Akereya, og ml
ansees som foffi0'Yelig. Bortsett fra 2 ind. 24.04 ble det kun registrert
enkeltindivider. Disse ble notert pi falgende datoer: 25.04, 15.05, 30.09, 17.10
og 24.1 0. Samtlige observasjoner dreier seg om rastende fugler.
Horndykker Podiceps auritus
1 individ rastet 21.05, og 1 individ trak.k direkte vestover 26.08.

Havhest Fu/marus glacio/is
Varen hadde noteringer ved fire anledninger i perioden 23.-27.05. Til sammen
ble 27 individer observert, hvorav 12 av disse trakk den 23.05 og ble notert
sam vhens hayeste dagsantall.
Meget skuffende med kun fire noteringer p! hasten, og da aldri mer eon 3 ind.
per dag. De ugunstige vindforholdene B.r ta skylden for dette - da ssrlige
vinder av rwdvendig styrke kun forekom noen ta dager prima september og
prima oktober. Vinden var ogs! tilfredsstillende 03.11 - da hets siste notering
av arten ble gjort.

Havlire Puffinus puffinus
2 individer ble observert trekkende sruover den 23.05 . Dette er k:un tredje
observasjon av arten ved eya - ogden furste pa vlren. Havlire ble sist
observert pa Akereya i 1988.
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Havsule Moros bassanus
Notert ved ni anledninger i tidsrommet 01.05-01.06. Hovedsakelig i slutten av
perioden. Til sammen ble 59 ind. notert i lepet av varen- med dagsantall pA 14
ind. som maksimum. 21 individer den 02.09 ble lwstens furste - og heyeste
notering. Deretter fulgte 6 observasjonsdager fram til og med 05.1 0.
Sammenlagt ble 47 ind. observert i denne perioden.

Storskarv Phalacrocorax carbo
Ved sesongstart i slutten av mars rastet det mellom 50 og 95 individer rundt
eya. Deretter Ill antallet under 50 individer en liten periode, n;ennere bestemt
fra 30.03-10.04. Den furste trekknoteringen som var noe Asnakke om var 100
ind. den 14.04. Registreringer av direkte trekkende fugler ble gjort ved 17
anledninger i wpet av vArsesongen - til sammen ble ca. 650 ind. notert.
Antallet rastende fugler lAunder 30 individer fra og med 01.05 frem til
vArsesongens slutt. Unntak var tilfelle 26.05 da 40 individer satt pA skj;era
rundt 11!)'a. Flere av vArens ind. hadde draktk:arakterer som viste tillwrighet til
underact P.c.sinensis. Arten er loggfart daglig hele hasten, men i mye Iavere
antall. Direkte trekkende fugler ble observert sporadisk i august/september,
med 30 ind. pl det meste. 80 ind. den 04.09 ble sesongens heyeste notering pA
en dag- aile disse rastet. Ingen trekkobs. ble gjort i oktober, og mmeden
hadde heller aldri antall over 30 rastende ind. To trekkobservasjoner ble gjort i
november av henholdsvis 3 og 5 ind. Ved siste besek till1!)'a dette ~et- den
09.12, ble 25 individer notert.
Toppskarv Phalcrocorax aristotelis
1 individ den 10.09 var arets eneste. Fuglen koro inn fra vest, rastet et kort
eyeblikk pA skj;era pa eyas serside - for sA l trekke videre mot est.

Grlhegre Ardea cinerea
En god hmdfull observasjoner ble notert i perioden 03.04-11.06.
Hovedtyngden var i mai maned, og det dreide seg alltid om ett eller to
individer.l andre halvar ble arten notert omtrent daglig fra og med 26.07. I
perioden frem till0.09- kun rastende fugler med 4 ind. som heyeste
dagsantall. Fra og med 11.09 frem til siste observasjon den 26.10, ble arten
notert i varierende antall. 21 direkte trekkende individer ble notert 26.09 som
arets heyeste antall. Nevnes kan ogsa 15 ind. 11.09, og 18 ind. hvorav 16 dir.
trekkende den 30.09. Samtlige hegrer fra 11 .09 rastet.
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Knoppsvane Cygnus olor
I slutten av mars var 8-10 ind. tilstede. Gjennom hele april ble 1-3 par notert
daglig ved runder rundt eya. Sporadisk ble ogsA en ungfugl observert i Iepet
av rnAneden. Den 08.05 skiller seg noe ut, da brett 11 individer hadde slAtt seg
til ro i Massebukta. Til sammen ble 14 ind. notert denne dagen. Resten av mai
forlsp seg rolig med 2-4 par notert daglig. Sannsynligvis hekk.et minst to av
disse parene p! eya. 2 adulte sarnmen med 3 juvenile fugler ble registrert frem
til prirno september. Deretter fulgte noe varierende antall med 13 ind. J4.09
som sesongens heyeste dagsantall. Den 04. ogden 10.10 ble 12 individer
notert, med henholdsvis 8 og 6 juvenile fugler. Siste observasjon var av et par
den 23.10.
Sangsvane Cygnus cygnus
Hele fire observasjoner av denne uregelmessige gjesten ble gjort i lepet av
!ret. VArens eneste ind. ble bert pA kveJden den 27.03. Resten dreide seg om
trekkobservasjoner i november. 6 ind. den 03, 2 ind. den 06, og 4 ind. den 11.
SredgAs Anser fabalis
I individ av nominatunderarten kom trekk.ende inn fra vest og landet i
Ferskvannsdammen p! eyas stMSide 06.11. Samme fugl ble ogsa sett neste
dag, men fant det for godt Atrekk.e inn mot Vesterey. Dette er for 0Vrig den
seneste observasjonen p! eya neonsinne. Arten er ikke Arlig pA Akereya.
KortnebbgAs Anser brachyrhynchus
Tre observasjoner i april. Den ferste trakk nordover I 0. Neste observasjon var
av 28 individer trekk.ende i sarnme retning. Til slutt trakk 2 ind. estover den
25. Observasjonen den 10.04 er den tidtigste i Akereyas ornitologiske historie.
Kun en registrering pA hesten - da 6 ind. rastet et lite eyeblikk p! eyas
vestside.

Grigas Anser anser
Registrert i varierende antall med 13 ind. p! det meste i slutten av mars.
Gjennom hele april, og frem til midten av mai, ble det gjort daglige noteringer
av fern individer eller fa:rre. I slutten av mAneden ble det observert 10 ind. ved
et par anledninger. Mai hadde vArens eneste observasjon av direkte trekk.ende
grAgjess, da 3 ind. ble notert 16.05. Hekking ble konstatert den 12.06 da 3
pullus ble sett pA vannet, dog er det usikkert hvor mange par som gikk til
hekking. Arten var fortsatt Ase ved de &rste hestbesekene frem til midten av
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august. 3 noteringer av til sammen 2 rastende og 4 direkte trekkende fugler ble
gjort medio september. Oktober rundet av med 1 rastende den 05., og 4 dir.
trekkende den 16.
Ubestemt gAs Anser sp.
40 individer ble loggfurt 05.10, 4 ind. 10.10, og 2 ind. den 17.10. Aile var
direkte trekk:ende fugler.
KanadagAs Branta canadensis
Aret begynte med ett direkte trekkende ind. den 04.04. Deretter fulgte en
mengde observasjoner av rastende fugler, 1-3 i tallet, i perioden 25.04-27.05.
De fleste observasjonene dreier seg sannsynligvis om de samme fuglene, men
pa grunn av opphold mellom observasjonsdatoene - kan det ha kommet til nye
individer. Pl hesten ble arten registrert ved to anledninger. 2 ind. 20.08, og 6
individer pa Vesle 18.09.
Hvitkinnga\s Branta /eucopsis
Hele 7 individer rastet pa Vesle 01.05. I tillegg kommer 1 direkte trekk:ende
individ den 14.05.
Disse er 10. og 11. funn av arten pa Akereya.
Ringgas Branta bernie/a
To observasjoner i mai utgjorde Arets beholdning av arten. 4 ind. i to puljer
trakk.17.05, og 2 individer likesa den 22.05. F0rStnevnte var av underarten
hrota, mens fuglene den 22. tilherte nominatrasen.
Gravand Tadorna tadorna
2 individer var tilstede ved fmste besek den 20.03. Deretter steg antallet mot
slutten av april, og den 01.05 ble 15 ind. loggfsrt som vArens heyeste
dagsantall. Gjennomsnittstallet Ia noe Iavere gjennom mai mAned. Med 4-8
individer per dag. De ferste pullusene ble notert 28.05, og 11.06 ble 27 av
denne aldersgruppen anfurt i loggen. Som vanlig var hsstforekomsten meget
sparsom, og fra midten av august var kun en lk-fugl igjen. Den 05.09 fikk den
selskap av nok ett lk individ, og dagen etter hadde begge forlatt sya.
Brunnakke Anas penelope
2 banner og en hunn den 27.03 startet drets noteringer. Et par ble registrert
flere ganger i m!nedsskiftet mars/april. 03.04 ble 15 individer notert, etterfulgt
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av noen ta observasjoner av mindre antall frem til vhens heyeste notering p!
I 9 ind. den 24.04. De to oeste dagene fulgte opp med noteringer p! 17 og 15
ind. Tre av individene ved sistnevnte notering var direkte trekkende fugler. En
h!ndfull observasjoner av 1-4 individer ble videre notert til og med 16.05.
VArens 2 siste individer trakk forbi eya den 21.05. Tre observasjoner ble gjort
i september- disse av 2-6 ind. Oktober fulgte med magre 1 ind. den 03. Til
slutt trakk. Arets siste ind. 11.11.
Snadderand Anas strepera
Stasjonens 7. funn ble konstatert i det et par ble oppdaget rastende p! eyas
vestside den 25.04.
Krikkand Anas crecca
Stigende fra 4-10 ind. i perioden 27.03-03.04. To individer ble sett den 04.04,
deretter fulgte et opphold belt frem til20.04 da 10 ind. ble loggfurt. En kort
periode med tosifrede tall fulgte- og Arets heyeste notering pA 36 ind. ble
loggfmt den 24.04. Fra og med 01 .05 fulgte en mer stabil forekomst med ta
individer daglig. Siste individ i mai ble notert den 22. I tillegg kommer ett ind.
I 1.06. PA hesten ble arten observert daglig i varierende antall i perioden frem
till2.09- da med 15 ind. som lwyeste dagsantaU. Noe mer spredte
observasjoner fulgte sA ftem til17.10. I oktober ble det kun observert
enkeltindivider. Arets siste notering var av 2 ind. den 06.11.
Stokkand Anas p/atyrhynchos
V!rens heyeste antall var faktisk ved f.erste besek- den 27.03, da 10 ind. ble
notert. Etter dette gikk hele v!ren gjennom kun med ensifrede taU i loggen. At
minst ett par hekket ble konstatert den 23.05 da tre banner og en huon ble
observert med unger i Starren. Arten ble observert i varierende antall, sll og si
daglig hele hesten. 02.09 hadde den heyeste noteringen med 20 individer.
Arets siste tur, den 09 .12, gav 8 individer p! loggen.
Stjertand Anas acuta
Som de fleste andre ender som er uregelmessige gjester pll A.kereya opptrA.dte denne arten kun i par. 2 par ble notert 24.04 og 08.05. 1 par ble
observert 17.05, og nok et par den 21.05. Deter ganske sikkert at samtlige
observasjoner dreier seg om forskjellige fugler. Alle parene hadde tilhold pA
eyas s.erside. En hestobs. ble ogsa gjort- 2 individer ble notert den 11.09.
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Knekkand Anas querquedula
Ett par trakk. innover i fjorden den 10.04, og I hann trakk serest sammen med
brunnak.ker den 26.04. Observasjonen den 10.04 var den tidligste av de til
sammen 17 funnene av arten pa stasjonen.
Skjeand Anas clypeata
Varforekomst av denne arten pA eya ble sA vidt «gatt inn», da det dukket opp
en hann vest pa eya den 20.05. Stasjonens hittil tidligste hestfunn ble notert,
da et par rastet ser pa eya 07 .08.
Toppand Aythyafoligula
Arets f~nste observasjon var av et par den 03.04. Deretter fulgte en Iengre
periode uten observasjoner, da det bdtt dukket opp over 30 individer 01.05.
Dagen etter var kun 2 ind. igjen, og det skulle ga enda en periode fer oeste
observasjon. En h:indfull noteringer ble gjort i perioden 14.-22.05, stort sett av
trekkende fugler- med 5 ind. den 17.05 pa det meste. 2 individer den 12.06
var varens siste observasjon. Hesten hadde en meget sped forekomst, og kun
to observasjoner ble gjort. 1 hunn 07.09, og 10 ind. 24.10. Alle rastet.
JErfugl Somateria mollissima
Ved vireos f.erste besek Ia det ca. 150 individer rundt eya. Antallet Ia mellom
500 og 1000 individer gjennom hele april, dog ble fA konkrete tellinger ble
gjennom:fert. Noe Iavere antall i mai, da mange hunner Ia pa reir. Arets ferste
resultat av hekking ble notert 08.05, da 3 pullus ble observert pa vannet. Arets
heyeste antall ble anslatt til 1200 individer, hvorav 95% banner, den 11 .06. I
begynnelsen av andre halvar ble eyas omkringliggende rerfugl anslatt til 200
ind. Bestanden holdt seg gjennomsnittlig pa sarnme niva ut september maned,
men var oppe i 500 ind. en kort periode. Fra prima oktober og ut sesongen
holdt antallet seg utelukkende under 100 individer.
Havelle Clangu/a hyemalis
En god del observasjoner ble gjort i perioden 30.03-22.05. Stort sett bestod
noteringene av rastende fugler- 2-3 i tallet. Av direkte trekkende individer var
7 ind. 10.04 eneste april-obs. Til sammen 16 individer trakk media/ultimo
mai, med 9 ind. som heyeste dagstall. 1 individ som rastet den 20.08 var
eneste hestobservasjon.
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Svartand Melanitta nigra
Ultimo mars/prima april hie det kun ohservert rastende individer. 100 ind.
maksimalt- den 29.03. I tidsrommet 10.04-27.05 ble det notert til sammen
1081 direkte trekkende svartand - hovedsakelig i slutten av perioden, hvor
ogsa de sterste antallene befinner seg. Foruten 340 ind. 22.05, og 207 ind.
21.05- overstiger ingen dager i denne perioden 100 ind. Den 12.06 ble det
registrert 279 rastende individer. 2 ind. den 23.08 var eneste ohservasjon i
august. Deretter fulgte fire noteringer i september - ingen over 5 ind. Noe flere
observasjoncr hle gjort i oktober, 30 direkte trekkende ind. den 29. som
periodens heyeste. Synkende antall fulgte inn i neste maned - med 2 ind. den
07.11 som siste ohservasjon. Helt til slutt hie 1 individ notert ved arets siste
hesek den 09.12.

Sjaorre Melanitta fusca
Arets :furste observasjon var i form av en trekkende hann den I5.04. Deretter
fulgte 2 ind. den 01.05. Neste notering ble 15.05, og i perioden til og med
01.06 hie til sammen 104 individer registrert pa direkte trekk forbi eya.
Heyeste antall var 36 ind. som hie notert bade 22. og 23.05. Eneste
observasjon av rastende fugler i denne perioden var 10 individer 24.05.
I andre halvar ble det gjort en handfull observasjoner i perioden 04.08-25.09.
Det dreier seg da om rastende fugler- 1-2 i tallet. To trekkohservasjoner ble
ogs! notert- disse av 6 ind. 29.10 og 06.11. Sistnevnte dato rastet i tillegg 5
individer ved eya.
Kvinand Bucephala clangula
I5 individer ble notert i starten av varsesongen. Observert jevnlig gjennom
hele april, men aldri over ti ind. Heyere dagsantall ble registrert i mai - dog ble
arten notert frerre dager eon foregaende maneder. 30 individer den 15.05 ble
varens heyeste dagsantaU. Eneste observasjon i juni var av en enslig hann den
II. og 12. Andre halvar bestod av atte observasjoner spredt fordelt i perioden
20.08-1I.ll . Sistnevnte dato hadde periodens heyeste dagsantall med 11
direkte trekkende individer.
Siland Mergus serrator
Registrert daglig i varierende antall hele varen. De heyeste antallene ble notert
ultimo mars og i manedsskiftet aprillmai. Max. notering i perioden var 30
individer den 26.04. Uvisst hvor mange par som hekket, men observasjoner av
8-I 0 ind. i slutten av mai indikerer at minst fire par hekket. 3 individer 03.08
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var eneste augustobservasjon. Spredte noteringer ble gjort i tidsrommet 02.0906.11 - hovedsakelig av rastende fugler. 7 ind. var det heyeste dagsantallet
registrert i perioden.

Lak.sand Mergus merganser
Arets farste observasjon var av en trekkende hann 28.03. Deretter ble ikke
arten sett fur en hann rastet ved 0yskjrera 19.05. Denne ble erstattet med en
hunn dagen etter, og det var sannsynligvis samme fugl som ble observert den
21. Hasten ood pa to observasjoner av enkeltind. 11. og 13.09. Deter uvisst
om det dreier seg om ett og samme individ.

Vepsevak Pernis apivorus
1 adult hunn ble observert trekkende nord over Myra den 27.05. Pa hasten ble
trekkende fugler over Spjam~y sett ved to anledninger. 3 ind. 12.09 og 1 ind.
den 14.09.

Havsm Haliaeetus albicilla
Arets siste bidrag pa artslisten kom trekkende fra Asmal.ey den 11.11. Fuglen
dreiet inn mot Spjrerey etter et kort opphold over Akereya. Dette er stasjonens
fjerde funn av arten.
Sivhauk Circus aeruginosus
Tota1t tre observasjoner av to individer ble notert- aile i august. Fsrste ind. en
adult hunn den 07. Den andre var en 1k fugl observert den 12. og 16. Arten
regnes som en uregelmessig gjest pa aya.

Myrhauk Circus cyaneus
Dette aret, som hadde uvanlig mange observasjoner, startet med en 2k hunn
somjaktet ved Nordmyra 09.04. Deretter fulgte en adult hunnfugl den 20.04.
Denne fuglen ble observert hver eneste bemanningsdag til og med 01.05. Den
24.04 fikk den ogsa selskap av en 2k huon, men var alene omjaktmarkene
igjen dagen etter. Akeraya viste seg A v~re like populrer for arten utover
hasten. lk individ ble notert den 14.09, mens to av samme alder ble observert
sammen med en adult hunn 18.09. Den ene lk fuglen ble sist observert 29.09,
mens den andre holdt ut en dag Ienger.

Ubestemt kjerrhauk Circus sp.
1 individ ble notert direkte trekkende den 16.05.
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Hsnsebauk Accipiter gentilis
Eneste virobservasjon var av ett individ sam trakk over Spj~rey. Hesten
startet med en hunn som rastet ved Ferskvannsdammen 17.08. Deretter fulgte
observasjoner av rastende banner 11. og 14.09. Bemanning i dagene mellom
observasjonene tyder p! fornkjellige individer. Til slutt ble en 1k fugl notert
den 17.10.
Spurvebauk Accipiter nisus
Observasjoner av hunnfugl ble gjort to ganger i ultimo mars. Den 28.03 tnidde
trekket til, og hele 25 individer ble registrert - dog trakk 23 av disse over
Spj~rey. Observasjonene fortsatte inn i begynnelsen av april, dog i betraktelig
mindre antall. 5 ind., hvorav 3 rastende den 02.04 var m!nedens h.eyeste
dagsantall. Denne dagen ble for I<M"ig ett av disse ind. ringmerket. Det var et
opphold av observasjoner perioden mellom 04. og 20.04. Fra denne data
fulgte en uke med noteringer, da av tl individer. Vlrens siste registreringer
var av to rastende ind. 16.05, og ett individ som trakk over Spj~rey den 17.05.
Fra og med 03.08 startet observasjonene igjen, og arten ble settjevnlig
media/ultimo august - som regel rastende. I I k hunn sam ble ringmerket i
slutten av mmeden var et nevneverdig hmydepunkt. Noen tlere trekknoteringer
kom i september, sam for 0Vrig hadde h0stens luryeste dagsantall pl 6 ind. - 3
av disse trekkende. Arten ble fortsatt observert jevnlig i oktober men aldri med
mer enn to individer pl samme dag. Enkeltind. ble sett to ganger i november,
og Arets siste, en hunn, ble notert den 09.12.
Musvak Buteo buteo
Den 28.03 var den beste trekkdagen ogs! for denne arten. 40 ind. ble notert,
hvorav 37 trakk over Spj~rey. 8 individer ble til sammen notert prima april.
Deretter ble arten loggf0rt i perioden 01.-20.05 med til sammen 10 ind. fordelt
p! fire observasjonsdager. Samtlige fugler i disse to manedene trakk over
Spj~rey. Spredte observasjoner av trekkende fugler ble gjort i perioden 16.0816.10, hovedsakelig av enkeltind. - de fleste notert i oktober. Alle disse trakk
over selve Aker~rya.
Fjellvak Buteo lagopus
Kun en observasjon kunne fures p! loggen dette Aret, da 2 individer trakk. over
Spj~rey 04.04.
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Fiskeern Pandion ha/iaetus
Ferstemann kom ikke uventet trekk.ende over Spj~rey, den 03.04. Dette er for
evrig stasjonens tidligste notering av arten. Nok ett individ kom trekkende
den 19.05- denne fuglen fley dog over havet. Hssten hadde hele tre
observasjoner a by pA, aile i september. 2 ind. trakk over Spjrerey den 12., I
ind. trakk den 14., og til slutt I ind. den 18.
Tamfalk Falco tinnunculus
Arets ferste ble notert i form av et rastende individ 28.03. Deretter ble ikke
arten observert fur den 20.04, da I hunn trakk over eya. Tre observasjoner ble
gjort i mai, bAde av rastende og trekkende fugler. I andre halvar ble arten
notert daglig i perioden 07.08-11.11. Ved de fleste tilfeller dreier det seg om
rastende fugler. Periodens heyeste dagsantall ble satt den 24.08 med hele 7
individer- 5 av disse jaktet pi Myra samtidig. Fra begynnelsen av oktober og
utover ble det stort sett loggfurt enkeltindivider - aile rastende. 1 ind. ble ogd
notert ved 1\rets siste besek den 09.12.
Dvergfalk Falco columbarius
Etter 2 direkte trekkende individer den 28.03, fulgte jevnlige observasjoner av
enkeltind. i perioden frem til 26.05. 1 individ ble ogsA ringmerket denne varen
- nrennere bestemt den 03.04. En Mndfull hestobservasjoner ble notert i
tidsrommet 21.08-25.09. De feste var av enk.eltindivider. Arets heyeste
dagsantall ble gitt inn den 12.09, da hele 5 ind. trakk.
Lerkefalk Falco subbuteo
Hele tre observasjoner av denne uregelmessige gjesten pi Akereya er uvanlig.
Rastende individer ble observert 10. og 22.08. 1 direkte trekkende ble notert
den 14.09.
Ubestemt smlfalkFalco sp.
Fern observasjoner av enkeltind. ble notert i perioden 05.09-16.10.
Karakterene helte mest mot dvergfalk i de fleste tilfellene.
Vandrefalk Fa/co peregrinus
1 individ notert den 28.03 var vhens eneste. H0stobservasjonene startet med
en 1k huon den 11.09, og sannsynligvis var det samme individ som ble notert
dagen etter. To dager senere- den 14., hadde en voksen huon tilhold pA eya.
Arets siste vandrefalk komi form av en trekkende hann den 29.09.
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Orrfugl Tetrao tetrix
Overraskende labert med bare en varobservasjon av arten. 1 individ ble skremt
opp i Nyskogen den 01 .04. Av bestobservasjonene i perioden 12.09-09.12 var
de fleste i oktober, og som oftest av enslige hunner. Dog ble det noen ta
unntak, og maksimumsantallet for iret ble notert den 07.11 da 4 individer ble
observert i Nordmyra. Eneste observasjon av hannfugl denne besten var av ett
ind. den 09.12.

Tjeld Haematopus ostralegus
Antallet I! pi ca. 50 individer i slutten av mars. Under ytterligere tellinger i
april og mai viste antallet seg stabilt. Den 23.05 ble det ansl!tt 15 hekkende
par langs strandlinja rundt hovedeya. Ved bestsesongens fi:m;te besek ultimo
juli var fortsatt antallet det samme, men skulle vise seg a synke betraktelig i
lepet av oeste mined. Tjeld ble observert omtrent daglig p! Akereya til og
med siste beseksdag 09.12- men i hele perioden fta og med 20.08 Ia de
lwyeste dagsantallene pl kun fern individer.
Dverglo Charadrius dubius
Denne sjeldne gjesten pl eya skulle vise seg a dukke opp ved to anledninger.
Ferste individ rastet i Anusbukta 08.05. Den andre observasjonen er av ett bert
individ den 05.09, ved Starren- vest pa eya. Arten er til na observert 13
ganger pa eya i nyere tid.
Sandlo Charadrius hiaticu/a
Observert daglig hele vhen med seks individer pa det meste frem til23.05, da
4 par ble registrert rundt pa eya. Notert i august med 12 individer den 18.08 pa
det meste. Regelmessig registrert i perioden til og med 18.10, da med kun 4
ind. som heyeste dagsantall.
Hello Pluvialis apricaria
En M.ndfull virobservasjoner ble gjort i perioden 28.03-28.05. Bade rastende
og direkte trekkende fugler ble notert - som regel enkeltindivider.
Hestsesongens registreringer ble gjort i perioden 04.08-18.09., stort sett preget
av direkte trekkende fugler. 8 ind. ble notert to ganger som heyeste dagsa.ntall.
F erste gang 17.08 - da samtlige trakk, og 11.09 da 7 av individene rastet.
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Tundralo Pluvialis squatarola
Ett funn ble gjort pa varen, da 3 individer rastet den 21.05. Hsstsesongen
startet med 1 ind. 16.08, som ble fulgt opp av en rekk.e noteringer i perioden
10.09-11.11. Disse dreiet seg stort sett om rastende fugler, hovedsakelig to
eller tre individer sammen. 6 individer - hvorav 4 rastende den 18.09 ble Arets
beyeste dagsantall.
Vipe Vanellus vane/Ius
2-6 individer ble notert daglig hele varen. Sannsynligvis hekket tre par, hvorav
to hadde tilhold ved Ferskvannsdammen. Pull us ble notert den 20.05.
I andre halvar ble arten notertjevnlig til og med 25.09. Ni individer ble
heyeste notering.
Polarsnipe Calidris canutus
En varobservasjon ble gjort, da 2 individer rastet vest pa eya 26.-28.05. En av
disse var da fortsatt ifert vinterdrakt. Hsstsesongen startet med 21 individer
den 17.08. Deretter fulgte det et brukbart antall observasjoner i en maneds tid
fremover. Inkludert observasjonen den 17. ble polarsnipe notert syv ganger i
august, og like mange i september. I motsetning til august var majoriteten av
noteringene tosifrede i september, og 24 ind. den 02.09 ble hets heyeste
dagsantall. Hsstens siste observasjon var av ett individ 18.09.

Sandlsper Ca/idris alba
Notert atte ganger i perioden 26.08-12.09, hvorav de fleste i september. Arets
heyeste dagsantall ble 17 individer den 04.09.
Dvergsnipe Calidris minuta
Notert ved seks anledninger i tidsrommet 18.08-18.09. Tre noteringer hver av
manedene. 9 individer den 05.09 skilte seg ut fra de evrige observasjonene
som dreiet seg om 1-3 individer.
Temmincksnipe Calidris temminckii
To observasjoner av denne uregelmessige gjesten ble gjort - begge
enkeltindivider pa hesten. Fmste individ ble registrert pi Serodden 20.08, den
andre fley et par runder over Myra pa ettermiddagen den 05.09.
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Tundrasnipe Calidris ferruginea
Fire lwstobservasjoner ble gjort. De tre ferste dreier seg om 4 ind. den 17.08,
samt enkeltind. 16. og 18.08. Deretter skulle det gi neyaktig en mAned til
lwstens fjerde og siste observasjon- da av 4 individer den 18.09.
Fjrereplytt Calidris maritima
Til tross for manglende satsing tidlig pl vlren, ble denne arten allikevel gatt
inn i f.0TSte halvAr. 6 individer rastet pa Svartskj~r Ser den 27.03. Gjensyn
med arten ble ikke gjort f.m- den 06.11 da 2 ind. ble notert. Arets siste
observasjon var den 09.12- da av 8 individer.

Myrsnipe Calidris alpina
En Mndfull observasjoner ble notert i tidsrommet 13.-27.05. Da aldri av mer
enn 4 ind. Arten ble hyppig observert fra 04.08 og utover lwsten. I august Ia
alle noteringer under ti individer foruten den 20.08, da 20 ind. ble registrert.
Fra medio september fulgte en opptur med trekket, og de fleste observasjoner
frem til ultimo oktober omfatter tosifrede antall. Hayest i midten og slutten av
september, med 40 fugler den 15.09 pa det meste. Arets eneste
novemberobservasjon pa 9 individer den 03., ble ogsl arets siste.
Brushane Philomachus pugnax
Kun observert i lwsthalvAret- fern ganger i perioden 12.08-15.09.4 individer
ved siste notering ble heyeste dagsantall.
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Enkeltind. ble skremt opp i Anusbukta tre dager pa rad - 16.-18.1 0. Heyst
sannsynlig dreier det seg om samme fugl.
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Nok en gang meget laber varforekomst, og heller ikke i Ar kunne arten hmes
spillende pa noen av eyas myrer. Fern observasjoner i perioden 28.03-15.05
utgjorde varens beholdning. Et plaster pa saret var at arten sa og si ble
observert daglig pa eya gjennom hele hestsesongen. Foruten 10 individer den
16.08, ble bekkasiner notert i varierende ensifrede antall frem til siste individ
den 11.11. Ett individ ble ringmerket.
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Dobbeltbekkasin Gal/inago media
Den 16.08 ble en mistenkelig bekkasin skremt opp pa Myra, og etter en lett
manngard gjennom omradet kunne denne arten fuyes til pa arslisten. At dette
er det 16. funnet pa eya, og at arten ikke har blitt observert siden 1994 skyldes
nok stort sett manglende satsing de to furste ukene i august.

Rugde Sco/opax rusticola
Fire varfunn og tre hestfunn viser en ganske normal opptreden dette aret. Med
unntak av 2 individer 30.03 ble det kun observert enkeltind. - Arets siste den
06.11 . Hele 3 fugler ble ringmerket dette aret. Stasjonen har til sammen
merket 16 ind. av arten siden 1961.

Lappspove Limosa /apponica
Heydepunktet hva anglr denne arten i 1999 var 30 direkte trekkende individer
13.05, dette var for evrig den furste av to vamoteringer. 9 rastende individer
20.05 var den andre. Hestens beholdning bestod av rastende enkeltind. 07.,
11., og 13.09.

Smaspove Numenius phaeopus
Observert en del ganger fra og med 01.05. Hovedsakelig pa direkte trekk.
Dagen med heyeste dagsantall var den 08.05 da 165 ind. ble notert, derav 122
trekkende. Sistemann pa trekk ble notert 22.05. Noe oppsiktsvekkende var 2
rastende fugler sent som den 12.06. Fire observasjoner av enkeltindivider
ble gjort i juli og august, arets siste trakk 22.08.
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Storspove Numenius arquata
Fm:ste individ trakk forbi 28.03. Den 01.04 ble noen f1 individer hert. Deretter
fulgte et opphold frem til den 20.04, da 30 ind. ble notert som varens heyeste
dagsantall. En hc\ndfull observasjoner fulgte til og med 11.06. De aller fleste
av disse - inkludert fuglene den 20.04, var direkte trekkende individer. Fra
hestsesongen foreligger fire observasjoner av 1-2 individer i tidsrommet 04.27.08.

Sotsnipe Tringa erythropus
To v!\robservasjoner foreligger. 1 individ rastet 21.05, og hele 5 individer
likesa den 12.06.
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Redstilk Tringa totanus
2 individer var tilstede ved Arets ferste besek til eya i slutten av mars. I april
fulgte spredte observasjoner av opp til 4 ind. Det var furst fra medio mai at
arten kunne loggmres daglig- da frem til vhsesongens slutt. VArens lwyeste
dagsantall ble Sind. den 27.05. To par gikk trolig til hekking. I h9stbalv!ret
ble arten registrert ca. 50% av bemanningsdagene - da med 6 individer pA det
meste, men som regel ble 1-2 fugler registrert. 2 individer var fremdeles
tilstede ved siste besek 09 .12.

Gluttsnipe Tringa nebularia
Arets 3 furste individer rastet pa 0yskj:era 25.04. Deretter fulgte en bAndfull
observasjoner av 1-4 individer i perioden 08.-20.05. Hesten hadde omtrent
dobbelt sa mange noteringer medjevn forekomst fra 26.07 til og med 12.09.
Fiest medio/ultimo august, med 10 ind. 16.08 som heyeste dagsantall.
Skogsnipe Tringa ochropus
To vhobservasjoner er notert. 1 ind. rastet 16.05, og 1 ind. trakk direkte natt
til 12.06. Ogs! i andre halv!r ble det kun registrert enkeltindivider. Fern
observasjoner ble gjort i tidsrommet 27.07-16.08. Her var alle rastende fugler.
Grennstilk Tringa glareola
Ett individ som rastet den 14.05 forble den enste pa vhen. Seks observac;joner
ble sa notert i perioden 26.07-17.08. Aile noteringene dreier seg om 1-2
individer - samtlige rastet.
Strandsnipe Actitis hypoleucos
Konsentrert forekomst med daglig registrering i perioden 13.-27.05. Da med 3
individer p! det meste. JevnJig observert fra og med 26.07, med trekktopp
medio august- da 10 individer den 16.08 ble Arets lwyeste antall. Flertallige
registreringer fulgte til og med 05.09. Enkeltind. ble sa notert fern ganger fra
ogmed I0.09tiUretssisteden 18.09.
Steinvender Arenaria interpres
Ferst observert den 13.05 i form av 1 individ. Dagen etter rastet hele 10
individer pli 0yskjrera. Deretter fulgte observasjoner med opp til fern individer
frem til slutten av maneden. Et par ble sett pa eyas vestside den 11.06, sA det
er sannsynlig at arten hekket. Fra h0stbalvA.ret foreligger noen fl noteringer av
1-2 ind. i perioden 21.08-05.09. Noe overraskende var registreringen av ett
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individ den 09 . 12. Arten har aldri tidligere vrert registrert senere enn 01.1 0 pa
Akereya. Dette var i 1967.

Polarjo Stercorarius pomarinus
Akereyas fjerde funn av arten var en realitet da 1 individ ble observert
trekkende direkte nord vest den 0 1.05. Dette er stasjonens andre varfunn.

Tyvjo Stercorarius parasiticus
Den fmste observasjonen pa varen var av 2 individer 01 .05. De to neste
fuglene dukket opp den 15. Deretter ble arten observert hver bemanningsdag
til og med 01.06. De fleste trakk direkte, men det ble ogs! sett fugler som
jaktet rundt eya ved et par anledninger. 3 ind. 23 .05 ble heyeste dagsantall.
Ingen tyvjo ble registrert i lepet av hesten.
Fjelljo Stercorarius longicaudus
Ved ankomst tileya den 09.09 ble ett lk individ oppdaget da denne l! pa
vannet. Etter en liten fotosek.vens lettet fuglen, og £ley inn mot V esterey.
Dette er 6. funn av for Akewya. Arten er ikke sett siden 1991.
Ubestemt jo Stercorarius sp.
Fugler som trakk langt ute, ogleller under darlige observasjons forhold ble
notert tre ganger dette Aret. Enkeltindivider ble notert 15.05, 22.05, og 29.10. I
samtlige tilfeller dreier det seg om sma joer. Fuglen fra oktober var heyst
sannsynlig en fjelljo.
Hettemake Larus ridibundus
Forekomst pa opp til 20 individer ultimo mars, for sa og synke under fern
individer gjennom hele april. Antallene Ia under ti fugler gjennom hele mai foruten den 20., da 25 ind. ble observert flygende rundt inne ved Spjrerey. Det
er usikkert om arten i det hele tatt hekket pA eya i Ar. Noen fl observasjoner av
enkeltind. ble notert i lepet av sommeren. Pa twsten ble 1-2 individer notert til
sammen 6 ganger i perioden 04.09-24.10.
Fiskemake Larus canus
Rastende fugler observert daglig hele varen i antall mellom 10 og 25 individer.
Bilde 22. og 23.05 ble det notert 40 ind. derav 20 direkte trekkende begge
dager. 10-15 ind. ble notert ved hvert sommerbesek til eya. Fra medio august
hi antallet som regel under 10 individer, og fra midten av september ble ikke
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arten registrert daglig Ienger. Eo anelse soodig er antallet 25 rastende iod. fra
24.10, da det i eo lang periode fur denne dato kun ble sett 2-3 fiskemMcer pr.
dag. Etter dette ble arteo kun notert to ganger - sist med 5 individer den 06. I 1.
Sildemake Larus fuscus
Ved tellinger i lspet av vhen Ia antallet pa rundt 15 individer gjennom hele
april og frem til media mai. 40 individer ble loggf01123.05, og 30 individer
den 11.06. lngen konkrete tall foreligger fra periodeo mellom disse datoene.
Arten hdcket p! Vesle, men deter uvisst hvor mange par det dreier seg om.
Noe lwyere antall ble det i andre halvAr, med to noteringer over hundre
individer- 135 ind. hvorav I 15 adulte den 17.08, og 140+ ind. bvorav 130
adulte 27 .08. I tidsrommet mellom disse noteringene 1! antallet mellom 10 og
25 ind. Arten ble registrert synkende i antall fra 50 ind. i begynnelsen ned til 5
ind. i slutten av september. Eneste observasjon i oktober var av S individer den
04.
Grimake Larus argentatus
Daglig registrert med opp til 200 individer gjennom hele varen. En del par
hekket som vanlig p! Vesle, men deter uvisst hvor mange. Fra og med ultimo
august ble det talt mellom 100 og 250 individer rastende gjennom hele
lwstsesongen. Den 17.10 skjedde et unntak, da 330 fugler rastet p! eya, og
omtrent 500 ble sett trek.kende rett vest fra Utg!rskilen.

Polarmake Larus hyperboreus
Det var p! hey tid at arten igjen kunne loggfmes ved A.O.S. da en 2k/3k fugl
trakk forbi den 01.05. Ett nytt trekkende individ ble observert dagen etter denne sannsynligvis en 3k fugl. Arten er ikke sett p! Akereya siden 1992.
Ovennevnte funn er nummer 14 og 15 i rekken.

Polar- I grenlandsmake Larus hyperboreus/glaucoides
En «hvitmMce» ble observert da den fulgte en fiskeb!t inn mot Utgardskilen
den 29.03. Flokken fuglen holdt sammen med £19)' for langt ute for sikker
bestemmelse, men visse tegn tydet pa polarm!ke.
Ubestemt mike
En make som pa avstand ble bestemt til en grenlandsmAke, viste seg ved
mcrmere ettersyn a ha diffuse b!nd p! hale og armsvingfjrer, samt et noe
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k.raftig nebb. Sannsynligvis dreide dette seg om en hybrid mellom gdmlke og
en av de hvite ~ (polar-/gnmlandsmlke). Datoen for observasjonen var 01.05.
Svartbak Larus marinus
FA konk.rete tall foreligger fra vhen, men de ft som er notert Jigger mellom 20
og 40 individer frem til midten av mai. Da inneb:erer oftest tellingene fugl
som raster pA. selve hovedeya. Forekomsten p! Vesle er det vanskelig A. fa
fullstendig oversikt over, da mange fugler holder seg p! blindsiden av eya.
Den 13.05 ble det estimert 11 par -7 av dem pa Vesle. Ogsa her, som med
gnimA.ke er det uvisst hvor mange som gikk til hekking. Daglige noteringer p!
opp til 50 individer ble notert gjennom hele h.esten.

Krykkje Rissa tridactyla
Trekk.ende fugler ble notert fire dager i perioden 22.-27.05- til sammen 34
individer. Hestens f.0rste observasjon kom sa sent som den 03.10, da i form av
4 trekkende fugler. Neste observasjon var den 29.10 av til sammen 35
individer, hvorav 30 direkte trekkende. Arets siste notering ble gjort 06.11, da
7 individer fisket i farvannet i na:rheten av sya. Kun tre hsstobservasjoner er
overraskende svakt, og skyIdes nok at vinden gjennom store deter av hssten
var meget ugunstig for «sjmuglskA.ding».
Makrellterne Sterna hirundo
Den 01.05 startet loggfsringen for denne arten. Da var 7 individer tilstede, og
10 individer trakk forbi. Antallet holdt seg pa samme niva frem til den 13.05
da hele 60 mak.relltemer ble notert rastende. Den 15. ble det registrert like
mange individer, men etter noen fa dager var tilstandene tilna:rmet nonnale
igjen - med 15 ind. pr dag. Noen av disse hekket nok pa Akereya eller Vesle,
men ingen konkrete funn ble gjort. Fra hBstsesongens start ble registreringer
gjort av fa individer til og med den 18.08. I tillegg ble en lk-fugl observert
fiskende ved eyas vestside den 04.1 0. Dette er det seneste funnet av arten for
stasjonen.
Rednebbterne Sterna paradisaea
Ikke fsr den 15.05 skulle arten vise seg pa Akereya dette aret ~ da i form av 6
trekkende individer. 1 ind. trakk ogsa dagen etter. Deretter er foreligger noen
fa observasjoner av 2-4 individer frem til v!rsesongens slutt.
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Ubestemt terne Sterna sp.
A v direkte trekkende fugler ble det til sammen notert 420 individer i
tidsrommet 15.05-12.06. Dagen med stersttrekkforekomstvar den 15.05, med
l 00 individer notert. En del temer som ble observert ftskende i farvannet
rundt eya i perioden ble heller ikke sikkert artsbestemt. Det heyeste antallet
som ble notert her var 50 individer den 22.05. Fra august foreligger to
registreringer. To av disse individene viste karakterer som pekte mot
splitteme. Disse fley forbi den 23.08, dog meget Iangt ute. Arets siste to
ubestemte temer ble loggfert den 02.09.

Lorn vi Uria aa/ge
Bortsett fra ett rastende individ 29.03 ble arten kun notert i mai i fsrste halvAr.
Fiest observasjoner i slutten av mA.neden, som regel av trekkende fugler- 4
ind. pa det meste. Ferste del av hesten forl.ep seg rolig for arten, med tre
observasjoner av rastende enkeltindivider frem til29.10. PA. nevnte dato trakk
21 individer, og noen dager etter- den 03.11, trakk 135 ind. som ble !rets
heyeste antall. Noen fl observasjoner ble gjort etter dette, da k:un med 15 ind.
pa det meste.

Alke Alea torda
Noen ta noteringer p! varen. Enkeltind. ble sett den 03.04 og 01.05, og 3 ind.
ble loggfurt 16.05. P! hesten hadde alke noeo flere noteringer enn lomvi, men
for alkas vedkommende var 14 individer det sterkeste dagsantallet- for evrig
notert den 03.11. Dog hadde arten flere noteringer av rastende fugler, med opp
til 7 individer.

Ubestemt alkefugl Alcidae sp.
Direkte trekkende fugler pa vAren hie notert 29.03 og 27.05. Ved begge
tilfeller 2 individer. Til sammen ble 208 direkte trekkende alkefugl notert i
perioden 12.09-09.12, da fordelt p! 12 observasjonsdager. 110 individer ble
registrert som ubestemt den 03 .11. Samtlige observasjoner dreier seg om enten
alke eller lomvi.
Teist Cepphus grylle
Kun vru-observasjoner foreligger av denne arten. Bortsett fra 1 individ som
rastet ved Nordodden 31.03, ble det kun gjort observasjoner i mai- nrermere
bestemt i perioden 15.-24. Det ble aldri observert mer enn 2 individer pa
samme dag.
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Alkekonge Aile aile
Syv observasjoner i tidsrommet 25.10-09.12 ble gjort av denne utpregede
h.0starten. Til sammen ble 70 individer notert direkte trekkende, og kun 1 ind.
rastende. Den 29.10 badde h.0stens beste tall med 26 individer.

Lunde Fratercula arctica
1 individ trakk direkte sydover den 23.05. Dette er det seneste varfunnet gjort
ved stasjonen. Arten teller na 11 funn pa Akereya.

Skogdue Columba oenas
l individ rastet pa Speidersletta den 31.03. Stasjonens seneste lwstfunn av
arten ble gjort den 15.10, da hele 23 individer trakk. direk:te over eya. Arten
blir ikke sett Arlig pl Akereya.

Ringdue Columba palumbus
Arten ble observert ved en rekke anledninger i perioden 27.03-27.05. Bortsett
fra over 200 individer 28.03, 10 individer 30.03, og 11 individer - hvorav 8
direkte trekkende, den 04.04 - ble arten loggwrt med 1-3 individer pr.
observasjonsdag. Selv om samtlige duer den 28.03 trakk over Spja:rey, tas de
med her siden de ble observert fra Aker.eya. Observasjoner av ringdue ble
ogsa gjort ved et par bessk i juli. Utover hesten ble det gjort tre noteringerden f0rste av ett incl. 17.08, derettcr fulgte to ind. 07.09. Sistemann trakk over
eyaden 18.10.

Tyrkerdue Streptopelia decaocto
1 individ rastet den 28.05. Arten blir ikke observert arlig pa Akereya.

Gjok Cuculus canorus
2 individer kunne h0res forskjellige steder pl.eya den 08.05. Daglig
observasjoner er deretter loggfert frem til sesongslutt. Noen ganger med opp
til 3 individer pa en dag. 2 ble ringmerket i IBpet av vAren. I tillegg ble ett
individ merket i 1996 kontrollert. Noen observasjoner av en lk fugl ble gjort i
begynnelsen av hestsesongen. Denne ble da matet av heipiplerker.

Homugle Asio otus
Arets ferste ble skremt ut av Barlind 10.04. En rekke observasjoner av
enkeltind. ble gjort pa h0sten. Det dreier seg nok om flere individer, men
uvisst hvor mange. Arten ble notert fire ganger i tidsrommet 10.-14.09,
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deretter 28. og 29.09. Til slutt ble observasjoner gjort i Frukthagen 03.11, og
Barlind 06.11.

Per/eugle etter ringmerking pa hesten. FOTO: C. Jakobsen

Jordugle Asio jlammeus
Viirens eneste jordugle ble registrert flere forskjellige steder pa sya den 19.05.
Ftmte hastobservasjon var av to individer pa Nordmyra 18.09, deretter ble
enkeltind. sett 25. og 26.09.
Perleugle Aegolius funereus
Fire forskjellige individer ble fanget pa hesten. Individer ble ringmerket 13 .09,
og 17. og 18.10. Kontroll av fremmed ring ble gjort paden siste fuglen 19.10.
Nattravn Caprimulgus europaeus
En hunn ble skremt opp i Barlind 31.05. En hann ble observert i skumringen
22.08, og til sist ble en hunn ringmerket den 23.08.
TArnseiler Apus apus
Direkte trekkende individer ble notert i perioden 16.-28.05. I begynnelsen av
periodcn kun enkeltindivider, deretter stigende opp til44 individer den 27.05.
Juni hadde kun en notering: 9 individer trakk den 12. Ved sommerbesek 27.07
ble 15 ind. notert pa eya. I tillegg trakk 5 ind. denne dagen. Noen
observasjoner av enkelte rastende og trekkende fugler ble notert i begynnelsen
av august. I midten av maneden kom dog de store trekkbevegelsene til syne.
Den 16.08 trakk ISO ind. over Spjrerey, og dagen etter ble over 600 individer
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notert i lepet av noen timer pA kvelden. Den 18. ble kun 15 ind. sett, og en
ukes tid senere ble sistemann notert - den 26.08.
Vendehals Jynx torquilla
Eneste observasjon var av 1 individ 16.05.
Flaggspett Dendrocopos major

I motsetning tit fjoti.ret - da ingen observasjoner fant sted, ble i ~r arten
registrertjevnlig hele hesten. Ferst dukket en hann opp den 22.08, og ble til
dagen etter. Den 13.09 ble en lk-fugl ringmerket. Enkeltind. ble notert enda
tre ganger, frem til 07.10. Deretter foreligger fire observasjoner med 1-3
individer i perioden 09.-16.10. To av disse ble ringmerket.
Dvergspett Dendrocopos minor
En hunn ble ringmerket den 16.10. Observasjoner uten kommentar er notert
bAde 17. og 18.10, men det dreier seg mest sannsynlig om samme individ.

Vendehalsen har til stor forneyes/e kommet tilbake de siste arene.
FOTO: B. K Janson Frostad
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SPURVEFUGLER Passeriformes
Sanglerke Alauda arvensis
Bemanningen fikk sA vidt merke trekket i slutten av mars med 30 individer
direkte den 28. Ellers ble rastende fugler opp tillS i tallet notert i perioden
20.03-02.05. Deretter ble nesten bare enkeltind. registrert gjennom resten av
vhsesongen. Det er uvisst om arten hekket. Pi hesten ble enkeltindivider
registrert en Mndfull ganger i perioden 02.09-18.10.
FjeUerke Eremophila alpestris
Ett individ kom trekkende inn fra havet den 02.05. En observasjon i aret ber
vcere nonnalt for denne arten.
Sandsvale Riparia riparia
Arten ble registrert en rekke ganger i mellom 01.-12.05. Da gjerne trekk:ende
forbi huset midt pl dagen. B!de trekkende og rastende fugler ble notert i andre
halvlr- ett eller to individer pr. dag- i perioden 26.07-05.09.

Lavesvale Hirundo rustica
Ankom noe sent, de 6 furste ble registrert 08.05. Daglige observasjoner fulgte
s! fra 15.05 ti113.06. SteiSt trekk i begynnelsen avperioden, med 30 ind. p!
det meste. Fra slurten av juli og gjennom hele august ble arten notert en del
ganger - b!de rastende og p! direkte trekk, da med 10 individer p! det meste.
Fra 05.09-05.10 ble arten kun notert p! trekk. Hastens heyeste antall p!40
individer ble loggfm den 11 .09. Arets siste Iavesvale ble notert sent som
18.1 0. Denne fuglen ble ogs! arets eneste ringmerkede.

sa

Taksvale De/ichon urbica
Noen observasjoner av direkte trekkende fugler ble notert i perioden 01.19.05. Da med 10 ind. p! det meste. Den 19.05 ankom ogsa eyas fire ferste
hekkende individer av arten - disse begynte i bygge reir p! stasjonsbygningen
allerede dagen etter. Litt over en uke senere kunne man telle fire par som
jobbet iherdig med hvert sitt reir. Suksessen var langt sterre enn fjordlret, og
samtlige reir boldt meget god bygningsstandard. P! slutten av sommeren ble
10 individer loggfurt ved hvert besek- frem til 16 .08, da 15 individer had de
samlet seg for reisen sydover. Dagen etter var de borte, og kun 6 andre direkte
trekk:ende fugler ble notert. Resten av august bested av noen fA. observasjoner
av 2-3 individer. I tillegg trakk ett individ 12.09, og c\rets siste trakk den 03.10.
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Trepiplerke Anthus trivia/is
En del observasjoner ble gjort i perioden 25.04-21.05- Stort sett av trekkende
fugl. 20 individer den 16.05 var vllrens lwyeste dagsantall. Da virksomheten
startet opp igjen den 16.08, var trekket allerede i full gang. 16 individer ble
registrert denne dagen. Deretter fulgte jevnlige registreringer til og med 26.09,
med de lwyeste antallene medio september - 15 ind. pA det meste. Fra og med
28.09 ble det kun notert enkeltindivider. Fern observasjoner fulgte frem til den
siste trakk den 15.10.
Heipiplerke Anthus pratensis
Ved bes0k til ")'a den 20.03 ble kun to individer notert, men en uke senere
steg antallet raskt til over 50 ind. Noteringene holdt stort sett ett nivll mellom
50 og 100 individer ut hele vhsesongen. Disse tallene dreier seg utelukkende
om rastende fugler. Eneste unntak er 200 direkte trekkende individer den
0 1.05. Den 16.08 ble ")'as beholdning heipiplerker estimert til 150 individer.
Til og med 10.09 lA antallet under dette, og utenom to dager med merkbart
direkte trekk, ble kun rasteode fugler registrert. I lepet av Atte
observasjonsdager i tidsrommet 11.-26.09 ble direkte trekkende fugler til
sammen ansl:\tt til 1750 individer, 800 av disse den 12. - da det i tillegg ble
notert 200 rastende individer. Etter denne perioden gikk igjen noteringene
over til kun rastende fugl, bare med unntak av noen dager i begynnelsen av
oktober. Noteringene lA konstant under 100 ind. ut oktober. Arten ble
registrert ved hvert bes.ek i november men da meget f1 individer. 1 individ ble
notert den 09 .12.
Lappiplerke Anthus cervinus
Ett meget tidlig individ hie oppdaget mellom Massebukta og Nordodden den
26.04. Individet var enten en 2k hann eller en adult hunn. Dette er .eya sjette
vArfunn, og det :ferste gjort i april. Fra h.esten foreligger to observasjoner. Den
11.09 rastet ett individ pl Speidersletta, dagen etter ble ogsA en rastende fugl
sett - i tillegg til ett individ som trakk direkte. Arten er ikke sett pA eya siden
1993.
Skjrerpiplerke Anthus petrosus
Populasjonen som var et sted mellom 10 og 20 individer i begynnelsen av
sesongen, talte bdtt kun to individer fra ultimo april og utover vhen. Etter
mermere unders.ekelser 23.05 ble 5 par talt opp forskjellige steder p! eya.
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Daglige registreringer med 40 ind. som maks. antall gjennom h0stsesongen.
Ved hets siste besek den 09.12 ble 20 individer notert.

Gulerle Motacillajlava
Ti observasjonsdager i mai mellom den 08. ogden 28. Totalen fra den 16. p~
30 individer ble vilrens heyeste - 27 av disse trakk direkte. I andre halvilr ble
arten registrert i perioden 16.08-26.09. De heyeste antallene i august, med 40
individer p! det meste - samtlige rnstende. September ble loggf9rt med for det
meste direkte trekkende fugl. 20 ind. 11.09 ble heyeste dagsantall for denne
m!neden.
Vintererle Motacilla cinerea
Hele tre observasjoner ble gjort av denne tidligere lokalsjeldenheten. H.estens
ferste rastet i Grisebukta 07.09. De to oeste ble hart trekkende over Barlind
09. og 15.10.
Linerle Motacilla alba
Normal varforekomst, med stigende tall fra 1 individ i slutten av mars til
toppen ble nidd med 200 den 01 .05. Noteringene ble sl raskt presset ned til
30-40 ind. og ble der ut varsesongen. 15-20 par bosatte seg p! (ll)'a for
sommeren. Kun rastende fugler forekom i h0stsesongens ferste mined, da
med omtrent 50 representanter gjennomsnittlig pr. dag. De mest intense
trekkdagene var mellom 11. og 18.09, da med 250 ind. pa det meste. Samme
antall rastende fugler som tidligere ble fortsatt notert. Etter denne perioden ble
arten nesten utelukkende kun hert pA trekk. Den siste notert 24.10.
Sidensvans Bombyci/la garrulus
Ankom i all sin prakt den 16.10 i form av to individer. Arten var tilstede frem
til vi ga oss den 11.11, og holdt nok stand enda en stund. P! det meste ble 19
individer notert, og selv med meget varierende antall var det nok de sarnme
fuglene som holdt oss med daglig underholdning.

Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
Observertjevnlig fra 27.03 til24.04. Kun 4 individer ble ringmerket pa vAren,
og 20 individer var det hf8Yeste dagsantallet. Bortsett fra ett fanget individ den
26.08, ble arten notert daglig fra og 07.09. Trekktoppen var definitivt lagt i
m!nedsskiftet september/oktober, 50 individer den 04.10 satt h.eydepunktet i
arets logg. Varierende antall rundt l 0 individer fulgte ut mAneden. November
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og desember hadde naturlig nok Iavere antall eon foregaende mAned, dog med
unntak av hele 25 individer den 06.11. N . ringmerkingsfronten lyder !rets
sammenlagte tall p~ 53 individer.

Jemspurv Prunella modularis
F0IStemann ankom 27.03, og dagen etter var hele 10 individer tilstede.
Hovedtrekket foregikk utvilsomt dette manedsskiftet og den fmste uken i
april. 30 individer 31.03 toppet dagsantallene. Etter nevnte periode ble arten
kun registrert tre ganger til i april - da i form av enkeltindivider. I tillegg ble
ett individ notert 15.05. Tydelig mer spredt trekk preget lwsthalv!ret. De 6
furste ble notert 05.09, ogden siste 18.10. Denne sesongen hadde 25 ind. som
heyeste dagsantall - gjennomsnittstallet pr. dag var ogs~ en dellavere enn p~
varen.
Rsdstrupe Erithacus rubecula
Trekket var godt i gang da v!rsesongen startet opp. Ogsa denne arten hadde
lagt hovedtrekk.et til manedsskiftet mars/april, med 100 ind. 31 .03 pa det
meste. For det meste ble tosifrede antallloggfmt ut m!neden. Noen
observasjoner av :fl individer ble notert i mai. Beslgedent, men daglig
forekommende fra august og utover. Noen dager med rundt 50 ind. stod
skuffende som de sterkeste noteringene for Iwstens vedkommende. Fra 19.10
og ut sesongen var forekomsten utelukk.ende ensifret.
Nattergal Luscinia luscinia
Arets nattergal-forekomst ble kortvarig da vArens eneste notering var av ett
ringmerket individ den 19.05.

Blastrupe Luscinia svecica
Ingen p! v!ren, og kun to observasjoner i august var SBI"gelig skuffende. 3
individer 20.08 og 1 ind. dagen etter var det vi fikk dette !ret.
Svartrodstjert Phoenicurus ochruros
En karakterart for v!ren p! Akereya, som alltid blir satt like stor pris pa.
An~i.s .Wrsie var en av fjor.irets mannlige utspring som ble oppdaget i
Anusbukta 28.03. Men det hersker tvil om reisen ble stort lengre, da noen
observatBI"er snublet over noen karakteristiske fj~errester kun :fl dager senere.
Nasjonaldagen ble dog prydet med ett fullt levende individ. Ogd. denne en 2k-
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fugl . Man fikk ogsA glede av ase denne arten pa hesttrekket, da i form av ett
hunnfarget individ.

Rsdstjert Phoenicurus phoenicurus
Tilstede gjennom mesteparten av mai, med 20 individer pa det meste i midten
av m!neden. I andre halvAr ble arten registrert jevnlig fra sesongstart i midten
av august til slutten av september. 38 individer fikk ring i l.epet av Aret- flest
pa varen.
Buskskvett Saxicola rubetra
En Mndfull observasjoner foreligger fra mai, hvor 10 individer pA en dag var
det stiD'ste antallet. En del flere observasjonsdager i lwsthalvaret, med de
stsrste antaUene i begynnelsen av perioden. 25 individer notert den 16.08 var
Arsbeste. Siste observasjon var av 3 individer den 18.09.

Steinskvett Oenanthe oenanthe
Arets fsrste steinskvett-hann ankom den 30.03. Etter en ukes tid begynte
antallet raskt astige, og snart myldret det av steinskvett pa sya. Forekomsten
lA tett oppunder 50 gjennom nesten hele mai, for og vise seg noe synkende i
slutten av maneden. 10-15 par ble ansl!tt hekkende. I andre halvAr daglig
registrert til og med 16.10. Da med gjennomsnittlig 10 ind. pr. dag, men ingen
dager med mer enn 15 individer.
Ringtrost Turdus torquatus
Enkeltindivider ble notert ved fern anledninger mellom 29.03 og 20.04.
Deretter fulgte Arsbeste den 23.04 med minst 8 individer tilstede pa eya, dagen
etter ble 6 fugler notert. Ytterligere fire registreringer ble gjort :frem til15.05da med 1-2 individer i beholdningen. PA lwsten ble enkeltind. observert 04. og
06.10.

Svarttrost Turdus merula
Registrert daglig hele Aret. Trekktopp i manedskiftet mars/april, rned 80
individer den 01.04 som heyeste dagsantall. Fra og rned aprils andre uke h\
noteringene sorn regel under 20 ind. pr. dag. Det ble slatt fast at minst fern par
hadde gatt til hekking i slutten av mai. I hsstsesongen IA antallet rundt pA 10
individer belt frem til primo oktober, da en merkbar skning kunne registreres.
Antall oppunder SO ble flere ganger notert denne m!neden. I begynnelsen av
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november var trekket over, og ved arets siste beseksdag den 09.12, ble 2
individer notert. 141 svarttrost fikk ring i Iepet av aret.

Gratrost Turdus pilaris
Bortsett fra 80 individer 23.04, ble kun noen smaflokker registrert i mars og
april i tillegg til et og annet individ her og der. VArens siste to ble notert 16.05.
Arten begynte sA vidt Avise seg prima september, men det ble ikk.e loggfert
annet enn enkeltindivider helt til midten av oktober. Etter en kjapp stigning,
nadde noteringene 300 individer 24.og 25.10. Noen flokker pa rundt 50
individer ble sett noen dager i november. 15 gratrost var fortsatt til stede
09.12.

Miltrost Turdus philomelos
Omtrent til stede daglig fra slutten av mars, og en m!neds tid fremover.
Stabile tall fremfor de belt store, med 35 individer 23.04 som det heyeste.
Enkeltind. ble notert ved tre anledninger i mai. Noe overraskende var det a
lwre arten syngende pa eya sa sent som 11.06. Trolig var forestillingen
forgjeves, men deter jo lov Apreve seg. Varierende i antall fra 11.09, med 40
individer pa det meste. Arets siste var 2 individer 06.11.
.Rsdvingetrost Turdus iliacus
Sparsom vArforekomst med sterst aktivitet pa trekldTonten i slutten av mars,
75 ind. den 31 .03 pa det meste. Deretter fulgte spredte observasjoner av fa
individer gjennom april. Registreringer pa lwsten fra 18.09, rned trekktopp
primo/medio oktober -70 individer 09.10 ble heyeste dagsantall. 2 individer
loggfert den 11.11 ble ru-ets siste observasjon.

Duetrost Turdus viscivorus
Eneste varobservasjon var av ett rastende individ 30.03. Pa hasten ble
enkeltindivider notert 20. og 24.10, ogsa disse rastet.
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
1 individ satt og sang i Barlind den 21.05 .

.Rsrsanger Acrocephalus scirpaceus
Kun en observasjonsdag dette !\ret, men datil gjengjeld med 4 individer. Disse
ble observert den 20.05. En av fuglene ble ringmerket.
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Gulsanger Hippolais icterina
Enkeltindivider ble notert 20., 21., 28. og 31.05. Den furste ble hart syngende
pa Speidersletta. To av fuglene ble ringmerket.
Hauksanger Sylvia nisoria
Ett individ b1e notert den 18.09. Arten er ikke sett pa Akersya siden 1992.
Msller Sylvia curruca
Fra det furste individet ankom 01.05 fulgte omtrent daglige observasjoner med
stigende forekomst opp til rundt 20 individer medio/ultimo mai. Mot slutten
av mAneden var antallet nede p! I 0 ind. daglig. Flere par hekket pa sya.
Midten av august hadde hssthalvhets h.eyeste dagsantall, med 26 individer pa
det meste. Deretter fulgte daglige registreringer ut maneden, og noen spredte
observasjoner i begynnelsen av september. 2 individer den 13.09 avsluttet
arets logg for denne artens vedkommende.

Tornsanger Sylvia communis
Noe sen ankomst, den 13.05. Sparsom opptreden gjennom rnai, aldri med mer
enn 10 individer om dagen. Noen table notert ijuni. Hssten fortonet seg ogsa
temmelig Iaber for arten, da flere av noteringene er av enkeltindivider, og
ingen dager overgar fern individer.
Hagesanger Sylvia borin
Tilstede kun tre dager pa varen. Enkeltind. ble sett 17., 19. og 20.05. En del
observasjoner ble gjort i tidsrommet 17.08-04.10, hovedsakelig i midten av
september. Bortsett fra toppnoteringen pa 15 individer den 11.09, dreier de
fleste loggfuringene om enkeltindivider.
Munk Sylvia atricapilla
Arten var tilstede med fern representanter 24.04. At det kun skulle fulge fern
v!robservasjoner, og at den siste var 17.05, var noe skuffende. P! lwsten
derimot, slo arten til for fullt, og det ble loggfurt mange dager med over 20
individer observert i felten. Periodens k1art sterkeste dagsantall var 50
individer 11 .09, hvorav 24 fikk ring. Tosifrede noteringer varte helt frem til
midten av oktober, men arten ble fortsatt notert belt frem til 07.11 .
Hele 132 munk ble ringmerket dette !ret.
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Bsksanger Phylloscopus sibilatrix
Arets eneste eksponeringsvillige var en fugl som satt i WC-bushen den 16.08.
Gransanger Phylloscopus collybita
Meget sparsomt forekommende i Mde vAr- og hsstsesongen. Et Btall
observasjoner ble notert i perioden 31.03-28.05. Bortsett fra 10 individer
25.04, lA. aile registreringene p:\ 5 individer eller mindre. PA hasten ble ferste
individ notert 29.09, og deretter fulgte jevnlige observasjoner til og med
07 .11. Stort sett var disse av enkeltindivider.
Lsvsanger Phylloscopus trochilus
Tre ankommede individer 24.04 ekte fort til200 den 02.05. De to oeste ukene
hadde med seg en noe beskjeden forekomst som snudde drastisk 16.05 da det
nok en gang ble notert 200 individer. Dagen som fulgte hadde vArens hsyeste
notering med sine 250 individer. Avtagende antall med 50 eller frerre fugler
fulgte ut vArsesongen. Et par individer var fortsatt tilstede i «ryddehelgen». I
andre halv~r foregikk den st0rste delen av trekket i slutten av august, med 100
individer pa det meste. September hadde en del observasjonsdager frem til
midten av mAneden, da med 10 individer som hsyeste antall, og den 01.10 dro
Arets siste levsanger sydover - med flunkende ny ring pa beinet.
Fuglekonge Regulus regulus
Det meste av vA.rtrekket ble unnagjort i starten av april. 100 individer ble
vArens heyeste dagsantall, resten av noteringene la under 40 ind. 2 individer
den 15.-16.05 var eneste observasjoner fra mai. Arten ble sett ved gjentatte
anledninger helt fra hestsesongens oppstart 17.08, men ikke i noe sa:rlige
antall fer et stykke ut i september. Antallene var pa topp i mA.nedsskiftet til
oktober, med 200 individer pa det meste. Siste tresifrede notering ble gjort
09 .I 0, og etter dette sank tallene sakte mot slutten av mAneden - fortsatt med
daglige registreringer. November hadde to noteringer- 3 individer den 06. og
1 individ den 11.
GrAfluesnapper Muscicapa striata
En hAndfull varobservasjoner i perioden 15.05-01 .06, med maksimumstall p!
4 individer. Hestobservasjonene er noen flere, og strekker seg fra midten av
august til og med 30.09. Heyeste dagsantall ble 6 individer, men for det meste
dreier det seg om enkeltindivider. Fern individer fikk ring i lspet av aret.
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Svarthvit Ouesnapper Ficedu/a hypo/euca
Skuffende :ta observasjoner, med fern pi\ vl\ren, og fire pi\ lwsten. Ferstemann
ble sett 14.05, mens Arets siste observasjon dreier seg om 4 individer den
18.09. Heyeste antall pa en dag var 7 individer.
Stjertmeis Aegitha/os caudatus
En aldri sa liten invasjon fant sted pa Akereya i dagene 16.-24.1 0. Fiest
individer ferste observasjonsdag, da 14 av 20 individer ble ringmerket. Siste
dag i perioden ble kun ett individ notert. Aile observasjonene var trolig av de
samme fuglene som streifet rundt pa eya.

En av mange stjertmeis ·

etter ringmerking. FOTO: C. Jakobsen

Bllmeis Parus caeruleus
Kun to varobservasjoner av enkeltind. 02.-03.04. Hastens reguhere invasjon
startet med 25 individer 25.09. Deretter fulgte daglige noteringer hvor
antallene svingte mellom 10 og 40 individer resten av maneden, og gjennom
hele oktober. Unntak skjedde dog den 27.1 0, da hele 120 individer ble furt i
loggen. Arten ble ogsa observert de fleste bemanningsdager i november og
desember. 82 ringmerkede fugler i lepet av aret anses som temmelig bra, og
Jigger godt over gjennomsnittet for stasjonen.
Kjottmcis Parus major
Ogsa hos kjettmeisen foreligger to registreringer av enkeltindivider i
bcgynnelsen av april. Fe rste individ pa hesten ble notert 25.09, fulgt av

124

daglige observasjoner gjennom hele oktober, med 20 individer pa det rneste.
Samme antall ble ogsa notert to ganger i november.

Trekryper Certhia familiaris
Overveiende sett pa hesten, med kun to vArobservasjoner den 30.03 og 02.05.
!Wstens furste ble sett 21.08, nestemann den 18.09. Fra 01.10 og ut maneden
ble arten observert jevnlig med 5 individer pa det meste. 16 trekrypere fikk
ring dette Aret.
Tornskate Lanius collurio
Arets ferste hann prydet nasjonaldagen i all sin prakt. Arten ble sett kun et
tatall ganger senere i mai. Fra juni foreligger ingen observasjoner, noe som
gjer hekking lite sannsynlig. l-3 individer ble notert en Mndfull ganger i
perioden 16.08-12.09.
Varsler Lanius excubitor
Til tross for at arten uteble pa varen, kom arten sterkt tilbake pa lwsten rned
hele tretten observasjonsdager. Den ferste satt pa 0stmyra. den 11.09. De .svrig
noteringene foreligger fra perioden 29.09-20.10. Foruten 2 individer 18.10,
var samtlige noteringer av enslige fugler. Til sammen dreier det seg om minst
fern forskjellige fugler.
Kaie Corvus monedula
2 individer trakk 04.04, 2 til trakk 20.05. 1 individ rastet 07.10, og 41ikesa den
18.10. I tillegg trakk hele 70 fugler den 10.10.
Kornkdke Corvusfrugilegus
Den 04.04 trakk furst 2 individer, etterfulgt av nok et individ senere pa dagen.
I till egg rastet en annen komkrike pa eya. En Arsunge ble observert rastende
den 16.10.
Krlke Corvus corone
Stabil forekomst gjennom hele varen, med antall pa mellom 20 og 30 fugler.
Hek.ketaksering ble foretatt den 23.05, og det ble konstatert 9 hekkende par. Pa
hesten Ia antallet gjennomsnittlig pa 30 individer; eneste unntak var 100
direkte trekkende fugler den 15.10.
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Ravn Corvus corax
Arets furste satt p! Reduten 20.03, nestemann rastet 28.03, da det i tillegg ble
sett 2 trekkende over Spjrerlif)'. Enda tre observasjoner av enkeltindivider hie
gjort i lepet av april, og v!rens siste to trakk over eya 15.05. August hadde en
notering den 16.08. I perioden 05.09-06.11 ble arten sett regelmessig- som
regel med 2-3 individer, men den 12.09 rastet hele 19 individer pA eya.
Stier Sturnus vulgaris
Var allerede tilstede ved fimte besek 20.03. I lepet av en uke steg tallet til 30
individer, og dette holdt seg stort sett pa samme nivA hele april. 50 individer
den 08.05 var det heyeste antall som hie notert i lepet av v!ren. Aile kassene i
Kaffebukta ble okkupert, ogden 26.07 kunne 100 individer loggfures, hvorav
omtrent halvparten var resultat av kets hekk.ing. 10.08 kunne Arets heyeste
antall p! ISO ind. noteres. Videre utover h9sten fulgte daglige observasjoner
av varierende antall. S iste notering var av 40 fugler 07 .11.
Pilf"mk Passer montanus
4 individer satt i Frukthagen 09.10. Dagen etter hie 2 individer sett i WCsannsynligvis to av fuglene fra dagen f0r.
Bokfink Fringilla coelebs
Daglige observasjoner i perioden 27.03-25.04 med hovedtrekket i begynnelsen
av perioden. 60 individer 01.04 ble hlif)'este dagsantaJI. Pa hesten startet
trekket i midten av september, men skulle vise seg avrere beskjedent gjennom
hele perioden, med 15 individer pA det meste. Siste notering var av ett individ
den 17.10.

Bjsrkefink Fringilla montifringilla
Noen fl vArtrekkere tok turen innom - for det meste i april. Eneste observasjon
fra mai hadde dog vkens heyeste notering p! 25 individer. Omtrent daglige
observasjoner p! hesten fra og med 16.08. Periodens heyeste antall ble 40
individer 16.10 tett etterfulgt av 35 individer 27.10, som for mrrig var Arets
siste notering.

Grsnnfink Carduelis chloris
Tilstede daglig med 30-40 individer gjennom hele vhen. 15-20 hekkende par
ble estimert 23.05. Fire dager senere hie 60 individer notert, da inkluderende
en del pullus. LA for det meste rundt 10 individer gjennom hele september, for
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s! astige mot 100 individer i lepet av oktober. Ti fugler var fortsatt tilstede
ved siste besek 09.12.

Stillits Carduelis carduelis
Varens beholdning bestod av 1 individ som trakk over skadeplassen ser pa eya
04.04, samt 1 rastende individ 20.05. En trekkende fugl ble notert 07.10.
Ellers pa hesten rastet arten ved tre anledninger: 2 ind. 24. 10, I ind. 26.1 0, og
2 ind. 11.11.
Grennsisik Carduelis spinus

Pa vacen hovedsakelig i mars og april, st9I'St antall i mA.nedskiftet. Eneste
observasjon i mai var av 1 individ den 23. For det meste rastende fug1 i sma
antall fra midten av august til midten av september. I dagene 07.-15.09 ble en
god del direkte trekkende fugl notert - med 100 individer som heyeste
dagsantall. Arten ble registrert orntrent daglig til og med 27.10.

Tomirisk Carduelis cannabina
Sakte stigende fra 3 individer 28.03 til tappen var nadd med 35 ind. media
mai. Ved taksering 23.05 b1e antall par pi gya anslatt et sted mellom 6 og 10.
Hesten hadde daglige noteringer hele august, med 40 individer den 17. som
heyeste dagsantall. Senere fu1gte fire observasjoner i september samt ett
individ den 10.10.
Bergirisk Carduelis jlavirostris
Fire noteringer mellom 28.03 og 01.04, med 23 individer rastende p!
Hussletta som heydepunkt. En etterslenger fulgte 02.05. Fra hBsten foreligger
kun oktoberobservasjoner- stort sett av tosifret kaliber. Heyeste antall ble
notert 25.10 da tre smtilokker pa til sammen 40 individer hadde tilhold p!
eya.
Grlsisik Carduelis jlammea
Beskjedent vartrekk med 20 individer 04.04 som eneste tosifrede antall. Arten
ble i dette halvaret sett helt frem til den 28.05. De aller fleste individene
tilherte underarten cabaret. Hesttrekket var av noe mer blandet repertoar, men
hovedtyngden 1! vel ogs! her pa den sydlige underarten. Arten ble observert
jevnlig fra 16.08, og slog si daglig fra 01.10 .frem til slutten av mAneden. I
till egg b1e 1 ind. notert den 11 .11. 75 individer 18.10 ble acets heyeste
dagsantaU.
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Grankorsnebb Loxia curvirostra
1 individ gav seg til kjeMe pA. trekklyd 02.04. PA. hasten, foruten 1 ind. 16.1 0,
var aile observasjoner av trekkende fugler. I perioden 07.10-07.11 ble det til
sammen registrert 57 fugler p! trekk fordelt pA. 8 noteringer. 27 individer
18.1 0 var det meste pA. en dag.

Dompap Pyrrhula pyrrhula
Kun ett individ stakk in nom pa vAren - den 31.03. PA. lwsten foreligger stort
sett daglige observasjoner fra 10.10-11-11. SmA.flokk.er pa mellom 10 og 20
individer hadde tilhold pa eya i perioden, og hele 37 individer ble ringmerket.
Lappspurv Calcarius lapponicus
Arets ferste - en hunn, rastet ved WC den 04.04. Senere pa v!ren fulgte en
observasjon av enkeltind. 13.-14.05. Pa lwsten ble arten registrert i perioden
11 .-25.09, for det meste direkte trekkende. 5 ind. 11.09 var maksimumstallet
for rastende fugler, og 15 ind. 12.09 var tilsvarende i trekkende form.
Snsspurv P/ectrophenax nivalis
2 individer den 28.03 var de eneste registrerte vartrekkere dette Aret.
H0sttrekket ble notert :fra 16.1 0. Syv observasjoner av bade trekkende og
rastende fugler ble gjort til og med 09.12. En flokk pi 9 individer den 25.10
var heyeste antall pi en dag.
Gulspurv Emberiza citrinel/a
Daglig tilstede i perioden 28.03-03.04 med noen ~ individer. Senere pa varen
fulgte to observasjoner: 2 ind. 25.04, og 1 ind. 16.05. Registrert de fleste dager
i perioden 26.09-07.11. Hovedsakelig rastende fugl med noen a unntak.
H.eyeste antall ble loggfmt 18.1 0 da 14 individer trakk direkte i lepet av
dagen. Dette er for mvrig eneste tosi:frede antall dette .iret.

Sivspurv Emberiza schoeniclus
Ble furst lwrt trekkende 29.03, for sA. Avise seg daglig :frem til 04.04. Deretter
fulgte et opphold belt frem til 24.04 med daglig loggfuring til og med 02.05
som hadde vA.rens heyeste dagsantall med 20 individer. Etter dette fulgte et
nytt opphold, og siste pulje ble notert 13.-20.05- da med 5 individer pa det
meste. Observert igjen fra 11.09, sA. og si daglig - som regel mellom 5 og 15
individer. Arets to siste ble notert 24.1 0.
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1 tillegg til disse arlene ble det observert en svartglente den 16. 05. Fug/en
kretset i stor heyde over Myra pa flyas vestside, for sci atrekke videre
grunn av
nordvest. Observasjonen er forelflpig underlgent av NSKF
mangelfoll beskrivelse. Dermed vii arlen inntil videre utelukkes fra stasjonens
offisie/le oversikter.

pa

Rettelser til et par tidligere irarapporter
tfrsrapportfor 1986-89 i @stfo/d-Natur nr. 30:
1989: Den korrekte irstotalen for 1989 var 159 arter.
Rosenteme ble aldri sendt til vurdering til NSKF.
Arsrapportfor 1992-97 i fl)stfold-Natur nr. 37:
1994: Fiskeorn avbildet s.30 er uteglemt i teksten. Fuglen ble oppdaget over
Hussletta, og fley litt frem og tilbak:e fer den trakk mot Spjrerey. Oppgitt dato
i bildeteksten er korrekt.
1996: Kornkrake er uteglemt fra teksten. To observasjoner: 1 2k individ
trakk forbi ser pa eya 5.4,1996 og l ad. trakk nordover 17.5 .1996.
Bilde s. 71: Nattergalen (everst) - er ikke fra 1995 som det fremg~r av
teksten, men fra 31.5.1997.
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Ringmerking
Christer Jakobsen

Ringmerking 1998-99
Totalt er ca 80.000 fugler merket ved stasjonen i Arene 1955-99, der fast
stsj onsvirksomhet begynte i 1961.
Etter flere svrert "magre" W' tok ringmerkingen og satsingen for BVrig seg litt
opp i 1998. Det skal som vanlig understrekes at ringmerkingen ikke er
standardisert. Det var ingen store overraskelser pA fuglefronten i 1998.
Noe kan Iikevel beroerkes:
Spurveugle var ny ringmerkingsart i 1998. Meget heyt antall trekryper hesten
1998, da 24 ind. ble merket, hvilket utgjer ca 10% av aile trekrypere som er
merket pA Akereya siden 1955. Nok en natterga/ f:tkk ring i 1998 og 1999, i
tillegg til at et ind. fra 1997 ble kontrollert i 1998. PAden negative siden ser
det ut til at de lave antall for Sy/via-artene utpeker seg. Eneste pullus merket i
1998 var mAkefugl.
Den gode trenden i dekning av ringmerkere pA 0'en i 1998, fortsatte i 1999.
Dette resulterte i 175 observerte arter, likt med toppnoteringen fra 1986.
Dessverre ble ikke antall merkedager vel dig bra i forhold til
beroanningsdager, ofte pA grunn av ugunstig vrer. Ingen nye merkearter og
ingen store overraskelser i antallene. Kan allikevel nevne at ingen blAstruper
fikk ring, og tagransangere, tornsangere, svarthvitjluesnapper, tornirisker
og sivspurver i forhold til "det vanlige". Derimot var det meget bra med munk
og dompap, srerlig pA lwsten.
Ringmerkere ved stasjonen i 1998-99 har vrert:
MPettersen, J.R.Asbjernsen, T.A.Andersen, H.Merken, B.KJanson Frostad,
S.Engebretsen, L.P.Simensen, T.Sand, S.Ludvigsen og C. Jakobsen.
·· ·· - - ----- -- --
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2
1
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1955-97

crravand, T. Tadorna
Stokkand, A. platyrhynchos
.iErfugl, S. molissima
Spurvehauk, A. nisus
H.mfalk, F. tinnunculus
Dvergfalk, F. columbarius
.Lerkefalk, F. subbuteo
Orr:fugl, T. Tetrix
Sotlume, F. atra
Tjeld, H. Ostralegus
Dverglo, C. dubius
Sandlo, C. hiaticula
Boltit, C. morinellus
Heilo, P. apricaria
Tundralo, P. squatarola
Vipe, V. vaneUus
IPolarsnipe, C. canutus
!Sandl.0per, C. alba
Dvergsnipe, C. minuta
JTemmincksnipe, C. temminckii
!Tundrasnipe, C. ferruginea
[Myrsnipe, C. alpina
J Brusfugl, P. pugnax
;K vartbekkasin, L. minimus
!Enkeltbekkasm, G. gallinago
1Dobbeltbekkasin, G. media
; Rugde, S. rusticola
ILappspove, L. lapponica
Smru.pove, N. phaeopus
IRsdstilk, T. totanus
Gluttsnipe, T. nebularia
Skogsnipe, T. ochropus
Gr.0Jlllstilk, T. glareola
Strandsnipe, A. hypoleucos
1Steinvender, A. interpres
lTyvjo, S. parasiticus
:Hettem!ke, L. ridibundus
Fiskem!ke, L. canus
Sildem!ke, L. fuscus

1998

1999! 1955-99

I
2

651
45

I

2

9
7
1

2
I

4

1
2

65
49
9
8
1
4

1

1
32

32
1

1

108
1

108

2

2
4
18

1

4
18
7

7

4
46

4

46

2

2
10

10
303
4

305

2

4
8

8

45

1

l
13
2

I

47

3

16

l

2
1
23
1
I
4
93
17
1

1
23
1

1
4

93
17
1

45

45

383

383
59

51
131
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19SS-97
1998
1999jl955-99J
: GrA.mMce, L. argentatus
369
70
439
)10
5
j Svartbak, L. marinus
115
40
Makrellteme, S. hirundo
40
!Rsdnebbteme, S. paradisea
8
8
~Lomvi, U. aalge
2
2
lAlkekonge, A. aile
2
2
5
5
IRingdue, C. palumbus
ITyrkeruue, S. decaocto
2
2
I Gjmc, C. canorus
29
3
32
Homugle, A. otus
21
21
Jordugle, A. flammea
7
7
Spurveugle, G. Passerinum
I
1
i
Perleugle, A. funereus
28
3
31
Nattravn, C. europaeus
5
1
6
I
Thnseiler, A. apus
l
1
Vendehals, J. torquilla
141
2
143
54
Flaggspett, D. major
57
31
Dvergspett, D. minor
4
1
1
6
I
12
12
Sanglerke, A. arvensis
Sandsvale, R. riparia
1
1
Taksvale, D. urbica
21
1
22
39
1
1
41
ILA.vesvale, H. rustica
Trepiplerke, A. trivialis
199
3
1
203
1771
26
36 1833
Heipiplerke, A. pratensis
Lappiplerke, A. cervinus
3
3
146
Skj~erpiplerke, A . petrosus
146
Gulerle, M. flava
20
20
Linerle, M. alba
595
5
15
615
'
Sidensvans, B. garrulus
59
591
i
Gjerdesmett, T. troglodytes
54
53
1363
I 1256!
'
Jemspurv, P. modularis
14
30
1611
15671
Rsdstrupe, E. rubecula
344
321 13.821
t3J56I
l~
INattergal, L. luscinia
4
1
6
Smnattergal, L. megaryhynchos
3
3
Blastrupe, L. svecica
236
2
238
J Svartredstjert, P. ochrus
23
I
23
I
:R.edstj ert, P. phoenicurus
25491
38 2611
24
:
I
I
Buskskvett, S. rubetra
3991
2;
81
=-----~------~
7241--"7
4':- --..,l:-::5~!---=7,..,.43,...ll
Steinskvett, 0. oenanthe

I

409~

·----- - ·

132

11955-971
:
132
IRingtrost, T. torquatus
ISvarttrost, T. merula
2566
'
603
Gatrost, T. pilaris
MA.ltrost, T. philomelos
1939
1069
iRBdvingetrost, T. iliacus
jDuetrost, T. viscivorus
6
Sivsanger, A. schoenobaenus
lS i
lR.ersanger, A. scirpaceus
841
iTrostesanger, A. arundinaceus
1
!Gulsanger, H. icetrina
229
Svarthodesanger,S.melanocephala
1
40
Hauksanger, S. nisoria
1126
Meller, S. curruca
541
,Tomsanger, S. communis
1039
JHagesanger, S. borin
Munk, S. atricapilla
1125
!Fuglekongesanger P. proregul us
3
Gulbynsanger, P. inomatus
2
41
jBeksanger, P. sibilatrix
1528
Gransanger, P. collybita
Levsanger, P. trochilus
17,186
Fuglekonge, R. regulus
11,;373
Gr!fluesnapper, M. striata
484
: Svarthvitfluesnapper,
1095
iF. hypoleuca
!Dvergfluesnapper, F. parva
4
; Skjeggmeis, P. Biannicus
1
IStjertmeis, A. caudatus
128
76
jSvartmeis, P. ater
Blameis, P. caerulus
655
453
IKjettmeis, P. major
!Spettmeis, S. europaea
3
jTrekryper, C. familiaris
239
:Tomskate, L. collurio
1751
:vars1er, L. excubitor
46!
iRsdhodevarsler, L. senator
1
jSkja:re, P. pica
211
IKrike, C. corone
186
;Sta:r, S. vulgaris
967

19981
62
3i
491
21.

!

i
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I

21
1

27

3
8
20:

I

38
2121
459 \
10

9

199911955-99 '
3(
135
1411 2769 :
12
6181
53
2041
24
1114
6'
15
1
87
1
2
232
1
40
59
1212
10
554
18
Ia§S
132
1277
3
2
41
281 1594
454 17.852
327 12J59
5
499
10
1114

I

15

5
2

82
44

24
4
31

16
3
1

3

32
43

4
1
143
76
742
499
3
279
182
50
1
21
218
1013

1955-97

19981

4
772
667
992
2
354
447
100
827
28
2
5
16
312
3
7
2
167
5
l
1
1356
76.244

I

I·Pilfink, P. montanus
:Bokfink, F. coelebs
Bjerkefink, F. montifiingilla
!Grennfink, C. chloris
fStillits, C. carduelis
Gr0Dilsisik, C. spmus
Tornirisk, C. cannabina
Bergirisk, C. flavirostris
IGr&sisik, C. flammea
!Polarsisik, C. homemanni
!B3ndkorsnebb, L. leucoptera
Grankorsnebb, L. curvirostra
J_Rosenfink, C. erythrinus
rDompap, P. pyrrhula
IKjemebiter, C. coccothraustes
Lappspurv, C. lapponicus
Snespurv, P. nivaJis
Gulspurv, E. citrinella
Hortulan, E. hortulana
Vierspurv, E. rustica
Dvergspurv, E. pusilla
Sivspurv, E. schoeniclus
Totalt

'

'

I

''

199911955-99!

4
24
27

27
8
95

6
8

5

13

19

5

37

13
1.632

11
2.260

4
803
699
1114
2
365
460
100
859
28
2
5
16
349
3
7
2
167
5
l
1
1380
80.136

Gjen.funn
Gjenfunn nedenfor er hovedsakelig mottatt fra Stavanger Museum i perioden
fra 1997 til 2000. Gjenfunnene antas ikke komplett til ni og vil bli supplert i
senere hsrapporter.

Forklaringer
M "' Male = hann
F = Female = hunn
X = Kj"nn ukjent
TEM =Tid etter merking, for eksempel betyr 0-7-5 at fuglen ble kontrollert 0 Ar, 7
mAneder og 5 dager etter rnerking.

Fugler merket pa Akersya

~ gjenfunnet andre steder

For hvert gjenfunn er oppgitt
Sentral Ringnr Art
Kj"nn AlderMerkedato
Status Avstand Retning TEM Kj111nn Alder
Gjenfunnsdato Kl Gjenfunnssted
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NOO OA015113 Svartbak X Pull 03.06.90
Ringnummer avlest med kikkert 170 km SSW 3-2-26 3K
29.08.93 Hirtshals, Jylland, Danmark G. Fiedler
NOO OA01530 Svartbak X Pull 19.06.93
Utmattet 751 km SSW 2-9-53K
24.03.96 Workumerwaard, Friesland, Nederland
NOS 4175205 Gramake X Pull 08.06.96
Fun net skutt 145 km S
0-4-41 K
12.10.96 Grenen, Jylland, Danmark
NOO KA01511 Rugde
F 1K 19.09.95
Skutt 948 km SW
2·2-20
3K
09.12.95 Holme hale, Norfolk, England
NOO JB31996 SvarttrostM 1K 24.09.94
Kontroll 909 km SW
1-1-10 F 2K
04.11 .95 Theddlethorpe dunes, Lincolnshire, England
NOO J832459 R"dvlngetrost X 1K 11.10.98
0-2-13
1K
Skutt 1560 km SSW
24.12.98 Les Haies, Rhone, Frankrlke Off Chass.
NOO JB2B580 Mo\ltrost X 2K 19.04.88
Skutt 1825 km SSW
6-5-26
6K
15.10.94 +/- 2 uker Biscarrone, Landes, Frankrike
NOS E680461 Jemspurv X 2K+ 08.04.00
Funnet drept av katt 48 km NNW 0-0-4X 2K+
12.04.00 Moss, "stfold
NOS E303553 Jernspurv X 2K+ 11.10.98
Kontroll 422 km SSW 0-5-17
3K+
28.03.99 Bhivand, Jylland, Danmark
NOS E303651 Redstrupe X 3K+ 01.04.99
Funnel drept av katt 1051 km SSW 0-6-29
3K+
30.10.99 Kemmel, West-VIaanderen, Belgla
NOS E680137 Redstrupe X 1K 18.09.99
Kontroll 409 km SSE 0-0-18
1K
06.10.99 Olserod, Kristfanstad, Sverige
NOS E231587 Redstrupe X 1K 16.09.90
Funnet dad 2969 km SSW
1-3-15
2K/3K
01 .01 .92 Wad Sebt, Marokko (Rapportert av Helgoland)

135

NOS E302181 Radstrupe X 1K 06.10.95
Funnel drept av katt, fersk 1252 km SSE 0-2-41K
10.12.95 Wilhelmsburg, Wien, 12Jsterrike
NOS E263869 Radstrupe X 2K 03.04.93 kl. 20
Funnel drept av katt, fersk 1662 km SSW 1~7-26 3K
29.11.94 Aubenas, Ardeche, Frankrike
NOS H309925 LIIVsanger F 2K+ 22.05.94
Kontroll 76 km WSW 1-0-2 3K+
24.05.95 Jomfruland, Kragere, Telemaft(
NOS A82463Fuglekonge M 1K 14.10.95
Funnel drepl av katt, fersk 576 km SSW0-2-18 2K
02.01.96 Marne, Schleswig-Holstein, Tyskland
NOS 4132280 Krake
X Pull 30.05.93
Funnet d111d 17 km SE
4~2-7
4K
07.08.97 Lerskar, Bohuslan, Sverige
NOO J832043 Star M 2K+ 16.05.97
Funnel dl!ld, fersk 668 km SSW 2-5-0 4K+
16.10.99 Emden, Wester-Ems, Tyskland
NOO J831660 Ster M 2K 03.05.92
Funnet d111d 1310 km WSW
7-10-24 9K
27.03.00 Ballykeeran, Westmeath, lrland
NOO J832350 Star F 2K+ 25.05.96 kl. 16
Funnel d0d 25 km NNW
0-11-27 3K+
22.05.97 Engalsvik, Onsey, 0stfold
NOO 0878913 Dompap F 1K 19.10.99
Skadet
97 km SE
0-2-12
2K
01 .01.00 Uddevalla, Sverige P. Backman
NOO 0878955 Gr~~:~nnflnk M 1K 07.11.99
Funnel drept mot vindu 28 km WNW 0-2~23
2K
31.01.00 Mager0, l]eme, Vestfold G.RI!lnning
NOO 0878699 Gmnnfink M 3K+ 04.04.96
Funnet d0d 7 km N
2-3-11
5K+
15.07.98 Vesterey, Hvaler, 12Jstfold M. Pettersen m.fl.
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Fugler merket andre steder - kontrollert pa Akersya
Art
Sentral Ringnr
Kj0nn
Alder
Data Merkested
Status
Avstand Retning TEM Kjenn AlderGjenfunnet data
Perleugle Stockh. 7098358 X Pull 5 unger i kullet
12.05.99 Ersnark, Umea, Vasterbotten, Svarfge
Kantrall734 km SW 160 dager 1K 19.10.99
Perfeugle NOS 5118343 F 2K+
20.05.95 Persatra, Asnes, Hedmark
Kontrall203 km SSW0-10-17
07.04.96 kl. 07
Levsanger Stackh. AH67578 X
1K
31.08.62 Hokopinge, Skana, Sverfge
Kantroll413 km NNW 259 dager2K 17.05.83
Levsangar Stockh. AH32699 X
2K+
19.05.82 Falsterbo, Fyren, Skane, Sverige
Kantrall422 km NNW 361 dager3K+ 15.05.83
Levsanger NOS H865128 X 1K
23.08.98 Borrevannet, Vestfold
Kontroll50 km SSE 0-8-24 M 1K

17.05.99

Levsanger Bruxelles BU 6.994 X 1K
14.09.85 Werbomont, Liege, Belgia
Kontroll NNE
3K 00.00.87
Levsanger K0benh.N97396 F 2K+
15.05.95 Ellekrattet, Skagen, Jylland, Danmark
Kantroll NE
F 3K+ 01 .05.96
Meller
Stockh. BH 28837 X 2K+
19.05.95 kl. 10 Utklippan, Blekinge, Sverige
Kantroll447 km NW 1-0-5X 3K+ 23.05.96
Hagesanger Bruxelles 28V 35.429 X 1K
20.09.86 Hoellaart, Brabant, Belgla
Kantroll NNE
2K 04.06.87
Tomlrfsk NOS E302372
F 2K+
01.05.96 kl. 11 Oneux, Lull<, Belgla
Kontroll999 km SSW0-11-7 F 3K+ 08.04.97
Sivspurv NOS E227933
F 1K
16.08.93 kl. 13 Toftan, Vestvag0y, Nordland
Kontroll 1021 km S 0-1-16 F 1K
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Meget sjeldne fugler i 0stfold pr. 2000
Arter registrert 1-5 ganger
Omitologisk kunnskap fra 0stfold er etter hvert blitt omfattende.
Tiden er moden for en sarnmenstilling av deloversikter, med tanke pA en
samlet Fug/er i @stjold etc. Foreliggende er kanskje en begynnelse.

17- og 1800-tallet
De ferste spede opplysninger om "Fugle i Smaalehnene udi Aggershus
Stift" er fra 1700-tallet:
-Baltzer S. Fleischers og Johann Colds beskrivelser fra hhv.
"Smaalehnene" og "Nedre Borgesyssel" 1744-45 (0stfold Historielag
1985:16+40).
-J.N.Wilses Spydeberg-beskrivelse (Wilse 1791).
-Topographisk Journal for Norge 1793-94, bl.a. fra ldd, Halden,
tatt inn i Bakke (1915:32-33,jfr. ogsA 0stfold-Natur nr.4).
Fra ferste halvdel av 1800-tallet finnes ft opplysninger, f.eks. ved
professor Halvor Heyerdahl Rasch i 1848, som var Wdt i 1805 og
oppvokst i Eidsberg (Nyt Magasin for Naturvidenskab 5).
Robert Collett (1842-1913) refererer bl.a. til meddeleJser fra sokneprest
Schubeler i Fredrikstad. I perioden ca 1865-1910 er nedtegnelsene til
Collett og Johan Andreas Thome (1849-1912) meget viktige bidrag,
jfr. hhv. M.Viker (1983) og Cumming & Hardeng (1995).
I Zoologisk botaniske Observtioner fra Hvaleerne (CoJlett 1866:32-45)
inngAr en Fortegnelse over de i Smaalehnene forelwmmende Fugle, med
kort oversikt over 195 arter.

1900- tallet
Etter 1910 og utover i det siste Arhundre er det meget sparsomt med
fugledata fra fylket, bare spredte opplysninger og ingen stmre oversikter.
Akereya Omitologiske Stasjon pA Hvaler ble etablert i 1961.

Etter 1970
Etter opprettelsen av @stjold Omito/ogiske Forening i 1971
(Natur i @stjold 15:1 05) er det publisert et omfattende materiale.
Et del fuglerapporter ble skrevet pA. 1970-tallet ( oversikt i @stjoldOrnitologen = @0 4: 43). Mye fuglestoffer presentert i (00, 1974-81),
Natur i f!Jstfo/d (Ni0, fra 1982) og i rapportserien f!Jstfold-Natur
(0N, fra 1977). Hekkearters utbredelse 1977-83 i "Atlas-prosjektet" i
0stfold er sammenstilt (P.R.Viker 1984), og bestandsoverslag for
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hekkende vAtmarksarter omkring 1980 er oppsummert (0N 24:7-9).
En oversikt over truete arter i 0stfold, med en dellitteraturhenvisninger
finnes i M.Viker (1990).

LRSK lJstfold
Den Lokale Rapport- og Sjeldenhetskomite (LRSK) vurderer og publiserer
observasjoner. LRSK ble etablert i 1975 (Hardeng 1975) og har i arene
fram til 1995 fltt inn, bearbeidet og publisert en mengde observasjoner,
kunnskap som ellers ville ha gAtt tapt. LRSK-artikler er:
Haga & Hardeng (1975), anonym (1979 og 1981) og Eilertsen (1979 og
1982). Morten Viker, KrAkersy, bar i aile h' 1982-95 v::ert den drivende
kraft i LRSK og sto for all publisering (Viker 1982-93). Roar
Fralandsbagen, IUde, Iedet LRSK i 1996-98 (Frelandshagen 1996-97),
Bjern K. Janson Frostad, Fredrikstad, i 1998-99 (Frostad 1998-99) og fra
vciren 1999 Per Arne Johansen, Krakersy. En "klipp og lim"-rapport ordnet
artsvis og kronologisk er sarnmensatt utfra aile LRSK-artiklene 1975-97
(Hardeng 1998).
I regi av NOF publiseres artikler om sjeldne arter og andre obs. i Var
Fuglefauna, inld. fra 0stfold. Norsksjeldenhets-komitefor fog/ (NSKF)
vurderer funn av aile nyregistrerte arter i Norge og andre sjeldne arter og
underarter (oversikt i VF suppl.2, 1998:25). En sammenstilling over
sjeldne arter i Norge er under sluttfming i regi av Norsk Ornitologisk
Forening (NOF, Terje Axelsen, MortenViker, Viggo Ree).

Databaser m. v.
LRSK-data legges inn i database i regi av LRSK 0stfold. Gjennom et
meldingssystem over mail meddeles fugleobservasjoner elektronisk rundt
om fra fylket ("o-jugf'). Basen til prosjektet "Sjeldnefugler i Norge" i regi
av Norsk Omitologisk Forening (NOF v/ Morten Viker m.fl.) bar tallrike
data fra 0stfold og er konsultert i arbeid med foreliggende oversikt.
Firmaet Naturkart viOla M.Wergeland Krog, Rakkestad, bar utarbeidet en
del viltplaner for 0stfold-kommuner og har i denne sammenheng en
separat viltbase som delvis er lagt inn i Vi/tbasen ved miljevemavd.,
fylkesmannen i 0stfold. - Zoologisk museum i Oslo (ZMO) bar en
database over skinn, preparater m.v. i sine samlinger (inkl. fra "Skjellettsamlingen"), som delvis er konsultert. Det finnes ytterligere skinn m.v. pA
Zoo I. mus. i Oslo som ikke er publisert og som derfor ikke er med i denne
oversikt.
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Norske ferstegangsobservasjoner i 9stfold
Tabelll: Kronologisk oversikt over fmstegangsfunn av fuglearter i Norge
fra 0stfold. 19 arter er fmstegangsregistrert pll50 At (1838-1989), hvorav
13 i siste 50 Arsperiode. Avosett, svarthalespove, dvergmake og slgeggmeis
er sett > 5 ganger i fylket og er derfor ikke behandlet i tabell 2-5 eller i
avsnittet om artomtaler.
Art

1. obs,

Steel

Svartstork
Avosett
Tartarpiplerke

11.8.1838
1840
aug. 1843

TWte
EllingArd, Onsey
Halden

vAr 1860

Halden-distriktet

Publisert 1. gang
Nyt Mag. Naturvid. 15(1):41
Nyt Mag.Natucvid. 15(1):41
Nyt Mag.Natwvid. 5:33-48

Nyt Mag.Natucvid.l5(1 ):41.
0N 16:25
Ind. fantes i Ankers samlinger pA ROO herregMd i Halden (Collett 1866 i • Zoo/. bot. obs.
Hvaler", s.41 ), men ble ikke sett her i 1969, dajeg gjeru10rngikk samlingen Gfr. 0N nr.4).
Mulig fumes ind. p4 ZMO, da det var en del byttevirksomhet mellom Peder M.Anker pA ROO
og professor Robert Collett pA. museel

Svarhalespove

Dvergmlke
30.10.1882
0ra, Fredrik.stad
Morgenb!adet 2.1 1.1882
(Chra.Vid.sk.selsk.Forhl. 1883, nr.15:4. Norges Ja:ger- og Fiskeforenings tidsskr.12:102118). R.Collett omtaller 1 ind. obs. Hvaler juni 1839 av sokncprest Schi1beler (Nyt
Mag.Naturvid. 15(1):44, i Zooi.Bot.Obs. Hvaler), men denne er senere ikke referert og mA
anses som svscrt usikker, siden intet skinn foreligger. Det kan syncs mer trolig at
"dvergm!ken" i 1839 var hettemAk.e, idet de &me hettemAker begynte I. dukke opp Norge
nettopp pA denne tiden (Rogaland 1832, Bergen 1835, Oslo 1855, jfr. Haftom 1971 :332).
BrWttrost
Sandteme

20.10.1889
april 1944
R.edhodeand
4.5.1958
R.sdstrupesanger 14.5.1966
R.sdtoppfuglekonge 20.5.1967
Steintrost
26.4.1969
Vannsanger
29.8.1971
KanadahettemAke 8.8.1972
Gu1brynkjemebiter 2.5.1973
Mongollo
22.7.1973
Sangspurv
11.5.1975
Skjeggmeis
3.6.1980
Rosenteme
2.6.1984
Pungmeis
7.5.1989

Eidsberg
Struten, Onsey
K~fjorden

Akereya, Hvaler
Akereya
Akereya
Kjenneljem, Onsey
Kurefjorden
Krossnes, Onsey
K~fjorden

Akersya
Arekilen
Tisler, Hvaler

0ra. Fredrikstad

Chra.Vid.-Selsk.Forhl. 1890, nr.4:3
Naturen 68:318. Skinn ZMO
Stema4:41
Sterna 7:387. SkinnZMO
Sterna 8:69. Skinn ZMO
Stema9:97
Fr.stad Blad 8.10.1971
Sterna 13:109
00 1(1):25
VF3:259.
Sterna 15:195. Skinn ZMO
VF4:268
Ni05:65
Ni011;25

Underkjente funn
Fig. arter er ikke regnet som observert i 0stfold (alfabetisk):
Azurmeis: Schaanning {1916:32) oppgir at arten iflg. Stejneger (1873)
''formodes at vrere skutt ved Fredrikshald" (=Halden), men mener den pga
manglende bevis likevel ikke b01" regnes som p!vist i Norge.
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Arten er heller ikke senere sett i Norge.
Bekkasinsnipe: Goenvad, .Krikemy, 28.7.1971. Er aldri forelagtNSKF. Utfra
beskrivelsen Ademme Bns! imidlertid Holger Holgersen ( ded 1996) ved
Stavanger museum, observasjonen som sannsynlig. (0N 4:49).
Damsnipe: Hvaler 1994. Funnet er ikke godkjent av NSKF (VF 18:297).
Brunsanger: 1 ind. ble ringmerket som brunsanger ved M0kleghd, OnsliJ)',
Fredrikstad 27.11.1995 (Wergeland Krog 1997:69; Ni0 16:66). Individet ber
inntil evt. NSKF-godkjenning foreligger, antas Av:ere gransanger-underaten
tristis.
Damsnipe: Vh Fuglefauna 18:297. Ikke godkjent.
Dverghomugle: Fredrikstad bypark 1985, med lyd. Funnet synes ikke Aha blitt
forelagt NSKF.
Dvergrerdrum: Arekilen, Hvaler. Obs. er ikke innsendt NSKF.
Dvergskarv: Ved JelliJ)'a 12.5. 1984. Underkjent av NSKF. Arten er ikke sett i
Norge.
Geirfugl: Stud. med. Fredrik Chr. Schiibeler (senere botaniker, fOOt i
Fredrikstad 1815), meddelte til professor Halvor Heyerdahl Rasch at en geirfugl
vinteren 1837-38 "er bleven dratbt i Natrheden afFredrikstad" (Rasch 1838:
Nyt Magasinfor Naturvidenskabeme 1:386; Schaanning 1916:295). Funnet er
ikke ansett som sikkert. Arten ble utryddet fra vh klode fl senere, i 1844
Island.
Gulbeinsnipe: VAr Fuglefauna 18:297. Ikke godkjent.
Guloebblire: Usikkert obs. da 1 ind. gulnebblire I storlire 5.5.1984 ble sett ved
Sendre JelliJY, Moss (VF 9:244, Ni0 5:57).
Gl\segribb: JelliJ)'a 22.4.1992 (Fr.stad Blad 16.5.92, s.25). lkke godkjent av
NSKF (VF 18:297).
Halsblndfluesnapper: 0N 4:49.
Harlekinand: Svinndal, VAter, oktober 1974 eller 1975, ikke vurdert av NSKF.
Hvit")'eand: 0N 4:49
Islandsand: Kurefjorden 1994. Ikke godkjent av NSKF (VF 18:297).
Kanadalo: Kurefjorden 1995. Ikke godkjent av NSKF (VF suppl. 2:23).
Polarlomvi: I ind. i gam Larkollen, februar 1990 (00F-Nytt 5(2):5). Funnet
antas v~ere en sammenblanding med "ringvi" (variant av vanlig lomvi). lngen
gjenfunn av polarlomvi er for svrig Iqent fra Oslofjorden (Cinlus 19:9-20).
Rosenmake: 0N 4:49.
Sibirpiplerke: t ind. ble angitt fanget Akemya, Hvaler, ca 10.8.1979, men
synes senere Aha blitt avklart som en atypisk heipiplerke.
Svart steinskvett: 0N 4:49. Obs. ved Brekke I Kruseter, Halden aug. ca 1976
og Mslen, Halden jembanestasjonjuli 1999. Kan tenkes Aha v:ert en
melanistiske steinskvetter ?
Svartehavsmake: 0N 4:49. 1 ind. ved Kuvauen, Vestersy, Hvaler, 2.5.1999, er
ikke godkjent.
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Artsutvalg
A v 0stfolds ca 330 p!viste fuglearter, er 66 arter sett ~ 5 ganger i fylket.
Disse kan betegnes som "meget sjeldne" i 0stfold. Antal! arter pavist i
Norge er 456 (Jensen & Mjes 1998:4). l.gangsobs. av "meget sjeldne
arter" sett 1-5 ganger i 0stfold omfatter 20% av alle paviste fuglearter i
fylket Den mest sjeldne arten sett i 0stfold, er mongollo i Kurefjorden
22.7.1973 (VF 3:259). Observasjonen var artens 2. i Europa. Det kan
imidlertid knytte seg noe usikkerhet til funnets systematikk, sett i forhold
til beringlo I sihir/o (Morten Viker, meddelt).

Tabelll: Alfabetisk liste over fuglearter observert 1-5 ganger i 0stfold
pr.l .1.2000. Antall "observasjoner" er anfurt. Samme eller meget
sannsynlig samme individ(er) notert ved flere anledninger, evt. gjennom en
lengre periode, er regnet som en observasjon. Min. og maks.tall: Min. er
antall sikre observasjoner; i maks.tall er ogsa inkludert antatte/usikre
o bservasj oner.
Art
Aftenfalk

Antall obs. 1. obs. sted

l.obs.

3

SkArakilcn, Onsay
Alaskasnipe
I
Kallaksje, Tregstad
Beringlo
1
Kurefjorden, Rygge/R!de
Bieter
I
Stafsengen, Kixksy, Hvaler
BlArAke
5-6 Berg, Halden
Bruohodespurv I
Akemya, Hvaler
Bruntrost
1
Eidsberg
Busksanger
2
KurAa. v/Kurefjorden., Rygge
DverggAs
1-4 0ra, Fredrikstad
Dverglerke
I
Storesand, Kirkeey, Hvaler
Dvergspurv
4
Vikertangcn, Asmalsy, Hvaler
4
Akersytjemet, Akersya, Hvaler
Egn:tthcgrc
4
Hwmcbekkcn, Borge
Elvesanger
Enghauk
2
Viersholm I Kurc, Ride I Ryggc
Fjellrype
2
Holleby, Tune
Flamingo
3
Rosnesstnmda, Kurcfj., Rygge
Fuglekongesanger 4 Akersya, Hvaler
Gulbeinsnipe
1
Kurefjorden, Rygge I RAdc
Gulbcyokjemebiter 1 Krossnes, Onsay
Gulbcynsanger 3
Oksr0dkilen, Onsey
Gulltrost
I
R4de
Havsvale
5
Tistas utlap. Halden
Hvitbcystlo
3
Akerl!l)'a, Hvaler
Hvithodcspurv 1
Kurland, Saipsborg
Hvitvingcsvartteme I 0nl, Frcdrikstad
KanadahettemAke 1
Rosnesstranda, Kurefj., Rygge
4-7 Vcd Gressvik, Onsey
Kornspurv
Lappugle
5-6 0stfold, sted ?
Latterdue
1
Kurcfjorden, R!de
Lavskrike
3
Mosseporten nord, Moss
Markpiplerke
1
0ra, Frcdrikstad
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Anmerkniog

7.6.1981
12.5.1999
Under godkjenning
14.10.1995
ca. 20.6.1980
juli 1856
2.9.1989
20.10.1889
Lobs. Norge
14.6.1995
30.6.1987
29.10.1995
4.10.1985
16.4.1978
4.6.1992
29.5.1994
27.11.1910
1.7.1963
27.10.1974
7.8.1993
2.5.1973
1.obs. Norge
23.9.1967
3.10.1936
7 ind. , 3 dade
Host 1864
16.5.1970
15.1.1986

12.9.1995
8.8.1972
21.1.1893
1811

18.9.1984
22.11.1987
4.5.1984

l.obs. Norge
Tils.min.1 0 ind.

Art
Antall obs. 1. obs. sted
Middelhavsteinskv. I Struten, Onsl!l)'
Mongollo
1
K~fjorden, Rygge I Ride
Natthegre
1
Treslg~er, Langeya, Kmkeroy
Pungmcis
1
0ratangcn, Fredrikstad
Rosensta:r
2
Ale, Onsey
Rosenteme
2
Tisler, Hvaler
Roscnvarsler
1
Goenvad, Krlkeroy
3
K~tjordcn, Rygge I R!de
Redhodeand
RedhodcviUSicr 1
Akeroya, Hvaler
Rsdstrupesanger 1
Akcmya, Hvaler
Radtoppfuglekonge 5 Akcreya, Hvaler
2
Struten, Onsey
Sandteme
Sangspurv
1
Akereya, Hvaler
Silkehegre
1
0ra, Fredrikstad
Skjestork
1
0ra, Fredrikstad
Slagugle
5-7 Rakkestad
SnegAs
4
0ra, Fredrikstad
Steintrost
1
Akereya, Hvaler
Asmalsund, Hvaler
Stellerand
3
Storlirc
1-4 Vikertangen, Asmaley, Hvaler
Svinesund, Halden
Storrnsvale
3
StripegAs
2
Eldl!l)'a, Rygge
Svartglente
1-5 Bresand, Rygge
Svarthalsdykker 2
Gjelsjsen, Marker
Svarthodesanger I
Akereya, Hvaler
5
Tune, Sarpsborg
Svartstork
Svartstrupe
4-5 Akeroya, Hvaler
Smnattergal
3-4 Akereya, Hvaler
I
Tomter i ''Eidsbcrg" (Hoool ?)
Taigatrost
Tartarpiplerke 3
Ved Haldcn
Tereksnipe
3
0ra, Fredrikstad
Trostesanger
5
Hestholmen, 0ra, Fredrikstad
TAmugle
I
Arum, Borge
Vannsanger
1
Kjennetjem, Onsay
Vierspurv
2
Kjennetjem, Onsay

l.obs.
11.6.1991
22.7.1973
21.5.1987
7.5.1989
12.6.1898
2.6.1984
27.9.1981
4.5.1958
13.6.1979
14.5.1966
20.5.1967
April 1944
11 .5.1 975
31.5.1981
7.11.1979
Trolig fer 1850
2.4.1973
26.4.1969
16.8.1983
22.7.1980
2.1.1876
14.9.1972
16.4.1980
1.5.1971
3.10.1982
11.8.1838
15.3.1977
2.5.1988
30.10.1894
Aug. 1843
11.5.1975
29.5.1984
Ult. nov. 1934
29.8.1971
15.5.1967

Anmerkning
Lobs. Norge
Lobs. Norge
l.obs. Norge
l.obs. Norge
Lobs. Norge
J.obs. Norge
l.obs.Norge
Lobs. Norge

1.obs. Norge
1 stor-/gulnebblire

Tils.J ind.
4 svartgl./glente
Lobs. Norge
7 obs.dager, 6 ind.
1.obs. Norge

l.obs. Norge

Tidspunkt for l.gangsregsregistreringer

Ar
11 "meget sjeldne arter" er l.gangsobs. i 0stfold fer 1900 og hele 44 i
lapet av de siste 30 h; dette sier en del om senere artiers aktivitet, utstyr
(kikkerter,lydb6nd, foto osv.) og omitologisk kunnskap. De aller fleste
l.gangsregistreringer fer siste krig skyldtes jakt og fangst, mens
ringmerk.ing og obs.aktivitet i de senere htier har v~ert helt dominerende
"metode" for l.gangsobs. i nyere tid.
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Tabell3: l.obs.!r for fuglearter (66) i 0stfold sett:S 5 ganger.
Tidsperiode
Antall arter l.~angsobs.
1800-tallet
11
1900-69
11
1970-79
15
1980-89
20
1990-99
9
Tabell4: Kronologisk liste over l.gangsobs. av "meget sjeldne arter" i 0stfold.
Avosett, svarthalespove, dvergmake og skjeggmeis er l.obs. i Norge i 0stfold,
men er sett >5 ganger i fylket og er derfor ikke tatt med i tabellen.
Art
1. obs. sted i 0stfold
1. obs. olr
Lappugle
Ulcjent hvor
Svartstork
Tune, Sarpsborg
Tartarpiplerke Ved Halden
Slagugle
Rakkestad
BIArAke
Berg, Halden
Havsvale
Tistas utl0p, Halden
Stormsvale
Svinesund. Halden
Bruntrost
Eidsberg
Komspurv
Ved Gressvik, Onsey
Taigatrost
Tomter i ''Eidsberg" •)
Rosenstrer
Ale. Ons0y
Fjellrype
Holleby, Tune
Sandteme
Struten, Onsey
TAmugle
Arum., Borge
Gulltrost
RAde
Rsdhodeand
Kurefjorden
Flamingo
Rosnesstranda, Kurefjorden
ROOstrupesanger Akemya, Hvaler
Vierspurv
Kjenneljem, Onssy
ROOtoppfuglekonge Akersya
Gulbrynsanger Oksrlildkilen, Onsey
Steintrost
Akemya
Hvitbrystlo
Akemya
SvarUuUsdykker Gjal~aen,~arker
Vannsanger
Kjennetjem, Onsey
KanadahettemAke Rosnesstranda, Kurefj., Rygge
StripegA.s
Eldsya, Rygge
SMgAs
0ra, Fredrikstad
Mongollo
Kurefjorden, Rygge I RAde
Gulbrynkjemebiter Krossnes, Onssy
Fuglekongesanger Akemya
Sangspurv
Akereya
Tereksnipe
0ra
Svartstrupe
Akereya
Egretthegre
Akereytjemet, Akersya
Radhodevarsler Akersya
Skjestork
0ra

14~

)811
11.8.1838
Aug. 1843
Trolig fur 1850
Juli 1856
Hesten 1864
2.1.1876
20.10.1889
21.1.1893

30.10.1894
12.6.1898
27.11.1910
Medio apr.1944
Ult. nov. 1934

3.10.1936
4.5.1958

1.7.1963
14.5.1966
15.5.1967

20.5.1967
23.9.1967
26.4.1969

16.5.1970
1.5.1971
29.8.1971
8.8.1972

14.9.1972
2.4.1973
22.7.1973
2.-9.5.1973
27.10.1974
11.5.1975

11.5.1975
15.3.1977
16.4.1978

13.6.1979
7.11.1979

1. obs. sted j Qstfold
Svartglente
Bresand, Rygge
Stafsengen, Kirkey, Hvaler
Bieler
Storlire
Vikertangen, Asma18)', Hvaler
Silkehegre
0ra
Aftenfalk
SkArakilen, Onsey
Rosenvarsler
Goenvad, Kdkemy
Svarthodesanger Akemya
Stelterand
Asrnalsund, Hvaler
Markpiplcrke
0ra
Trostesanger
Hestholmcn, 0ra
Rosenteme
Tisler, Hvalcr
Latterdue
Kwefjorden, R!de
Dvergspurv
Vikertangen, Asma18)', Hvaler
Hvithodespurv Kurland, Sarpsborg
Natthegre
Treskjzr, LanSl')'a, Krn:cr8)'
DverggAs
0ra
Lavskrike
Mosseporten nord, Moss
Smnattergal
Akcreya
Brunhodespurv Akcmya
Pungmejs
0ra!angen. Fredriks!ad
Middelhavsteinskvett Struten, Onsey
Elvesanger Hunnebekkcn, Borge
Gulbeinsnipe
Kurefjorden, Rygge I R!de
Engbauk
Vicrsholm I Kure, RAde I Rygge
Busksanger
Kur4a v/ Kurefjorden, Rygge
Hvitvingesvartteme 0m
Beringlo
Kurefjorden , Rygge/RAde
Dverglerke
Storesand, Kirkey, Hvaler
Art

1. obs. nar

16.4.1980
ca 20.6.1980
22.7.1980
31.5.1981
7.6.1981
27.9.1981
3.10.1982
16.8.1983
4.5.1984
29.5.1984
2.6.1984
1&.9.1984
4.10.1985
15.1.1986
21.5.1987
30.6.1987
22.11.1987
2.5.1988
2.9.1989
7.5.1989
11.6.1 991
4.6.1992
7.8.1993
29.5.1994
14.6.1995
12.9.1995
14.10.1995
29.10.1995
aA.!.!!Iasii!!kas~n.!.!Jioe~_....£Ka!WKLiaks~jl!l!e:.....T!.!re£<giilstad~-----..!.12~::..:~..:.5...~..19u9:2:9_ _.)Under godkjellning

*) Taigatrost fra Tomter i ''Eidsberg" , er i litteraturen anfm med feil
kommune, da stedssnavnet Tomter er ukjent i Eidsberg, 0 for Glomma,
men fmnes i Hobel og Spydeberg kommuner V for Glomma ..

Tidpaaret
TidspWlkt pA Aret for l.gangsobs. av "meget sjeldne arter" i
0stfold, fordelt pA mAneder, fra januar (J) til desember (D) :
J:3; F :O; M:l; A:5; M:18; J:9; 1:4; A:6; S:6; 0:7; N:4; D :O.
Tidspunkt pl Aret for l.gangsobs. er noksljevnt fordelt pl"vAr-" og "hesthalvAret", hhv. med 36 og 29 arter i I . og 2. halvAr. MAneder med stor
trekk-aktivitet dominerer som ventet tidspunktet for l.gangsobs.
Sannsynligheten for at arter opptrer utenfor ordimere hekke- og
trekkomdder og blir sett hos oss er stsrst i mai (18 arter l .gangsreg.,
hvorav 14 i prima- medio mai) og i august- oktober (6-7 arter l.gangsreg.
hver mnd.).
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Steder med 1. gangsregistreringer
Vurderes steder for l.gangsobs. er "kyst-0stfold" helt dominerende, idet
bare 5 arter er l.gangsregistrert i en Indre 0stfold-kommune. Dominans for
l.gangsobs. i kyst-0stfold skylles Oslofjorden I Skagerrak, stmre
befokningstetthet og ornitologisk aktivitet, samt godt undersakte steder
som Akereya p! Hvaler med omitologisk stasjon (12 arter l.gangsreg.), og
de store v!tmarksomradene 0ra ved utlepet av Glomma (1oarter
l.gangsreg.) og Kurefjorden i Rygge /RAde (8 arter l.gangsreg.). Onsey
har~arter l.gangsreg. overveiende pga J.A.Thome og i nyere tid pga
ringmerking bl.a ved Kjennetjemet p! 1960- og 70-tallet.
TabellS: Fuglearter observert 1-5 ganger i 0stfold med lokalitet for
l.gangsregistrering, geografisk etter kommune (kommunedel).
Lappugle er ikke anfurt, da l .obs.sted i 0stfold er ukjent.
• Art med l.gangsobs. i Norge i 0stfold, men sett ~ 5 ganger i fylket.
1. obs. sted
Art
Kyst-kommuner
Bnmhodespurv
Egretthegre
Fuglekongesanger
Hvitbrystlo
R.OOhodevarsler
ROOstrupesanger
Redtoppfuglekonge
Sangspurv
Steintrost
Svarthodesanger
Svarts1rupe

Akereya, Hvaler
Akereya
Akereya
Akef9)'a
Akereya
Akef9)'a
Akereya
Akereya
Akef9)'a
Akemya
Akereya

S0m attergal

Akereya

• Dvergm!k.e
DverggAs
Hvitvingesvartteme
Markpiplerke
Silkehegn:
SnegAs
Skjestork

0ra, Fredrikstad
0ra
0ra

Pungmeis

0ratangen
0ra

Tereksnipe
Trostesanger

• Avosett
Komspurv
RosenslZr
Aftenfalk
Gulbrynkjemebiter
Gulbrynsanger

0ra
0ra

0ra
0ra
Hestholmen. 0ra
Enling4rd, Onsey
Ved Gressvik, Oosey, Fredriks!ad

Ale, Onsey
SkA.rak.ilen, Onsey

Krossnes, Onsey
Oksmdkilen, Onsoy
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Art
Vierspurv
Vannsanger
Sandteme
Middelhavsteinskvett
Elvesanger
TAmugle
Natthegre
Rosenvarsler
• Sva.rthalespove
Tartarpiplerke
Bldr!ke
Havsvale
Stonnsvale
• Skjeggmeis
Rosenteme
Dvergspurv
Storlire
Stellerand
Bieter
Dverglerke
Beringlo
Mongollo
Gulbcinsnipe
ROObodeand
Latterdue
Flamingo
KanadahettemAke
Engbauk
Busksanger
Svartglente
StripegAs
Gulltrost
Lavskrike
Svartstorlc
Fjellrype
Hvithodespurv

1. obs. sted
Kjenne9em, Onsay
Kjenne9emet, Onsay
Struten, Onsey
Struten. Ons"V
Hunnebekk~. Borge, Fredrikstad
Arum.• Borge
Treskj~. Langaya, Kdkeray, Fredrikslad
Goenvad, Krakemy
Haldenrrdistrlktet
VedHalden
Berg, Halden
Tistas utiBp, Halden
SvinesWJd, Halden
An:kilen, Hvaler
Tisler, Hvaler
Vikertangen, Asm&Wy, Hvaler
Vikertangen, Asmalay, Hvaler
AsmaiSWJd, Hvaler
Stafsengen, Kirlrny, Hvaler
Storesand. Kirkey, Hvaler
Kurefjorden , Rygge I RAde
Kurefjorden
Kurefjorden
Kurefjorden
Kurefjorden, RAde
Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge
Rosnesstranda
Viermolm I Kure, Rygge I RAde
Kurb v/ Kurefjorden, Rygge
Bresand, Rygge
Eldaya, Rygge
Ride
Mosseoorten nord. Moss
TWJe, Sarpsborg
Holleby, Tune
Kurland. Samsborg

lodre 0stfold-kommuner
BrWJtrost
To.igatrost
Svarthalsdykker
Slagugle
Alaskasnioe

Eidsberg
"Tomter" i Eidsberg (Hoool/Spydeberg)
Gjelsjl'len, Marker
Rakkeslad
Kallaksj!j!, Tr!j!gstad (under gosikjenning)
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Omtaler av arter registrert 1·5 ganger i 0stfold
Alaskasnipe
1 ind. ved Kallaksje, Tregstad, 12.5.1999 (Mva-rapp. nr.l, 2001:43;
under godkjenning).
Aftenfalk
-1 ad. hunn Skru-akilen, Onsey /Fredrikstad 7.6.1981 (Ni5:61; VF
14(3): 142).
-1 ind. {1k) Akereya, Hvaler 3.9.1994 (0N 37:31,101; VF suppl. 2:12).
-1 ind. (1k) Akereya, Hvaler 7.9.1996 0N 37:101, ikke vurdertNSKF).
Beringlo
1 ind. Kurefjorden 14.10.1995 (Ni0 16:52).

Dieter
1 ind. Stafsengen, Kirkey, Hvaler, ca. 20.6.1980 (Ni0 5:66. VF 9:32).

Blirake
-2 ind. skutt i Berg, HaJdenjuli 1856 (R.Collett i Zool.Bot.Obs. Hvaler,
1866, s.37).
-1 ind. skutt i Halden·traktene ca 1860, som fantes i Ankers fuglesamling
paRed i Halden (R.Collett i Zool.Bot.Obs. Hvaler, 1866, s.37).
-1 ad. Lisleby, Fredrikstad 24.8.1966 {Sterna 7:397).
-1 ind. Vikene, Onsey, Fredrikstad 23 .4.1973 (00 1(1):25).
-1 ad. Smertu, Kr.ikerey, Fredrikstad 27.7.1983 (VF 9:32).

Brunhodespurv
1 ad. hann Ak:ereya, Hvaler 2.-3.9.1989 (0N 30:103. Ni0 11:27+82-83.
VF 14: 145). Det dreier seg sikkert om en remt burfugl. 11. funn i Norge.
Fra fur usikkert anfurt (0N 4:49).

Bruntrost
l juv. hann av underarten eunomus, steppebruntrost, tatt i snare (done) i
Eidsberg 20.10.1889 (Chra.Vid.-Selsk.Forhl. 1890, nr.4:3). Ny i Norge.
Ind. utstoppet ZMO: "Sibirsk redvinge". Foto av montasjen i 00 4 (34):23.
Busksanger
·1 hann sang ved bekken Kur.\a ved Kurefjorden, Rygge 14.6.- 4.7.1995.
Ind. ble ringmerket (VF spp1.2:18; Ni0:15:22-24;18:53).
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-1 syngende hann ved en sidebekk til Seutelva pa Skhasletta ved Kj0'lberg,
Onsey, Fredrikstad 13.6.-23.7.1996. Ind. hekket sammen med myrsanger,
der en unge ble sett matet 23.7.1996 (Wergeland Krog 1997:68; Ni0
18:53,69). Hybrider mellom busksanger og myrsanger er ogsa kjent fra
andre steder i Norden.

Dverglerke
1 ind. ringmerket, Storesand, Kirkey, Hvaler 29.10.1995 (Ni0 18:49,51).
Dverggas
-1 ind. 0ra, Fredrikstad 30.6.1987 er eneste sikre obs. i 0stfold (Ni0 7:91).

-1 ind. angivelig skutt (hvor ?) og torg-fmt i Fredrikstad by hasten ca
1889-90 (meddelt til J.A.Thome, Mva-rapp.l/95:151).
-En usikker obs. av en flokk pA ca 40 ind. lavt over Gressvik, Onsey,
Fredrikstad 13.5.1891 (J.A.Thome, Mva-rapp.l/95:137).
-Anf.art som obs. i 0stfold en gang 1940-78 (0N nr.4:5 1), hvilket er feil.
2 ind. dverggas I tundragas (A.albifrons) 0ra, Fredrikstad 3.5.1993
(Ni014:24).

Dvergspurv
-1 usikker obs. Isesj0', Skjeberg, Sarpsborg 1982.
-1 ind. Vikertangen, Asmal.ey, Hvaler4.-5.10.1985 (0N 31:53, Ni0 6:67).
-1 ind. (lk) ringmerketAkemya, Hvaler 8.10.1986 {Fredrikstad Blad
6.12.1986, Ni0 6:67, 0N 30:25, 37:107).
-1 ind. ringmerket Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 1.10.1994 (Ni0
15:20).
-1 ind. ringmerket SkArakilen, Ons.ey, Fredrikstad 5.10.1994 (Ni0 15:20).
Egretthegre
-1 ind. ved Aker0'Yfjemet, Aker.eya, Hvaler 16.4.1978 (0N 9:17, VF 3:255,
Ni0 4:48-49).
-1 ad. Skinnerflo, Ride 18.6.1985 (VF 10:92).
-1 ad. Skinnerflo, Ride 18.6.1988 (VF 13:134).
-1 ind. 0ra 23.6.1995 (VF suppl.2:8).

Elves anger
-1 ind. sang i Hunnebekken, Borge, Fredrikstad, 4.-20.6.1992 (Ni0 13:3639, Ni0 14:40, VF 17:270).
-2 syngende banner ringmerket i Rokkevannet, Berg, Halden 7 .+19.7.1994
(VF 17:182 foto, VF 18:288; Ni0 15:16).
-1 syngende Brekke, Rakkestad 3.6.1995 (Ni0 18:53; VF suppl. 2:18).
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·1 syngende Fuglevikbukta ssr, Kn\kersy, Fredrik:stad, medio juni 1999
(Ni0 nr.2, 2000).
Enghauk
·1 ind. (2k) Viersholm I Kure, Kurefjorden, RAde I Rygge 29.5 .1994 (Ni0
15:9, VF 18:273).
-1 ad. hunn Kurefjorden, Rygge I RAde 15.5.1995 (VF suppl.2:11, Ni0
18:39).
Fjellrype
-J.A.Thome omtaler et skutt ind., trolig en huon, i vinterdrakt fra Holleby,
Tune, Sarpsborg 27.11.1910, som han sli utstoppet (Cumming & Hardeng
1995:287). Nebbhsyden p~ 7,5 mm tilsier fjellrype; dessuten en antydning
til sort strek gjennom .eyet, som hunner av fjellrype kan ha. Arten er ikke
notert ellers i lavlandet (Fauna 4: 115). Et funn fra Bohusliin (Vir
F~gelv!irld 1986).
-1 hunn i svak overgangsdrakt (hsst-vinter) ble skutt ved Eld.eyatjemet
("Myra") pi Eld.eya i Rygge en best, antatt i november, ca 1980. Utfra
tarminnholdet Adsmme ble ind. ikke ansett som rsmt fra fangenskap. Ind.
som ble flidd, var noksl avmagret. Det hadde blAst meget sterk vestavind
dagene fer, sA. ind. antas stormdrevet fra fjellomrnder, som f.eks. BlefjeU,
vest for Oslofjorden (Asmund Fjellbakk, meddelt 1997).
Flamingo
Det foreligger 3 observasjoner i 0stfold, alle antatt r0lllte enkeltind. bl.a.
sett i Kurefjorden.
-Underarten roseus: 1 ind.7 .-24.6.1988, antatt rsmt fra Kristiansand
dyrepark (Ni0 10:11; 0N 32:126). Trolig ble det samme ind. sett pi
Hvaler i mA.nedskiftetjuni I juli 1988 (0N 32:127).
Underarten chilensis, chile-flamingo:
-I ind. 1.7. til ca 7.7.1963 Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge (Fauna
16:111; Haftom 1971:53 "roseus"; 0N 32:127 chilensis).
-1 ind. ca 3.10.1970, fotografert 11.10.1970 (Fauna 23:301·303, gode
fotos). (1 ind. juni 1971, 0N 32:127, er feil,jfr. 0N 33:32).
Fuglekongesanger
-1 ind. ringmerket Aker.eya, Hvaler 27.10.1974 (VF 1988; 0N 37:105)
-1 ind. ringmerket Aker.eya, Hvaler 19.10., og 1 "nytt" ind. ringmerket
samme sted 20.10.1996 (ind. utmattet, dsde, 0N 3 7:81-82, 1OS)
-l ind. Skipstadkilen, Asmalsy, Hvaler 2.11 .1982 (Ni0 5:68, 0N 31 :40,
VF 9:33).
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Gulbeinsnipe
-1 ind. Rosnesbukta, Kurefjorden, Rygge I RAde 7. 8.1993 (VF 18:279, Ni0

15:13).

Gulbrynkjemebiter (gul tykknebb)
1 ad. hann Krossnes, Ons9)' 2.-9.5.1973 (00 1:25-26. Sterna 15:195).
Ny i Norge.

Gulbrynsanger
-1 ind. ringmerket Oksredkilen, Onsey, Fredrikstad 23.9.1967 (Sterna
14:67)
-1 hunn (1k) ringmerket Akereya, Hvaler 6.10.1986 og 1 hann merket
samme sted 14.10.1986 (Fredrikstad Blad 6.12.1986, s.30; Ni0 6:66).

Gulltrost
1 ad. hann av underarten aurea skutt 3.10.1936 i R!de. 2. funn i Norge
(Naturen 60:384). Skinn pa ZMO.

Havsvale
-4 ind. av en liten flokk skutt i elven Tistas utl.ep i Halden lwsten 1864
(R.Collet 1866: Zool. Bot. Obs. Hvaler, oversikt for 0stfold, s.83;
jfr. 0N 16:3).
-1 ind. skutt i fjorden utenfor Onsl!JY, Fredrikstad 24.11 .1926 (Schaanning
1927 i Norsk Ornitologisk Tidsskrift 111:48).
-1 ind. med rugeflekk hie lokket med lydband og fanget i nett i en klave pa
Akereya, Hvaler, 30.8.1987 og gjenfunnet i en hekkekoloni pa Orkeneyene
28.6 1989 (Ni0 10:31; 0N 30:108). Samtidig som ind. paAkereya ble
ringmerket, ble det obs. ogsa ytterligere 1 ind. dec (Fredrikstad Blad
1.9.1987; Ni0 7:91, 9:12-13, 11:32; 0N 30:33,125; 37: 100).
-2 dooe ind. funnet pa Stcuten, Onsey 16.7.1997 og 1 doot ind. p!
N .Sester, Onsey, Fredrikstad 17.7.97 (Ni0 nr.2, 2000). De nakne
granitteyene og rombeporfyrkonglomerat-eyene med sprekker og revner
tangs 0stfold-kysten er kanskje potensielle hekkelokaliteter Gfr. Ni0
17:71-72).

Hvitbrystlo
-1 ad. ind. Akereya, Hvaler 16.-17.5.1970 (VF 3:259, 0N 37:101).
-1 ad. hann Kurefjorden, Rygge 27.7.1973 (0N 10:28; VF 3:259)
-1 ad. hunn 0ra, Fredrikstad 25.5.1975 (0N 25:73; usikker obs.?)
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Hvithodespurv
1 ad. hann Kurland, Sarpsborg i tiden 15.1.-15.2.1986 (Ni0 7:97, VF
11 :92).
Hvitvingesvartterne
I ind. 0ra 12.9.1995 (Ni0 16:53, VF suppl. 2:14).
Far 1995 er hvitvingesvartteme eller svartteme obs. i 0stfold.
Kanadahettemlke
1 ad. Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge 8.-11.8.1972 (Sterna 13:109).
NyiNorge.
Kornspurv
Arten er ikke notert i 0stfold pi\ over 100 Ar.
-Trolig obs. i Alekilene ved Gressvik, Onsay, Fredrikstad av J.A.Thome
sommeren 1892, antatt i august (mva-rapp. nr.1 1995:158). Totalt ble min.
10 ind. obs., dels skutt ( 4 ind., hvorav 2 sendt Zool.mus.Oslo) i dagene 21 .30.1.1893 ved Gressvik, Onsay, Fredrikstad, fordelt pi\ fig. obs. (mva-rapp.
nr.l 1995:158):
-1 hunn skutt 21.1. Kirkeby. Skinn ZMO.
-6 ind. 26.1 . Alestranda, hvorav 1 hann skutt og nok 1 ind. skutt 27 .1 .
-7-8 ind. 28.1. Gressvik, hvorav 1 ind. skutt.
-1 ind. 30.1. Gressvik.
Robert Collett antok at artens opptreden ved Fredrikstad i januar 1893
skyldtes "utvandring" fra Bohusliin (Morgenbladet 2.2.1893).
-1 ind. -Kongsten, Fredrikstad 20.5.1893, meddelttil J.A.Thome.
-1 ind. "fonnenes" sett 17.3.1894 ved Fredrikstad (Gressvik ?, mva-rapp.
nr.l 1995:172).
Lappugle
- Ferste funn i 0stfold er fra I 811 (iflg. prof. Halvor H. Rasch, i Collets
fugleoversikt fra 0stfold i "Zool.bot.obs. Hvaler" s.38).
-Skutt p~ Hvaler en gang pA. 1800-tallet (Collets "Norge Fugle" v/
0 .0lsen, jfr. 0N 4: 15+16:36), men er ikke oppgitt i Collets "Zool.bot.obs.
Hvaler" (1866, s.38). Funnet b.er ansees som usikkert, idet det ikke er
bekreftet i annen litteratur.
- Skutt ved Skjebergkilen, Sarpsborg ca 1845 (Collets fugleoversikt fra
0stfold i "Zool.bot.obs. Hvaler" s.38; senere feilaktig anf.ert som
"Fredrikshald" =Halden i Collets "Norge Fugle" v/ 0.0lsen, jfr. 0N 4:15
+ 16:36).
-I hunn skutt i n~erheten av Moss 30.10.1862 (Collets fugleoversikt fra
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0stfold i "Zool.bot.obs. Hvaler" s.38. Skjellettsamlingen pl Zool.mus.,
Oslo, lepenr.: "L 3793". Skinn ZMO datert 29.10.1862).
• 1 hann skutt ved Gunnered, Glemmen, Fredrikstad 27.2.1908 (iflg.
J.A.Thome, mva-rapport nr.I, 1995:276).
- 1 ind.skutt ved Hoi pA Folkenborg, Eidsberg vinteren 1928, vekt 1,5 kg,
1,6 m mellom vingespissene, finnes utstoppet pr.1977 (G.Hardeng &
A.Haga 1978 : Miljetyper, plante- og dyreliv, kap. til bygdebok for
Heggen og Freland, s.48. Mysen; 00 2{3-4):22).
Latterdue
1 ind. Kurefjorden, Ride 18.9.1984, ansees som remt burfugl (Ni0 5:65.
VF 9:245).
Lavskrike

-1 Wilses Spydeberg-beskrivelse (Wilse 1779) anfmes "Garrulus
infaustus" som forekommende i egnen, men dette er "uden Tvivl feilaktigt"
(Collett i Zoo/. Bot. Obs. Hvaler, s.36).
-1 ind. mulig obs. Idd, Halden ca 1965.
-1 ind. Mosseporten nord, Moss 22.11 .1987 (Ni0 7 :96).
-2 ind. Spydevold, Rakkestad ser 26.11.1990 (Ni0 11 :25).
-2 ind. Sandklev, Rakkestad, primo desember 1993 (Ni0 15:17; VF
18:319).
Markpiplerke
1 ind. 0ra, Fredrikstad 4.5.1984 (Ni0 5:66).
Dessuten usikker obs. Aker0)'a, Hvaler, 18.5.1980.
Middelhavsteinskvett
1 hunn ad., Struten, Onsey 11.6.1991. 6.obs. i Norge (VF 3,1991 :165;
17:270; Ni0 14:39).
Mongollo
1 ad. Kurefjorden, Rygge /tude 22.7.1973 (VF 3:259; 0Nl0:28; 4:49
"mulig obs."). 1. sikre obs. i Norge og 2. i Europa.
Natthegre Nycticorax nycticorax
1 ad. ind. Treskj~r, Langeya, Krikerey 21.-22.5.1987 (Ni0 8:85. VF
12:103).
Pungmeis
1 hann bygget pa 3 ulike reir-punger pl0ratangen, Fredrikstad, i tiden
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7.5.-7.7.1989. Ind. ringmerket 1.6.89. Ny i Norge (VF 14:146, Ni0 11:2526).

Rosenstrer
-1 juv. eller ad. huon, samrnen med strer p! Ale, Onsgy, Fredrikstad fra 12.
til ca.18.6.1898 (meddelt til I ansett som sikker av J.A.Thome, mvarapport nr.1 1995:212; CoHett,jfr. 0N 16:57).
-1 juv. ind. obs i en strereflokk, 0ra, Fredrikstad 21.8.1991 (Ni0 13:27,
14:12-15; VF 16:220).

Rosenteme
-1 ad. ind. Tisler, Hvaler 2.6.1984. Lobs. i Norge (VF 9:245, Ni0 5:65).
-1 ind. (2k) Akergya, Hvaler 1. 7.1989 (0N 30:96).

Rosenvarsler
1 ind. Goenvad, Kr!kerey27.9.1981 (0N 14:66, Ni0 2:82, Ni010:32-39.

VF 8:52).
Rsdhodeand
-2 hann obs. Kurefjorden, Rygge I RAde 4.-1 0.5.1958, ny i Norge (Sterna
4:41).
-3 hann, I huon 0ra, Fredrikstad 16.4.1980 (Ni0 1:28-30; VF 4:267).
-1 hunn Fuglevikbukta, K.rik.ergy og i "Smtdre Grav", Fredrikstad 0,
6.-28.9.1983 (Ni0 5:59).

Rsdbodevarsler
1 ad. hann ringmerket Akergya, Hva1er 13.6.1979, antatt underact senator
(00 8:85; VF 3:214 + 265; 0N 9:12).

Rsdstrupesanger
1 ad. hann Akereya, Hvaler 14.5.1966 (Sterna 7:387-396). Ny i Norge.
SkinnZMO.

Rsdtoppfuglekonge
5 enkeltind. er fanget pi!. Akersya, Hvaler i !rene 1967-72 (0N nr.37:105):
-Ferste funn i Norge: 20.5.1967: 1 ad.hunn (Sterna 8:69, Haftom 1971).
Skinnlagt ZMO.
-1 ad. hann 30.4.1968 (Haftom 1971)
-1 ad hunn merket 25.10.1970 og kontrollert dagen etter (Sterna 8:69,
15:193)
-1 ad. 15.5.1971 (VF 3:265)
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-1 ad. hann 7.5.1972 (0N 31:105).
Sandteme
-Et dadt ind.(hunn) pa eya Struten, Onsey, Fredrikstad medio april1944.
Ind. var ringmerket som unge pa Jylland i Danmark 24.6.1928, altsa 14 Ar
tidligere, og var ferste funn av arten i Norge (Naturen 68:318). Skinn pa
ZMO.
-2 ad. ind. obs. Vesterey, Hvaler 20.7.1971 (VF 2:174).
Sangspurv
l ad. hann ringmerket Akereya, Hvaler 11.5.1975 (Sterna 15:195).
Ny i Norge. Skinn ZMO.
Silkehegre
1 ad. 0ra, Fredrikstad 31.5.1981 og Jeley Radio, Moss 17.7.1981 (Ni0
2:79, 6:46-48; 0N 22:13, 25:34. VF 8:49). Begge obs. kan utmerket godt
vrere det samme individet
Skjestork
I ad. 0ra, Fredrikstad 7.11.1979 (00 8:83; VF 3:255; 0N 25:35).
Slagugle
- Et par fugler er oppgitt skutt i Rakkestad (iflg. prof. Halvor H . Rasch, i
Collets fugleoversikt fra 0stfold i "Zool.bot.obs. Hvaler" s.38).
-I Colletts "Norges Fugle" (v/ 0.0lsen 1921) anferes at slagugle ble pavist
i 0stfold i siste halvdel av 1800-tallet (0N 4:15+16:35), uten at noen
konkret funn nevnes.
-I desember 1902 ble I ind. skutt i Ale-fjellet ("-bergene") i Onsey,
Fredrikstad (mva-rapp. nr.l, 1995: 238). Deter trolig dette 0stfold-ind.
Hagen (1952: 415) sikter til nar han skriver at enkelte slagugler er patruffet
i 0stfold og Akershus.
- "Hackjllgel pa norska sidan" av Boksjeen I Tresticklan-omddet i
Dalsland (Lansstyrelsen i Alvsborgs Ian, Naturvhdsenheten, rapport nr.8,
1981 s, 49, uten at kilde er oppgitt). Opplysningen har ikke latt seg ikke
verifisere, etter at forfatter av rapporten er forsekt kontak:tet. Arten er
imidlertid h0rt i Edselskog i Dalsland (Kent Ake Gustavsson, brev 1989 til
Runar Skattenborg Larsen).
- I ropende hann i Remskog og I par hsrt i ldd, Halden, i april1984 (Ni0
5:66).
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Snsgls
-1 ad. ind. 0ra, Fredrikstad 2.+ 4.4. og 3 ind. samme sted 16.5.1973 (00
1(1):25; 0N 25:8).
-3 ind. Sandre Jeley, Moss 16.4.1994 (Ni0 15:7; VF18:309).
-6 ind. Kurefjorden, Rygge 9.-18.9.1995, sett ved Joosten i RAde og
Skinnerflo (RAde I Ons.ey) i samme periode. Trolig dreier det seg om
samme flokk som hadde ti1ho1d i 0stensjevann i Oslo frem til 26.8.95 (VF
suppl. 2:33).- Funnene antas aile Askylles innfurte I forvillete individer.

Steintrost
1 ad. hann obs. Aker.eya, Hvaler 26.4.1969 (Sterna 9:97-100). Ny i Norge.
Stellerand
-1 hunnfarget ind. Asmalsund, Hva1er 16.8.1983 (Ni0 5:59, 0N 3 J:53).
-1 par Store S1etter, Ride 3-4 dager i mai 1985 (Ni0 8:87).
-1 ad. hunn Tisler, Hvaler 9.4.-12.5.1994 (Ni0 14:28).
Storlire
-l.obs. i Norge var et skutt ind. fra Oslofjorden 1873, ukjent hvorfra
(R.Collett, 0N 16:3).
-1 ind. trakk forbi Vikertangen, Asmal.ey ser, Hvaler 22.7.1980, er eneste
silcre obs. i 0stfold (Ni0 2:79. 0N 31:11. VF 8:49).
-1 storlire I gulnebblire ved Jeley, Moss 5.5.1984 (Ni0 5:57. VF 9:244).
-1 ind. Aker.eya 1998 (0N 39:61; under behandlingNSKF).
Stormsvale
-1 ind. fanget ved Svinesund, Halden 2.1.1876 (R. Collett, 0N 16:4).
-1 ind. skutt utenfor Fredrikstad 28.11.1881 (R. Collett, 0N 16:4, skinn
ZMO).
-1 hann mot tlf.ledning i Tune 2.12.1953 (Haftom 1971 :28; sk.inn ZMO).
-1 ind. drept av grim~erlsvartbak ved S.Asmaley, Hvaler 24.10.1996
(Ni0 18:36).
Stripegls
-I ind. Eldaya, Rygge 14.-17.9.1972 (QJN 32: 46).
-1 ind. 0ra, Fredrikstad 14.5.1976 ("Sjeldne.fugler i Norge", under arbeid).
-2 ind. 0ra 11.-13.6.1981 (0N 25:36, VF 9:244).
-1 ind. Skatteb.al, Rakkestad 5.10.1997 (Ni0 18:3 8).
Funnene skyIdes antatt utsatte I ramte individer.
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Svartglente
- 1 ad. Bresand, Rygge 16.4. og Reier, Jeloy, Moss I .6.1980 (Ni0 2:79,
5:60. 0N 22:20. VF 8:50, 9:31). I 1. funn i Norge.
-I ind. Akeroya, Hvaler 16.5.1999 (ikke ferdigbehandlet av NSKF).
Ubestemte glenter (svartglente I glente) :
-Eskelund, Rygge 21.4.1979
-Brenne, Kirkey, Hvaler20.5.I983 (VF 9:31)
-Selbak, Borge, Fredrikstad medio august 1985 (VF 13:135; 14:148).

Svarthalsdykker
-1 ad. ind. Gjolsjoen, Marker 1.5.1971 (Sterna 15:187, Ni0 I 1:66).
-2 ad. ind. Kurefjorden, Rygge 8.5.1989 (VF 15:142, Ni0 11:66).

Svarthodesanger
1 ad. hunn ringmerket Akeroya, Hvaler 3.10.1982, kontrollert 24.10.1982
(0N 19:38, Ni0 2:126, VF 6:280, 8:55-56 foto).

Svartstork
• 1 juv. ind. skutt av prof. Schiibeler i Tune 11.8.1838. Forste obs. i Norge.
I R.Collets Zool.Bot.Obs.Hvaler 1866 (s.41) og i Salomonsen (1963:59,
der feilaktig stAr "Frederikstad"), er anfort 1839. I "Norges Fugle" ( 1921,
jfr. 0N 16:5) og i Haftom (1971 :51) stAr 1838, som er korrekt utfra
arstallet pa det skinnlagte individ p!\ ZMO.
- I ad. hann skutt Degemes, Rakkestad 18.4.1882 (Nyt Mag.
Naturvidensk.35:249; 0N 16:5. Siknn pa ZMO.)
• 2 ind. Degemes, Rakkestad ultimo april1882, hvorav 1 ind. skadeskutt
(Nyt Mag. Naturvidensk.35:249; 0N 16:5).
- I ind. ved Borge Ungdomsskole, Fredrikstad 5.7.1978 (VF 2:173,00
6:62-63).
- I ind. Kurefjorden, Rygge /IUde, mai 1981 (Ni0 14:23, VF 17:263).

Svartstrupe
- 3 hunner Akeroya, Hvaler 15.3.1977 og l ind dagen etter (00 6:69, 0N
3:20). Individene tilhorte trolig underarten rubicola Gfr. Fauna 30:45;
miljevemavd., rapport nr.2, 1998:33). Arten opptradte en rekke steder
rundt Oslofjorden i mars 1977 og mulig i april 1991.
-I hann (2K+) Akereya 13.,14., og 20.4.1991 (Ni0 11:74, 0N 34:42),
anfert som rubicola eller hibernans (0N 34:42), dvs. en av de to vestlige
underartene, sam er meget like (Fauna 30:42).
- 1 hann Hestholmen, 0ra, Fredrikstad 14.4.1991 (mva-rapport nr.IO,
1995; s.45).
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-I hunn Akereya 30.3.1996 (0N 37:73, 104; Ni0 18:52).
Arten bar mange underarter, hvorav norske hekkefugler pA Vestlandet
antas A stamme fra den britiske hestand, underarten hibernans, som er
tilknyttet lyngheier. Underaten rubico/a er utbredt pa Kontinentet inkl.
Tyskland, og har tilhold i "buskskvett-terreng". Underartsbestemte svenske
fugler er overveiende rubicola, idet hibernans ikke er registrert (SOF
1978: Sveriges fog/ar, s 163). Geografisk er vi namnere Kontinentet enn De
britiske eyer, med tanke pA at individer kan patreffes under et sakalt
"forlenget vhtrekk". Det er derfor sannsynlig at varfunnene fra 0stfo1d bar
v:ert rubicola.
Dessuten er en sibirsk underart, "sstlig svartstrupe", u.a. maura eller
stejnegeri, patru:ffet i Norge (Fauna 30:41-47). En observasjon skal
foreligge fra Tisler, Hvaler: I ad. hann, u.a. maura eller stejnegeri 10.11 .5.1993 (Morten Viker, meddelt).
Ssrnattergal
3 ind. er ringmerket pa Akersya, Hvaler :
- 1 ad. 2.5.1988 (VF 13:137, Ni0 10:18+19)
- 1 ad. 2.5.1989, registrert til8.5. (VF 14:144, Ni0 11 :24).
- 1 ad. hann 30.5.1992 (VF 17:270, Ni014:39).
- 1 ind. sang ved Lysakermoa, Eidsberg 7.6. 1999 (Ikke vurdert ferdig av
NSKF I LRSK).
Taigatrost
1 juv. hunn av underarten svartstrupetrost atrogularis fanget i snare (done)
30.10.1894 i "ved Tomter i Eidsberg". Stedssnavnet Tomter er ukjent i
Eidsberg, 0 for Glomma, men fmnes i Hobsl og Spydeberg kommuner V
for Glomma.. 2. funn i Norge (R.Collett, 0N 16:48). Ind. er montert pA
Zool.mus., Oslo. Foto av montasjen i 00 4 (3-4):23 .
Tartarpiplerke (stor piplerke)
1 ind. skutt ved Halden i august 1843 (1848 feil anfsrt i VF 18:285). Fsrste
obs. i Skandinavia. Store piplerker som markpiplerke, tartarpiplerke og
mongolpiplerke {ikke sikkert pavist Norge), er vanskelige abestemme,
s:erlig om hssten. Den den gang 79 h gamle professor Halvor Heyerdahl
Rasch, fsdt og oppvokst i Eidsberg, beskev funnet slik aret fer han dsde
(1848 i Nyt Mag.Naturvid. 5:37) : "Den nye Art hvormed den
skandinaviske Halvoes ornithologiske Fauna er bleven beriget, horer til
Pip/tErke-S/a?gten, Anthus, en Sla?gt, hvis Arter deels ved den store Lighed,
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der hersleer mellem dem innbyrdes, dee/s ved den ydre Overensstemme/se i
Farvetegning med de egentlige Lrerker, samt ved deres beskedne Dragt
iklce skjrenlces synderlig Opmerksomhed afde almindelige Jregere og
Fugleiagttagere, og saa/edes let blive overseede,''
Den observante jeger i dette tilfelle var sokneprest Krefting.
-1 ind. Jeley Radio, Tronvik, Moss 4. og/ eUer 7.10.1982 (Ni0 2:81, Ni0
3:42).
-1 ind. obs. Akereya, Hvaler 14.-15.5.1987 (Ni0 7:95, 0N 30:46

Tereksnipe
-1 ad. 0ra, Fredrikstad 11. og 15.5.1975 (00 2(3-4):22, Sterna 15:189).
-2 ind. Gansredbukta, 0ra, Fredrikstad 19.9.1976 (VF 2:174).
-1 ind. Reierbukta, Jeley ser, Moss 21.-22.5.1999 (Gunnar Bjar) og 1 ind.
Kurefjorden, Rygge I RAde 1.6.1999 (Arve Dyresen), kan tenkes ;\ v~re det
samme ind. (lkke ferdigvurdert LRSK).
Trostesanger
- 1 ind. sang Hestholmen, 0ra, Fredrikstad, 29.5.1984, og senere ved en
gjenva:rende dam pa 0ra-fyllinga frem ti119.6., ringmerket 3.6. (VF
9:246; Ni0 5:68, 6:10-12; 0N 25:64).
-1 hann sang ved Kureskj~r, Kurefjorden, Rygge, primo mai 1988 (VF
16:218, Ni0 13:25).
-1 ad. ringmerket Akereya, Hvaler 25.5.1988 (VF 13:137, Ni0 10:20, 0N
30:75).
-1 syngende F olka, Indre lddefjord, Halden 25.5.1990 (VF 17:271, Ni0
14:42).
-1 ind. syngende, ringmerketAugebergh.elen, RAde, 8.-22.6.1996
(Ni0 18:53,72).
Tarnugle
1 ind. skutt Arum., Borge, Fredrikstad i ultimo november 1934, etter ll ha
kommet seg inn i et skjul (Fredrikstad Blad 3.12.1934; Norsk Ornitologisk
Tidskrift IV:134). Individet ble antatt atilhere underarten alba,
"hvitbrystet tamugle", hvilket senere viste seg li v~re feil. Ind. tilherte den
nwrkere underarten guttata (Sterna 5:284, 0N 4: 13). Det utstoppete ind. er
i privat eie i Fredrikstad og er avbildet i 00 3:28.
Vannsanger
1 ind. ringmerket Kjennetjem, Onsey 29.8. og kontroUert samme sted
4.9.1971 (Fr.stad Blad 8.10.1971. Aftenposten morgen 26.10.71 s.9,
Sterna 15:192). Ny i Norge.
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Vierspurv
- 1 hann Kjennetjem, Onssy, Fredrikstad 15.5.1967 (Ni0 6:67).
- 1 ad. hunn ringmerket Akersya, Hvaler 24.5.1990 (Ni0 11 :27, 0N
34:51+55).
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