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Virksomheten ved Akereya Ornitologiske Stasjon
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Originalbeskrivelsen av steintrost fra dagboka pii Aker0ya.
I ad . hann 26.4.1969 (Sterna 9:97- 100). Ny i Norge.
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Akerayas fuglefauna 2000-2002
Arsrapport fra Akemya Ornito1ogiske Stasj on
Christer Jacobsen, Magne Pettersen og Knut-Erik Vedah1

Christer Jacobsen har sammenfattet data for 2000,
Magne Pettersen for 2001 og Knut-Erik Vedah1 for 2002
Bernanning
2000: H. M0rken tok den he1t ut og tok nyttftrsfeiringa pa 0en. Knal1start pa det nye artet med
funn av Snoog1e 1.1 . gjorde at 0en fikk bemanning de 4 f0rste dagene i ret. Vftrsesongen
startet for alvor 10.03. og 0en b1e bemannet 53 dager i perioden 10.03-09.06. Noen dagsturer
b1e gjort gjennom somrneren f0r h0stsesongen b1e dratt i gang, som van1ig i seneste 1aget,
18.08. og stasjonen ble bemannet frem til 05. 11 . Manedsfordeling pc'i bemanningsdager ble
som f0lger: januar (I 0), februar (5), mars (14), april (18), mai (21 ), juni (7), juli (4), august
(7), september (17), oktober (19) og november (4).
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F0lgende personer takkes for aha bes0kt stasjonen og deltatt i stasjonsarbeidet i ftr.
Antall bes0ksdager i parentes. Jan Rune Asbj0msen (94), Tommy A. Andersen (54), Bj0m
Frostad (50), Christer Jakobsen (45), Patrick Simensen (37), Harald Mruken (36), Stein
Engebretsen (33), Knut Erik Vedahl (25), Magne Pettersen (23), Kent Ingo Olsen (23),
Tommy Sand (14), Marianne Karlsen (13), Sebastian Ludvigsen (12), Catrine Olsen (8), Risto
Skje1nes (4) , Hilda Dijk (4), Linn Katrin Spetaas (4), HAkon Stenersen (3), Keti1 Johannesen
(3), Stein Andreas Jansen (3), Tor Smestad (3), Terese Kjellvik (2), Alex Kristiansen (2),
Alexander Kayambakis (2), Truls Andersen (2), Christian Thiller (2), Per Tangen (2), Karine
Forsberg (I), Kari Mette Hansen (I), Espen Langbraten (1), Andreas Gullberg (I), Vegard
Bunes (!)
2001: En dagstur ble foretatt 17.03. f0r vftrsesongen kom skikkelig i gang 07.04. Deretter var
det jevn og god dekning til I 0.06. Meget god bemanning ogsa pa h0sten, fra 11.08.-04.11.
F0lgende personer bes0kte 0ya, og deltok i stasjonsarbeidet i st0rre eller mindre grad.
An tall bes0ksdager i parentes. En stor takk til dem aile. Jan Rune T. Asbj0msen (56), Christer
Jakobsen (38), Magne Pedro Pettersen (36), Tommy K. A. Andersen (29), Knut Erik Vedahl
(27), Stein Engebretsen (27), Bjrun K. Frostad (25), Harald M0rken (25), Marianne Karlsen
(15), Kent Inge Olsen (6), J. Sebastian L. Ludvigsen (5), Tommy Sand (4), Stine Lae (4),
Risto Skjelnes (3), Linn Katrin Spetaas (3), Jo Ranke (3), Peter Ranke (3), Bj0m-Petter L0fall
(3), Hege C. Pettersen (3), Harald Holone (3), Rune Olsen (3), Bj0m Einar Sakseid (3),
Hakon Stenersen (3), Christine Sunding (3), Tori! Lohne (3), Cathrine Kothe (3), Kari
Hollung (3), Christian Faye-Lund (2), Daniel Faye-Lund (2), Tore Hoell (2), Evy Hoell (2),
Geir Hardeng (2), Morten Viker (2), Per Heruik Viker (2), Tor Serlie (2), Ole Tendal (2),
Michael Sundstr0m (2), Jon Christian Sundstmm (2), Magnus Sundstr0m (2), Grethe Feragen
(2), Olle Obom (2), Inger Marie Eriksen (2), Age Sten Fredriksen(!), Per Arne Johansen (1),
Stefan Lund (1).
2002: Vftrsesongen startet 21.02, og det b1e deretter god bemanning fram til15 .06.
Unntaket er siste halvdel av april, da stasjonen kun ble besekt tre dager. Dekningen var ogsa
god pa h0sten, da i perioden 13.08 til 03.11. Stasjonen ble i alt besekt 95 dager i 2002, og
mitnedsfordelingen er som fu1ger: Februar (4), mars (11), april (9), mai (20),juni (5), august
(12), september (17), oktober (12) og november (5).
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Felgende personer takkes for aha bes0kt stasjonen og deltatt i stasjonsarbeidet i 2002:
Knut Erik Vedahl (55), Jan Rune Thrash Asbj0msen (52), Bj0m K. J. Frostad (39), Christer
Jacobsen (37), Harald M0rken (25), Tommy K. A. Andersen (21), Magne Pedro Pettersen
(16), Kent Inge Olsen (9), Stein Engebretsen (8), Marianne Karlsen (8), Sebastian Ludvigsen
(6), Elin Kristiansen (4), Per Tangen (3), Thomas Natvig (2), Tor Jakob Nordb0 (2), Linn
Katrin Spetaas (2), Ole-Martin Nilsson (2), Finn B0rge Stenbek (2), Lasse Patrick Simensen
(2) Tommy Sand (2), Terje Teig (2), Bj0rn Petter Lefall (2), Jern B0hmer Olsen (2), Geir
Hardeng (2), Rune Olsen (I) og Frode Jacobsen (I).
I tillegg til disse kommer 35 personer som deltok pa 00Fs ekskursjon til eya 04.05.
Smalom Gavia stellata
2000: 5 ind. ble notert i perioden 02.01-18.01. Under vartrekket frem til12.06. ble 262 ind.
notert, hvorav 185 pa dir. trekk. H0yeste dagsantall ble loggf0rt 07.05 med 45 ind . Arten blir
notert tatallig under h0sttrekket, sa ogsa i ar. Siste ind. notert 25.11.
2001: Observer! pa vartrekket mellom 25.03. og 02.06. med totalt 197 ind. H0yeste
dagssummer var 25 den 12.05. og 29 den 24.05. Pa h0sten observert fern bes0ksdager med 34
ind. 09 .I 0. som overlegent beste dagstall, da de resterende 4 funnene dreide seg om enkeltind.
2002: Arets f0rste !a pa vannet mellom Spjremy og 0en 23.02. Et funn ogsa i mars, med ett
ind. 27.03. Trekkende fugler ble sett i perioden 05.04 til 14.06., med 28 ind. 25.05 som
h0yeste dagsantall. Totalt ble 171 ind. observert i l0pet av varen, hvorav I 67 pa direkte trekk.
Pli h0sten ble arten notert fern dager, med total! 13 ind. 6 ind. 16.1 I ble h0stens h0yeste
dagsantall.
Storlom Gavia arctica
2000: Enkeltind. notert 02. og 04.01. Forekom under vartrekket mer vanlig enn normal! med
total! 84 ind, hvorav 69 pli dir. trekk. H0yeste dagsantall ble 14 trekkende fugler bade 17. og
18.05. Som Smalom b1ir ogsil Storlom notert sjeldent under hesttrekket i ytre Oslofjord. Kun
3 dager, 27.08 og 04. og 25.I 1 ble enkeltind. sett trekkende.
2001: Observert til sarnmen 23 dager pli vllren mellom 10.04 og 10.06. Kun i mindre antall,
og aldri over 8 ind. pa en dag.
2002: A.rten ble notert 15 dager i l0pet av iiret, med bare 3 ind. som h0yeste dagsantall. Totalt
ble 22 ind. registrert, I 9 av disse under vartrekket.
Smalom/Storlom Gavia stellatalarctica
2000: Enkeltind. 11.02. Deretter ble total! 141 ind. notert i perioden 25.03-28.05, hvorav 128
pa trekk. Under h0sten ble en ubest. Lorn notert 09.09.
2001: 50 ubestemte lamer av ,vanlig" st0rrelse er notert i l0pet av iiret.
2002: 60 ubestemte lommer ble sett under varen. Pa h0sten ble ett ind. sett 03.10.
Islom Gavia immer
2000: I 3K+ fugl trakk NV over Ferskvannsdammen 25.03. Et voksent ind. i full vinterdrakt
ble notert rundt 0ya ved 5 anledninger mellom I6.04-23.04. Observasjonene ble bed0mt a
gjelde ett og samme ind. (Johansen 200I). Dette utgjliJf 8. og 9. funnel av arten for Akemya.
(Pettersen 200I).
200I :En fugl ble sett trekkende 04.11. Sarnme individ ble ogsa sett fra Bastangen pa Vester0y
av SEN. I 0. funn for Akemya.
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Gulnebblom Gavia adamsii
2001: Ett ind. i 2. kalenderAr trakk nordover 24.05. 8. funn for Aker0ya, og det f0rste siden
1990.
Islom/Gulnebblom Gavia immer/adamsii
2000: I ind. trakk dir. 17.05. (Johansen 2001). Dette er den 3. kjempelomen som har blitt
notert uten sikker artstilh.0righet ved A:kereya. (Pettersen 200 I).

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
2002: Akemyas 7. dvergdykker sv0mte rundt i Ferskvannsdarnmen 28.-29.09. Forrige funn av
arten var i 1998.
Toppdykker Podiceps cristatus
2000: Pa varen ble 3 ind.
notert pa dir. trekk 19.04. 4 rastende ind. rundt 0ya 20.04.
Enkeltind. trakk 06.04. Under h0stsesongen ble 2 ind. sett rastende 11.09.
2001: To observasjoner av rastende individer henholdsvis 14.04. og 14.10.
2002: En trekkende 09.05, to trekkende 18.05 og en rastende 15.09 var arets beholdning av
arten.

Griistrupcdykker Podiceps grisegena
2000: Arten ble notert ganske regelmessig og i til dels h0ye antall ved Aker0ya denne varen.
Trolig dreier flere av ohservasjonene av de rastende fuglene seg om de samme individene.
5 rastende 16.04. 3 rastende 17.04. 2 rastende 18.04. I rastende 20.04. 3 ind. trakk 0st 28.04.
6-7 ind rastet 29.04. 8 ind. rastet 0 J.og 02.05. Enke1tind. ble 1oggf0rt trekkende mot s0r bade
13. og 14.05. 2 ind. trakk 17.05 og 1 ind. rastetpas0r04.06.
2001: Opptni.dte i mer norrnale former med 3 ind. 21 .04. og.enkeltind. 30.04. og 07.05., aile
rastende. Pa h0sten ble 2 ind. sett trekkende mot nordvest.
2002: Arten ble kun sett ved to anledninger i Ar. Ett ind. rastet ved 0yskjrera 14.04, mens ett
ind. Ia i en rerfuglflokk mellom Spjremy og 0en I 9. I 0.

Horndykker Podiceps auritus
2000: Normal opptreden av med 4 observasjoner av totalt 5 ind. under varen.
I ind. pA trekk 25.03. 2 rastet 30.04. I ind. rastet 05.05. og I ind. trakk s0r 06.05.
2001: Obser:asjoner av rastende enkeltind. pa vAren 6.-7.05. PA h0sten Ia ett ind. ved 0ya 6.7. 10. og en ble sett direkte trekkende mot s0r 21.10.
2002: To ind. rastet ved Nordodden 20.04 og et ind. rastet ved Svartskjrer 25.05.

Grli.strupedykker/Hornduykker Podiceps grisegenalauritus
2000: 3 fugler tilh0rende en av disse arter ble notert trekkende 09.04
Ub. dykker Podiceps sp.
2002: To ind. ble sett 04.04 og ett ind. ble sett 20.05. Ved begge observasjonene dreide det
seg om direkte trekkende fugler.
Havhest Fulmarus glacialis
2000: Vinterobser omfatter 9 trekkende ind. 02.01, 35 trekkende 04.01 , 3 trekkende 10.01 og
13 pa trekk 11.02. Sett med opptil 9 ind. pavAren i perioden 19.04-12.06.
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Pa !wsten notert frem til 04.11 med st.erste antall 160+ 09.09.
200 I: En del havhest sees i forbindelse med til dels sterk pAJandsvind. Pa sem Aren, 19.5.09.06. sett 5 dager med h.eyeste notering 90 ind. 01.06. Pa !wsten og vinteren streifer de mye
rundt, og arten ble sett trekkende forbi .eya mellom 12.08. og 04.11. med lwyeste noteringer
I 43 ind. 17.08. og 150 ind. 04.1 I.
2002: Arten hadde en svak forekomst dette aret. Enkeltindivider ble notert 30.05, 01.06 og
29.09. I 8 ind. pa trekk 3 I .08 ble arets lwyeste antall.
Havlirc Puffinus puffinus
2000: I ind. trakk vest ki.05.20 den 12.06. (Johansen P.-A. 2001.) Denne fuglen utgj0r den 4.
observasjonen og den 6. hav!ira som er notert ved stasjonen.
2001: Totalt antall observerte havlirer gjorde et lite byks med enkeltind. seilende forbi 19.05.,
01.06. og 13.07, og bringer totalen til 6 funn.
Gn\Jire Puffinus griseus
200 I: Denne tidligere sa sjeldne fuglen suste forbi 0ya ved 4 anledninger pa !wsten, da ett ind.
trakk nord 04.1 0. (samme fugl sett fra Bastangen), enkeltind. mot s0r0st 05.1 0. og 13.1 0. og
til slutt 2 individer (henholdsvis mot nord vest og s.er) 04. I I.
Ub. lire Puffinus sp.
2002: Ett ind. som trakk sydover langt ute pa havet 14.06, var trolig en havlire.
Havsule Morus bassanus
2000: 1-2 ind. ble notert ved noen anledninger januar-februar Under varsesongen ble ind.
loggf.ert i perioden 08.04.-12.06 med st.0rste antall 10 ind. 28.05.
Arten ble notert under !wsten i perioden 20.08-04.11 med swrste antal!I40 ind. 09.09 og
170+ 10.09.
2001 : Sett pa vAren mcllom 29.04. og 10.06. opptil 35 ind. 09.06. Pa h.esten streifer de som
hanvhesten mye rundt, og dukker opp nesten hver gang vinden Jigger pa 12 meter i sekundet
eller mer fra sektoren s0r til vest. Observasjoner som utrnerker seg var !51 ind. 17 .08. og
270+ 04.1 0., da over hundre av disse fisket og hvilte pa vannet rundt 0ya!
2002: Slik som havhesten, ble ogsa havsula registrert fa ganger og i lave antall i 2002. Arets
f0rste ble sett 22.02, mens to ind. 25.05 og ett ind. 30.05 var de fa som ble sett i l0pet av
varen. Pa h.esten ble arten notert 5 dager i perioden 31.08 til 03.1 0, med 40 ind. 31.08 som
arets h.eyeste dagsantall.
Storskarv Phalacrocorax carbo
2000: Arten loggfurt aile dager stasjonen var bemannet. Gjennom vinteren Ja antall rastende
ind. mellom 40-130 ind. Et merkbart trekk av fugler inn fjorden ble notert fra 22.03 .
Hovedtrekket foregikk som norma1t med til dels store antall gjennom hele april og furste
halvdel av mai. 1325 ind. trakk 08.04. 450 ind. 15.04 og 17.04. 690 ind. 21.04 og 235 ind.
06.05. Dagsantall under h.esten var 30-90 ind. Trekkende fugler ble notert fra 09.09.-05.11.
2001: Tilstede hele aret med I 0-1 00 rastende individer. Trekkende fugler ble registrert fra
09.04. til 16.06. med ho\edtyngden i april da over 400 passerte 0ya ved tre anledninger.

2002: Arten ble sett hele aret, med opptil I 00 rastende individer. Ingen spesielt h0ye antall ble
notert pa trekk, og 100 ind. 09.05 var arets stmste antall av trekkende fugler.
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Toppskarv Phalacrocorax aristotelis
2000: Under bes0k pA Aker0ya i jan. ble arten ikke uventet notert rned I rastende fugl 02.0 I,
2 trekkende fugler 04.01. og et rastende ind. 10.01. Det har lenge vrert misstanke om at arten
er vanligere enn hva det finnes belegg for i ytre Oslofjorden vintertid.
200 I: Ett enkeltindivid ble sett trekkende forbi oya 06.1 0.
2002: To ind. ble loggf0rt, med ett incl. ved 0yskjrera 23.02 og en 2K pa Svartskjrer 27.03.

Gr:'ihegre Ardea cinerea
2000: Notert tilnrerrnet daglig ved aile bes0ksdager varen fra 17.03. Totalt ble 63 ind. notert
trekkende og 49 rastende. H0yeste antall ble 12 ind. pit trekk 30.04.
Under h0sten notert vanlig i perioden 19.08-25.11 rned h0yeste antallll trekkende 30.09 og
10 trekkende 07.10.
200 I: Registrert rned ett til to individer om v.iren. Det sarnrne var vanlig pA h0sten bortsett fra
7 ind. 28.09. hvorav 6 ble igjen til dagen etter, og 28.1 0. da hele 11 ind. rastet pa 0ya.
2002: Arten var ofte a se i perioden 23.03 til 09.06 og 22.08 til 02.11, men sorn oftest bare
rned ett eller to ind. De 110yeste antallene ble loggfurt 22.08 med 6 ind. (hvorav fern pii trekk)
og 2 1.09 rned 9 ind. (8 pa trekk).

Knoppsvane Cygnus olor
2000: Hekket. Notert daglig ved aile bes0ksdager vAr og h0st med rnellorn 2-10 ind. Ingen
trekkende fugler ble loggfurt. 2 par hekket, et i darnrnen og et pA vest.
200 I: Hekket. Tilstede fra 17.03. til 05.11. med ett til fire ind. pit Yaren og I til 15 ind. pa
h0sten.
2002: Hekket. Loggf0rt i perioden 22.02 til28.09, rned opptil 9 ind. pa vAren og 16 ind. pa
h0sten.

Sangsvane Cygnus cygnus
2000: 3 observasjoner under varhalvAret. 7 trekkende 02.01. 7 trekkende 01.04 og I rastende
18.04.
2001: Ett eksernplar rastet i Ferskvannsdarnrnen 21 .04. og trakk bort fra oya pit kvelden.
2002: Ett ind. pa trekk 25.03 >ar Arets eneste observasjon.

Dvergsvane Cygnus columbianus
2002: 10 ind., 6 ad. og 4 IK, kom fra Spjrer0y og trakk over 0ya 02.11. Overraskende nok
trakk 6 nye dvergsvaner (aile ad.) over 0ya dagen etter. Arten hadde for 0Vrig en sterk
opptreden ellers pa 0stlandet, og da srerlig i 0stfold (rned fern funn), rundt de sarnrne dagene
sorn fuglene ble sett pa 0en. Disse to observasjonene utgjm kun det andre og tredje funnet a\
arten for Aker0ya, da f0rste observasjon av arten er fra april 1994.
Sredgas Anser jabalis
2000: I ind. rastet pa Vesle 0 1.05. Sredgasa rna regnes sorn en sjelden gjest pa 0en og denne
fuglen utgj0r kun det 14. funnet.
Kortnebbgas Anser brachyrhynchus
2000: Arten notert under varen rned 220+ trekkende 17.04 og 75 trekkende 06.05 .
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Arten var under h0sttrekket uvanlig tallrik flere steder i fylket media okt. etter en
kombinasjon meltom sterk nedbor og ostavind. Flokker ble notert ved Akeroya 09.10 da
2000+ trakk dir. SV over oya. 400+ fordelt pa to flokker trakk vest 11.1 0. 60 ind. kom
inntrekkende fra Spjreroy 14.1 0, rastet i 10 min for de trakk videre ostover. 80 ind. trakk S0
16.10.
2001: Sparsomt forekommende med kun tre observasjonsdager. Tre ind. rastet 20.04. og en av
disse ble til dagen etter. I tillegg trakk 5 ind. mot vest over huset 23.1 0.
2002: Ogsa i ar ble arten bare loggfort tre dager. To in d. ble sett pa trekk 20.04, 5 ind. kom fra
Asmalsundet og trakk dir. V 01 .06 og 42 ind. trakk mot 0 mellom Akeroya og Spjreroy
04.1 0. Legg for ovrig merke til observasjonen fra juni, da det ikke er vanlig a se arten sa sent
pa varen.

Tundragas Anser albifrons
2000: 1 ind. hold til vest for sorodden 23.07 og hadde flyttet seg til Q:Yskjrera 24.07. Dette er
kun 2. observasjon a\' arten ved Akeroya.
Gragas Anser anser
2000: Hekket. Notert daglig pa varen ifra 11 .03. med opptill25 ind. Arten de siste arene
hekket med 1-4 par pa Vesle, sa ogsa i fir. 2-4 par hekket,og de forste dunungene ble notert
06.05. Sett spredt under h0sten i perioden 20.08-09.10. med maks. 20 trekkende ind. 09.10.
2001: Hekket pa Vesle. Dukket opp med 2 rastende og 2 trekkende individer 25.03. I mai var
antallet adulte fugler oppe i 12, og to par med 8 pullus b1e sett 08.05. Hekkefug1ene ble sist
sett med 3 ind.25.8. Dagen etter ble en flokk pa 45 ind. sett trekkende. Senere pa h0sten kun
to registreringer da 5 rastet 22.1 0. og 2 trakk mot vest 23.1 0. I tillegg ble 23 sannsynligvis
gragjess sett trekkende 29.10. men var for lang unna til a kunne artsbestemmes.
2002: Hekket. Arets forste observasjon av alien ble gjort 23 .03, da 15 ind. rastet. Rastende
gragjess ble sett i varierende antall de fleste besoksdager resten av varen, med opptil 18 ind.
Trekkende fugler ble loggf0rt tre dager i lopet av varen, med 28 ind. 18.05 sam h0yeste
notering. Minst tre par hekket pa Vesle, da tre par med 8 pull us ble sett der 28.05. Pfl h0sten
ble arten registrert 6 dager fram til 02.1 0, med maks. 10 ind. pa en dag.

Kanadagas Branta canadensis
2000: Kun notert under varen, i perioden 08.03.-16.05 med h0yeste antall10 rastende ved
dammen 08.03.
2001: 7 ind rastet 29.03. Etter dette observert med 1 til4 ind. mellom 11.04. og 11.05. Da
hadde de tilhold i gragiiskolonien pii Vesle, og det ble spekulert i om de fors0kte seg pa
hekking. Dette ble dog ikke konstatert.
2002: Settjevnlig i perioden 16.03 til10.05, med ett til to ind. per dag.

Ringgas Branta bernicla
2000: Arten ble loggfort med 2 ind.
. 18.05. I ind. rastet 28.05 og I ind. rastet 15.09. Kun
h0stfuglen ble bestemt til underart, ~
2001: Ett ind. av underarten hrota rastet sammen med to bemicla 09.06. og 1 bemicla rastet pa
Sor 16.06.
-2002: Ett ind . trakk sammen med gnlgjess 18.05, to ind. trakk mot Spjreroy 20.05 og hele 5
ind. trakk 25.05 . Ingen av fuglene ble underartsbestemt.
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Hvitkinngas Branta leucopsis
2000: 2 ind. trekkende 08.05. og 3 trekkende 13.05. Hvitkinngasa har de senere Ara blitt a
finne i'trlig i arsrapportene, men det var ikke mange i'tra siden arten ble regnet som en skikkelig
"harding". Saledes utgjm disse flokkene kun 12. og 13. observasjonen ved Akemya. Ettersom
arten forekomrner vanligere og vanligere i fylket og med I. hekking pavist 2000 (Johansen
2001) rnA arten paregnes Abli en "subraritet" de komrnende Ara.
2001: 6 trakk og 2 rastet 12.05. og en rastet 23.05.
2002: Arten ble notert pa trekk to ganger, med to ind. 18.05 og hele 30 ind. 19.09. Den 02.06
ble ett par sett sittende pa Vesle. Det ser ikke ut til at paret hekket, da de ikke ble sett Yed en
hekkefuglregistrering samme sted 09.06. Arten er for m-Tig pa ekspansjon i Ytre Oslo fjord, og
flere par har hekket i 0stfold de siste tre arene. Derfor er det vel ikke uventet om hvitkinngasa
blir 0 ens neste nye hekkeart.

Gravand Tadorna tadorna
2000: Hekket med 2-4 par. 2 ind. notert 26.02., deretter ble opptil 30 ind. loggf0rt daglig frem
ti127.08.
2001: Hekket med minst to par. Disse kunne sees med henholdsvis 7 og 8 pullus 09.06. F0rste
notering for aret var 17.03. og videre sett i antall opptil 15 rastende I 0.-11.04. Forlater 0ya
tidlig, og ble sist sett med 2 ind. 28.08 .
2002: Minst fire par hekket, da ett par med 9 pull ble sett i Anusbukta, et par med 4 pull og to
par med 20 pull ble sett pA Vest 30.05. 14 ind. ble sett 22.02, og arten ble deretter notert
daglig med opptil 30 ind. fram til slutten av august. Etter dette ble ett ind. sett 07.09 og ett
ind. rastet pA Vest sa sent som 02. 11.

Brunnakke Anas penelope
2000: Notert under vArtrekket i perioden 08.04.-14.05. St0rste antall var 20 ind. rastende
21.04. Under h0sten sett i mindre antall i perioden 09.09-04 .11. med 25 trekkende 09.09.
2001: Fmste funn for aret var 4 ind. den 11 .04. Deretter spredt obs· · fram til 06.05. da 8 ind.
rastet pa 0ya. Pa h0sten 1oggf0rt i perioden 01.09.-02.11. med en markert forekomst0kning i
ultimo september og primo oktober. Som mest med 20 rastende og 5 trekkende ind. 29.09.
2002: Pa vi'tren notert i peroden 05.04 til 09.05, med 9 ind. 18.04 som lwyeste antall. Under
h0sttrekket ble arten notert fra 07.09 ti1 28.09, med som mest 11 ind. 21.09.

Snadderand Anas strepera
2000: En enslig hann rastet 19.04. Et par holdt til pa s0r i perioden 21.04.-29.04. En hann
rastet 09.05. (Johansen P.-A. 2001.) Dette er 9.-11. funna av arten ved Akemya.
2002: Ett par trakk mot Tisler 24.04.

Krikkand Anas crecca
2000: Sett under varsesongen i perioden 08 .04.-18.05. med opptil 50 rastende ind. siste
halvdel av april. Under hesten loggf0rt i mindre antall mellom 20.08.-01.1 0.
2001: Vanlig observer! i smA antall fra 07.04-17.05. Fire av dagene med over 10 ind., som
mest 22 ind. 25.04. PA oosten fra 14.08.-20.09 med hele 30 ind. rastende pA Vest den 06.09.
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2002: Arets to f0rste rastet 25.03. Deretter sett i mindre antall fram til 19.05, med 18 ind.
18.04 som vA!ens st0rste notering. Pli 110sten ble arten sctt fra 22.08 til 21.09, med I0 ind.
07.09 110yeste dagsantall.

Stokkand Anas platyrhynchos
2000: Hekket med 2-3 par. Observert daglig bade var og 110st, men i beskjedne antall og uten
noe utpreget trekkforlop. Oppti1 24 ind. hadde tilhold rundt 0en i januar. 40 ind. rastet 10.1 0.
2001: Observert hele Aret i mindre antall, fra 17.03. til og med en av A!ets siste bes0ksdager,
17.11. Ofte parvis pli vA!en, og kan ha hekket uten at det ble konstatert.
2002: Loggfort hele itret i varierende antall. De 110yeste dagsantallene var 21 ind. 22.02, 25
ind. 07.09 og 19 ind. 28.09. Hekk.ing ble ikke konstantert, men arten ble ofte sett parvis i l0pet
av Yliren.

Stjertand Anas acu/a
2000: Arten ble observert som vanlig med fa observasjoner. 2 par rastet 17.04. og I par rastet
29.04.
2001: Fire funn pa vA!en, med ett par ved 0yskjrera 30.04. og i Massebukta 04.05. En hann
holdt seg ved 0yskjrera ll.-12.05. og ett par trakk forbi 13.05. Kun ett funn pli 110sten, da 5
ind. trakk 01.09.
2002: Tre funn pli vA!en, og ett pli h0sten. Ett par pli Vest 09.05, to par I 0.05, hele 9 ind.
11.05 og to ind. ved 0yskjrera 17.08.

Knekkand Anas querquelata
2000: Hann rastet 18.04. 3 harmer og 2 hunner rastet 29.04. Enkeltind. trakk 30.04. og 2 ind .
rastet 0 1.05. Arets fugler utgj0T bare 18.-21. funnel ved stasjonen.
2002: Ett par rastet i darnmen 04.05.

Skjeand: Anas clypeata
2000: Som normalt ble noen fugler sett i overgangen april-mai. I par Iii i darnmen 28.04.
29.04. var antallet steget til4 ind. El par rastet ved sm 08.05. I par trakk forbi 0ya 13.05.
200 I: Kun ett funn den 07.05. da ett par Ia i Dammen.
2002: Skj.:anda kunne loggferes allerede sli tidlig som 30.03, da ett par fley over
Speidersletta. Deretter ble arten notert ytteligere tre dager pli vliren. 4 ind. (tre harmer og en
hunn) trakk forbi I 0.05, 5 harmer rastet pa Sm 19.05 og tre harmer og en hunn trakk motS
30.05.

Toppand Aythyafuligula
2000: Arten ble kun sett gjennom vitrsesongen i perioden 17.03.-28.05. En markert topp ble
som normalt notert i begynnelsen av maimed 130 ind, hvorav 80 rastende den 06.05.
2001: Forekom pli vA!en med 3-28 ind. fra 29.04.-10.06. Bare to funn pli 110sten, med
henholdsvis 4. ind 21.10. og til sist I ind. 02.11.
2002: Vlirsesongen sto ogs<l. i itr for flest observasjoner, med 7 av i alt 8 observasjonsdager. 30
ind. 09.05, hvorav 20 pli trekk, ble 110yeste notering i cir.
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Bergand Aythya marila
2000: 3 vftrobservasjoner foreligger med 1 par 29.04. 3 ind. 08.05. og 1 hann 13.05. Aile
fuglene ble notert pa trekk.
200 I: Sjeldent forekommende ogsa i ftr, da 2 ind. trakk 19.05. og en hunnfarget fugl rastet
24.10.
2002: Tre observasjoner ble gjort. 7 ind. rastet 09.05, ett par trakk 11.05 og to hanner og en
hunn trakk 21.09.
l.Erfugl Somateria mollissima
2000: Hekket. Loggf0rt daglig gjennom hele Aret. I SO ind. holdt til rundt eya 02.0 I. Antallet
holdt seg rundt 150-250 ind. frem til midten av mars da en merkbar 0kning av rastende fugle r
ble notert. 880 ind. sett 25.03. Antall fugl siste halvdel av mai var daglig over 1000 fugl og
1500 ind. ble notert 17.05 da flokkene bestod av 80% hanner. Fame fugler ble som vanlig sett
gjennom h0stsesongen og st0rste antall ble gjort 19.09 da 250 ind. ble loggf0rt.

200 I: Anslagsvis 400 ind. pa plass nar sesongen startet 17.03. Antallet holdt seg rundt 500
fram til slutten a\· april, da mange hadde trekt videre, og en god del hunner Ia pa reir. Minst
20 par hekket pa Vesle, og 2 pa 0yskjrera. F0rste pullus dukket opp 12.05. Noterbart trekk av
hanner pa vei s0r 23.05.-10.06 med opptil 200 dir. om dagen. Mange rastet ogsft, og minst
1250 hanner rastet pa S0r 04.06. Relativt sma an tall notert pa h0sten med vanligvis dmytl 00
ind.
2002: Hekket. Ved , ·Arsesongens start i midten av februar ble 650 ind. loggf0rt. Under en
tellerunde rundt hele 0)a 23.03 ble 780 ind. notert. Neste rerfugltelling ble utf0rt 30.03, da
anslagsvis 900 ind. ble observert. Fram til slutten av mai ble 400-600 ind. loggf0rt, mens arets
h0yeste antall ble notert 30.05 da minst 1100 ind. ble sett. Majoriteten av disse var
hannfugler. Under h0stsesongen ble langt frerre fugler loggf0rt, med I 00-200 ind. de fleste
bes0ksdager. 300 ind. 03.10 var h0stens h0yeste antall. Fra midten av oktober avtok antallet
drastisk, noe som sikkert skyIdes at rerfugljakta var like rundt hj0met.
Praktrerfugl Somateria spectabilis
2000: 1 hann rastet en kort stund 01.05. f0r den trakk videre mot NV. Dette er 5. funn gjort
ved stasjonen.

2002 : En ad. hann rastet 28.-29.03. Fuglen Ia i en rerfuglflokk utenfor 0yas nordspiss.

Havelle Clangula hyemalis
2000: Kun varobservasjoner ble notert av denne arten som aldri blir sett i store antall i
0stfold. 1-2 ind. notert i januar. Fugler pA trekk ble loggf0rt i perioden 18.03.-28.05. St0rste
antall ble 19 ind. pa trekk 17.04.
2001 : Relativt mange observasjoner i Ar, med 6 funn i perioden 09.04-02.06. av totalt 24 ind.
Aile bortsett fra 2 ind. 29.04. var trekkende fugler. 12.05. stakk seg ut med det heyeste
antallet, da 11 ind. trakk forbi. PA h0sten Ia ett ind. ved 0ya fra 26.08.-30.09. Deretter ble 2
ind. 13.10., I hann 22.10. og igjen 2 ind. 27.10. sett trekkende. Overdrevent bestenotering
med hele 50 trekkende ind . forbi eya 04.11. Dagen etter rastet arets siste ind.
2002: Havella ble bare sett fire dager. Trekkende fugler ble notert med to ind. 11.05, ett ind.
25.05 og ett ind . 03. 10. Arets siste rastet i Veslesund 16.11.
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Svartand Mclanitta nigra
2000: Notert hver bes0ksdag under vinter og vAr. Total! ble 4910 ind. Ioggf0rt trekkende inn
fjorden med hovedtrekk fra mid ten av april. St0rste an tall ble gjort med 800 ind. 05.05., 620
ind. 07.05. og 600 ind. 17.05.
200 I: Observert vanlig gjennom hele aret. Spesielt vanlig pa vartrekket da totalt 5699 ind.
rastet eller trakk forbi 0ya. H0yeste antall var 710 ind. 29.04. og hele 1850 ind. 12.05. Pa
h0sten i mindre antall helt til sesongavslutningen 17.11. med 450 ind. som det overlegent
h0yeste antall27.10.
2002: Arets f0rste ble sett 22.02. Totalt 4802 ind. ble observert i l0pet av varen (22.0214.06), hvorav 3415 pa direkte trekk. Arets h0yeste dagsantall b1e notert 09.06, da 900 ind.
b1e loggf0rt. Andre h0ye antall er 626 ind. 19.05 og 700 ind. 25.05. Pa h0sten ble arten notert
i mindre antall i perioden 31.08- 03.11.

Sjaorre Melanittafusca
2000: Arten forekommer mer fatallig enn svartand under vartrekket forbi Akemya i
april/mai. Totalt ble 183 ind. notert trekkende i perioden 15.04.-31.05. Kun sett 2 ganger pa
h0sten med enkeltindivider 23.09 og 03.11.
200 I: Registrert 10 dager v11.ren med mindre enn I 0 ind., hovedsakelig i april og mai. Bare
observert ved 4 anledninger pa h0sten med 12 ind. 30.09. som h0yeste antall.
2002: Registrert i mindre antall pa varen i perioden 24.04 til 02.06. H0yeste dagsantall ble
notert 11 .05, med 25 ind. pa direkte trekk. Totalt ble 63 ind. loggf0rt, samtlige pa varen.
Kvinand Bucephala clanga
2000: Notert tatallig gjennom vinteren. Sett pa varen frem til 08.05 med en sent trekkende
20.05. St0rste antall ble 30 ind. 29.04. Notert Ia.tallig under senh0sten.
2001: Observert sjelden med mer enn 10 ind. hele varen, fra 17.03.-02.06. Bare I ind. 30.09.
registrert i l0pet av h0sten.
2002: Under varhalvaret observert fra 22.02 til12.06, flesteparten i slutten av februar og
mars. lngen spesielt h0ye antall ble loggf0rt, og 20 ind . 23.03 ble 1\.rsbeste. Kun ett funn pa
h0sten, da to ind. rastet 04 .I 0.

Siland Mergus sen·ator
2000: Opptil 12 ind. ble loggf0rt gjennom vinteren. Under varen ble arten sett daglig med
maks. 38 ind. 22.04. Notert mer spredt under h0sten med 15 rastende 15.09. som heyeste
an tall.
2001: Observert sa godt som daglig hele v!tren med 5 til20 ind. fram til 09.06. Langt fame
h0stregistreringer bade i antall dager og individer. Som oftest bare 1-3 ind. bortsett fra 29.09.
da 20 ind. ble loggf0rt.
2002: Arten ble notert daglig under varhalvaret, med opptil 25 ind. Kun sett fire dager under
h0sten, med 8 ind. 08.09 som h0yeste antall.
Laksand Mergus merganser
2000: Arten ble notert fatallig pa trekk under var og h0st i perioden 08.04.-17.05 og 11.09.25.11.
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2001: Htallig observer! 10.04.-24.05. Kun en observasjon i 10pet av h0sten. En hunn rastet
30.09.
2002: Arten ble loggf0rt fire ganger i l0pet av aret, noe som rna sies ava:re normal forekomst
for de!Ule tatallige 0en-arten. Rastende individer notert 23.03, 26.03 og 25.08. Ett ind. trakk
28 .03.

VepsevllkPernis apivorus
2000: 5 varobservasjoner av total! 6 ind. 2 ind. ble notert trekkende allerede 19.04. Dette er
trolig Norges tidligste vepsevak gje!Ulom tidene. Enkeltindivider ble ogsa sett trekkende
29.04., 08.05., 13.05. og 21.05. Sarntlige fugler trakk over s0rspissen av Spja:r0y.
Disse observasjonene utgj0r kun fu!Ul numrner 20-24 for Akemya.
2001: 5 individer sett trekkende 05.-08.05. Tre av disse gikk over Spja:r0y. Fa h0sten bare
notert ved en anledning, da 2 ind. trakk over 0ya 07.09.
2002: Kun to observasjoner i ar. To ind. 14.06 og ett ind. 28.09, sarntlige pa trekk over
Spja:my.

Havern Haliaetus albicilla
2000: I ind. rastet for senere atrekke inn til Spjremy pa morgenen 16.04. Et nytt subad. ind.
rastet 18.04. (Johansen P.-A. 200 1.) Disse fuglene utgj0r 5.-6. funn i nyere tid.
200 I: Enda to nye fu!Ul i ar, med en 2K forbi 0ya 1I.04. og en subadult direkte trekkende
29.09.

Sivhauk Circus aeruginosus
2000: 2 ungfugler, hvorav den ene rastet pa Myra f0r den dro i!Ul mot Spjremy 17.04. Ad hunn
trakk 24.04. Ad. hunn og en 2K fugl trak.k 29.04. Hunn farget ind. kom inn fra vest 19.05. 4
hunnfargede ind. trakk 20.05. Eneste h0stfunn var av I ind. pa trekk 02.09.
Arets 11 ind.er ganske spesielt da det tidligere kun foreligger I8 observasjoner fra Aker0ya.
200 I: En hann rastet pa Myra 08.05 . og to trekkende fugler observer! I2.05.

Myrhauk Circus cyaneus
2000: Fjorarets sene ind. overvintret pa Akemya. 2K-fuglen ble loggf0rt frem til 08.03.
Hunnfargede fugler ble notert rastende ved I 0 tilfeller i perioden 31.03.-06.05. Trolig dreier
det seg om minst 4 ulike individer. En hunn trakk direkte 07.05.
Under h0sten ble en voksen hunn notert Il.09. Ungfugler ble sett rastende 02.10., 14. 10. og
04.10.
2001: Hunnfargede individer rastet pa 0ya 06.04., 25.04. og 05.-06.05. Pa h0sten direkte
trekkende ind. i form av en IK 29.09. og en hunnfarget direkte mot sru et stykke ute i havet
27.10.
2002: To observasjoner ble gjort pa \'aren, og trolig 6 ind. var involver! i h0stens forekomst.
En ad. hunnjaktet pa Myra 13.-14.04, og en hunnfarget trakk over Spja:my 10.05. En
hunnfarget pa trekk over Spjremy, sarnt en hunn over Glova 14.09. I IK kom fraN og holdt
seg ved dammen I9.09. En IK, trolig en hU!Ulfugl, fl0y rundt pa 0ya 21.-22.09. En 1K fugl
hold! ogsa til pa 0ya neste helg, 28.- 29.09. Arets siste var en IK over Nyskogen 01.10.

Ubestemt kjerrhauk Circus sp.
En sa!Ulsynlig myrhauk trakk direkte 29.09.
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Enghauk!Steppehauk Circus pygargus/macrourus
2001: En ubestemt slank kjerrhauk fl0y over Hussletta i skumringa 03.06 . Observasjonen er
per september 2002 ikke innsendt til LRSKJNSK.F.
Hansehauk Accipiter genti/is
2000: Eneste varobservasjon foreligger fra 19.04 da 2 ind. ble sett.
Pah0sten ble 3 fugler loggf0rt, voksen hann scm rastet 11.09., hann pa trekk 20.10 og 1
individ pa trekk 25.11.
2001: En hann pa Myra 28.04. ble varens eneste notering. To funn p a h0sten, hvorav I rast
20.09. og 1 trekkende 14. 10.
2002: Arten ble notert tre dager pa h0sten. Ett ind. pa trekk 21.09, to ind. pa trekk over
Spjrerey 19.10 og ett ind. rastende pa Reduten 23 .1 1.

Spurvehauk Accipiter nisus
2000 : En hann ho1dt til pa 0ya fra nyttar og frem till6.01. En voksen huon rastet 18.01.
De f0rste trekkende fuglene ble notert pa varen fra 08.04. og frem til 20.05. Total! ble 23
fugler loggf0rt med 7 ind. I9 .04 scm h0yeste dagsantall
Under h0stsesongen ble arten sett i perioden 22.08.-25.11. Totalt ble 28 ind. notert med 6 ind.
02.09 scm h0yeste antall.
2001 : Observert med ett til fire ind. pa varen mellom 25.03 . og 12.05. De fleste i l0pet av
april. I mindre antall ogsa pa h0sten, med 8 ind. (5 av disse dir. over Spjremy) 07.09. og 9 ind.
29.09. scm hoyeste antall.
2002: Loggf0rt 13 dager under varhalvaret i perioden 23.03 til 22.05, med totalt 17 ind. (7 pa
direkte trekk). Dagsantallene oversteg ikke to ind.
H0stens f0rste jaktet pa en tornsanger pa Myra 24.08, og til sammen ble hele 68 ind. observer!
i Iopet av h0sten (49 pa direkte trekk). To dager utmerker seg med spesielt h0ye antall, nemlig
19 ind. pa trekk over 0ya 11.09 og 10 rastende og 4 pa trekk 19.1 0.

Musvak Buteo buteo
2000: Total! ble 68 ind. ind. notert trekkende i perioden 18.03.-08.05 . Beste dagen ble 29.04.
da 27 ind. ble loggfort.
Under h0sten sett fatallig med 6 ind. 16.09 scm heyeste notering.
2001: Observert 10 dager i lopet av varen, fra 23.03. til 04.06. Eneste dag med over 10 ind.
mr 23 trekkende den 11.04. Bare observert to dager pa h0sten, da hele 85 ind. trakk over
Spjremy 29.09. og arets siste ble sett med 2 ind. 14. I0.
2002: Atte observasjonsdager pa varen i perioden 23.03 til11.05, med til sammen 36 ind. 23.
og 24.03 ble de beste dagene, med henholdsvis 15 og 10 ind. Under h0sttrekket foreligger tre
observasjoner av enkeltindivider. Samtlige observasjoner dreier seg om fugler p a direkte
trekk.

Fjellvak Buteo lagopus
2000: Notert i mindre antall pa trekk under varsesongen i perioden 09.04.-29.04.
Kun en h0stobservasjon foreligger av enkeltind. 14.1 0 .
2001: To observasjoner tidlig pa varen med en rastende fugl25.03 . og to trekkende 09 .04. Pa
hosten notert 5 dager fra 28.09.-28.1 0. Bare enslige fugler, bortsett fra arets siste, scm gjaldt 4
ind .
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2002: Arest f.erste trakk over huset 04.05. Deretter notert ytteligere to ganger pa varen, med to
ind. I 0.05 og ett ind. 11.05. To observasjoner ble gjort i lepet av hesten, da en.keltindivider
trakk 15. og 28.09.
Ubestemt vak Bueto/Pernis sp.
Ubestemrnelige v!ker ble notert pa trekk 26.05, 01.09, 28.09 og 19.10. Aile observasjonene
dreier seg om en.keltindivider, utenom den 01.09, da 2 ind. ble sett.
Fiskeern Pandion haliaetus
2000: 2 ind. ble notert pa trekk bade 30.04. og 06.05.
2001: Som i fjor sett to dager, med ett ind. 05.05. og 09.06.
2002: Fire observasjoner ble gjort. Enkeltindivider pa trekk 04.05, 24.04, 17.05 og 22.08.
Tarnfalk Falco tinnunculus
2000: 2 ind. overvintret og ble loggfurt II beseksdager frem til 10.02.
1-3 ind. notert ved aile bes.eksdager i perioden 28.02.-19.05 .
Under h0sten ble arten sett 1-2 ind. sett mermest daglig i perioden 20.08.-05.11 . En hunn
notert 25.11.
2001: Ett til to individer observert 9 dager fra 09.04 til 09.06. Pa hesten holdt det seg 2-4 ind.
pa eya fra 13.08.-15.09. Etter dette 1-2 ind. frarn til siste beseksdag, 17.11.
2002: En hann hadde tiihold pa .eya fra 22. til 24.02. Arten ble deretter observert med ett til to
ind. 6 dager fra 24.03 til 28.05. Under hestsesongen ble ogsa max. to ind. observert daglig, da
i perioden 04.08 til 16.11. Totalt 25 observasjonsdager pa hesten.
Dvergfalk Falco columbarius
2000: Notert 18 beseksdager pa varen i perioden 15.04.-21.05., med sterste antall 7 ind.
21.04. Under h0sten ble arten notert med 1-2 ind. 15 dager i perioden 09.09.-16.1 0.
200 I: Enkeltindivider observer! rastende eller i sedvanlig lavt direktetrekk ved 6 anledninger
07.04.- 18.05. pa varen, og 7 ganger pa hesten, 26.08.-27.10. I tillegg til disse kom to
"toppnoteringer" med 6 ind . 06.09. og 3 ind. dagen etter.
2002: Arets ferste var en ad. hann 04.04. Deretter notert ytteligere 7 dager pa varen, med 5
ind. pa trekk 12.05 som heyeste antall. Arten ble Joggfert 5 dager pa h0sttrekket i perioden
07.-21.09, med ett til to ind. pr. dag.
Lerkefalk Falco subbuteo
2000: Arten ble notert med en.keltind. 13.05. da en trakk inn pa ser. I 2K fugl kom inn fraser
og slo seg til ro I OOm fra observateren 19.09. En ungfugl trakk mot serest 23.09.
2001: En adult skrudde seg opp over huset 05.05. En !K fugl holdt seg i nrerheten av ornradet
WC- Glova 06.-07.09.
2002: En IK trakk mot Vest over huset 24.08.
Aftenfalk Falco vespertinus
2001: 30.09. En IK rastende claimet av Rune Olsen.
Lerke-/Aftenfalk Falco vespertinuslsubbuteo
200 I: En av disse artene kom inn fra havet, og trakk videre 07 .05.
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Sa helt nwrk ut.

Vandrefalk Falco p eregrinus
2000: 8 forskjellige enkeltind. ble notert pa varen mellom 10.02.-07.05.
Minst 8 forskjellige fugler ble ogsa notert under h.0sten i perioden 01.09.-11.10. Kun
enkeltindivider loggf.0rt bortsett fra 16.09. da 2 ind ble sett.

2001: En varobservasjon av en hunn som rastet pa 0yskjrera 07.05. Settjevnlig med 10
observasjonsdager pa h0sten i perioden 06.09. til 14.10. Kun enkeltindivider, med unntak av
en hann og en hunn som ble sett 29.09.
2002: Loggf0rt pa vilren med enkeltindivider 23.03, 26.03 , 27.03, 18.04, 24.04 og 09.05.
Pa hasten ble fire enkeltindivider notert, nemlig 22.08, 21.09, 02.11 og sist, men ikke minst,
en hann som trakk mot 0st over,?trerkasseskogen"sa sent som 16.11 .
Jaktfalk Falco rusticolus
2002: Til stor glede for to heldige observat0rer ble ett ind. sett pa ettermiddagen 12.1 0.
Fuglen trakk mot 0st over Hussletta, skrudde deretter kort over Speidersletta og trakk sa
videre mot Vikertangen. Dette er 0ens 11 . funn av arten, men de fleste tidligere funna dreier
seg om "gamle" observasjoner som ikke er behandler av LRSK.
Ubesterot falk Falco sp.
200 I: Ubestemmelige individer av falkeslekten som sadan trekker iblant forbi oya. I Ar havnet
4 ind. mellom 1 I .05. og 09.06 i denne kategorien. I till egg rastet ett ind. 06.10.

2002 : Fire ubestemte falker ble sett dette aret, med enkeltindivider 18.05, 25.05, 26.05 og
06.1 0. Fuglen fra 25.05 var sannsynligvis en dvergfalk, mens den fra oktober trolig var en
vandrefalk.
Orrfugl Tetrao tetrix
2000: Ble under arets fente halvdelloggfert daglig fra 01.01.- 10.06. med opptil 3 ind. En
hann spilte i perioden 16.04.-14.05.
Pa h0sten ble de forste fuglene loggfert 02.09. og 1-3 ind. ble sett daglig frem til 05.11.

2001: En hann sett tilnrermet daglig fra 29.03 . til21.04 da ogsa en hunn innfant seg. Man kan
anta at dette pare! befant seg pa 0ya i hvert fall fram til de ble observer! i full "orreleik" pa
Myra 17.05. Siste varfunn var en spillende hann 03.06. Pa h0sten observert sporadisk fra
13.08.-05.11 . Den mest spesielle observasjonen var kanskje da tre hunnfugler like i nrerheten
av hverandre, trykket hardt pa Myra 16.09.
2002: Arten ble sett de fleste beseksdager i perioden 24.02 til 09.06, med ett til to ind. En
hann spillte 26.03, og fra 17.05 til 01.06. Orreleik, med ett par, ble sett ved Speidersletta
10.05. Pa h0sten ble ett til to ind. observer! 9 dager fra 25.08 til 02.11.
Rapphane Perdix perdix
2000: Me get uventet tillegg pa Aker0yas avifaunaliste da I ind. i ungfugldrakt ble oppdaget
pa Hussletta 16.09. Den ble notert ved noen tilfeller fram til 28.1 0. da den sa tilnrermet
Yoksen ut.
Sivhane Gallinula chloropus
2002: En fugl som sannsynligvis var ei sivh0ne, ble skremt opp ved Ferskvannsdarnmen
11.09. Da dette ble sjekket opp dagen etter, var det ganske riktig en 1K sivh0ne. Dagen derpa
Ia 2 ind. (begge IK-fugler) i dammen, mens kun en fugl ble observer! 14.09 og 19.- 20.09.
Dette funnel dreier seg om 0ens 9. funn av arten, men 4 av de eldre funna dreier seg om en
mulig hekking i 1977.
15

Sothene Fulica atra
2000: Akemyas 7 funn av arten ble gjort da I ind. trakk forbi s0rodden 19.04.
Trane Grus grus
2000: Enkeltind. trakk over Husbukta 01.04. 2 ind. b1e notert pA trekk 17.05. Disse
o bservasjonene utgjm 11.-12. funnet for Akemya.
2001: Ett ind. trakk over 0ya 11.04.

Tjeld Haematopus ostralegus
2000: Hekket. Arten b1e notert med 1 ind. 02.-04.01. De f0rste varfuglene b1e notert 26.02.
Arten b1e deretter loggf0rt daglig under vAren. Opptil 40 rastende fugler hie notert gjennom
vAren. Ultimo april-primo mai blir trekkende Tjeld notert i 'arierende antall inn fjorden. Dette
dreier seg mest sannsynlig om fugler fra nordlige populasjoner pA vei til hekkeomni.den. I ar
ble pA det meste 70 ind. sett trekkende 21.04. Arten hekket med rundt 15 par.
Etter at de hekkende fuglene forsvinner fra Aker0ya i 10pet av juli blir arten notert i smA an tall
gjennom august. Enkelte fugler ble deretter notert frem til13.1 0.
2001: Hekket. 35 ind. var pA plass ved f0rste bes0ksdag, 17.03. Varierte med mellom 15 og
35 rastende og residente ut vAren. Trekkende fugler ble registrert med 40 ind. 20.04, 38 den
12.05. og 20 den 17.05. Et titalls individer hadde tilhold til medio august, da ogsA Arets
h0yeste notering, 16.08 ble gjort med 20 rastende og 38 trekkende fugler. Kun enkeltindivider
ble sett fra 16.09. til og med 04.11.
2002: Hek.ket. Ved fmste bes0ksdag, 22.02, var to ind . pa plass. H0ye antall ble notert 23.03
med 70 ind., 25.03 med 80 ind. og 50 ind. 05.04, 09.05 og 11.05 (bare rastende fugler). Arten
ble for 0Vrig sett daglig pA 0ya gjennom hele vArsesongen, og i begynnelsen av juni holdt
minst 40 fugler til rundt eya. Det er uvisst hvor mange par som hekket, men pA en taksering
pA Vesle 09.06 ble to reir funnel. To reir ble ogsA funnet under en taksering pA Vest 09.06.
Under h0sten notert mer fltallig, med opptil 15 ind. Arets siste observasjon ble gjort 16.11, da
6 ind. ble sett.
Dverglo Charadrius dub ius
2000: Enkeltindivid ble notert pii trek.k 19.04.
En noe overraskende sommerobservasjon ble gjort ved Ferskvannsdarnmen 22.06.
2001: En stadig sjelden fugl pa 0en med to nye funn i 3r. I ind. ble skremt opp og trak.k fra
0ya 30.04., og I ind. rastet 01.05. Begge gangene var det Anusbukta som fik.k bes0k. Disse
fuglene utgj0r 16. og 17. funnel i nyere tid.
Sandlo Charadrius hiaticu/a
2000: De fruste fuglene ble loggf0rt ved bes0k 17.03. Deretter notert i mindre antall gjennom
vAren. Et lite tilsig av nye fugler medio mai var trolig individer tilh0rende den mer nord1ig
hekkende rasen C.h.tundrae. 3 par hekket.
Under h0sten notert med oppti11 0 ind. frem til 19.09. I ind. notert 10.10.
200 1: De 3 f0rste individene var pa 0ya 24.03 .Et antall som holdt seg ganske stabilt fram til
slutten av april, da det som oftest b1e sett 4-8 ind. fram til 09.06. Minst to par hekket pA Vest
og ett pari Massebukta. 2 pull ble observert i Vestre Vadebukt 09.06. H0sten startet med et
Arsbeste pA 9 ind. 11.08, og et antall pa 5-8 ind. holdt seg ut mAneden. Fra 01.09. sett med ett
til 3 individer fram ti128.09. da Arets siste individ b1e 1oggf0rt. Unntaket var 6 rastende fug1er
21.09.
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2002: Arets f0rste satt pa Vest 16.03. Under en tellerunde rundt hele 0ya 30.03 ble 10 ind.
sett, noe som for0vrig var varens h0yeste antall. Ellers ble 2-7 ind. registrert daglig gjennom
varsesongen. Fire par ble funnet hek.kende pii Vest 02.06, og ett reir med fire egg ble funnet i
Massebukta 18.05. Et varslende par ble dessuten sett i Anusbukta 14.06, sA vi kan regne med
at minst 6 par hek.ket pA 0en i ftr. Returtrek.ket var godt i gang ved h0stsesongens oppstart,
med 30 ind. pA Vest 16.08 som arets st0rste antall. Med unntak av 20 ind. dagen etter, ble kun
ensifrcde antall registrert resten av h0sten. Arets siste ble sett 04.10.
Bo1tit Charadrius rnorinellus
2001: To heldige satsere ble gjort oppmerksom pii et ind. pA grunn av lyd, da en adult fugl
tl0y lavt over krak.ken pA Sm 06.05.
Heilo Pluvialis apricaria
2000: Notert pA varen med opptil 15 ind. i perioden 17.04.-21.05.
Pa h0sten ble fugler loggf0rt i perioden 20.08 .-19 .09. Et ind. notcrt 14.10.
2001: Starten pA vartrek.ket ble markert med en enslig trek.kende fugl 25.04. Siden ble 1 til 18
ind sett pa vei nordover fram til 03.06 . Overlegent :irsbeste ble 250 direkte trek.kende
individer den 08.05. Kun tre fugler ble notert rastende i l0pet av varen. Mer spredt forekomst
pa husten, med 18 observasjonsdager fra 11.08. til :irets siste fugl som ble sett 12.1 0. Det kan
se ut som arten er mer tilb0yelig til ii bruke 0ya som rasteplass pA h0sten, da det bare var en
ay disse obsdagene som det kun ble registrert trek.kende individer.
2002: Fire observasjoner ble gjort under v:irtrek.ket, med ert og tre rastende ind. henholdsvis
24.04 og 10.05. Direkte. trek.kende fugler ble sett 18.05, med 15 ind., og 20.05, med 3 ind.
Pa h0sten ble arten notert 18 dager fra 13.08 til 04.10, med 21 ind. 07.09 som heyeste antall.
Sibirlo Pluvialis fulva
2000: En ungfugl rastet pa vest 15.09. Dette er I. funn av arten i 0stfold.
Tun dralo Pluvialis squatarola
2000: 2 varobservasjoner med 1 rastende fugl i full vinterdrakt 01.04. og I trek.kende individ.
17.04.
Notert med opptill4 ind. pa h0sten i perioden 22.08.-17.09. I ind. loggf0rt 04.11.
2001: Ett varfunn fra 17.05 da en fugl trak.k forbi . Kun enkeltvis elier parvis forekonunende i
l0pet av 6 observasjonsdager mellom 13.08. og 21.09.
2002: Kun sett pA h0sten fra 11.09 til 29. 10, med 8 ind pii 0yskjrera 22.09 som arsbeste. Ett
sent ind. satt i Anusbukta 16.11 .
Vipe Vancllus vanellus
2000: Hek.ket. De f0rste vipene hadde ankommet 18.03. Notert i mindre antall daglig gjennom
hele varen. 4 par hek.ket.
PA h0sten notert i mindre antall. 2 sene ind. loggf0rt 05.11.
2001: Tilstede fra 17.03. med ett ind. og svakt 0kende forekomst til 6 ind den 10.04. En liten
trek.ktopp kunne registreres 10.04. med 19 ind (6 dir.) og II ind. (5 dir.) 11 .04. Etter dette i
antall pa 4-8 ind. gjcnnom varsesongen. Hek.ket med tre par. Ett ved Ferskvannsdarnmen og to
i ornradet rundt Starren og Veslesund. To reir ble funnet og 2 pullus observer! den 09.06. I
snitt notert med rundt 5 ind. fram til de to siste som var pa 0ya 07.09.
2002: Hek.ket med minst to par. 13 ind. Yar pa plass 23.03 , og opptil10 ind. ble sett daglig
resten av varen. Under en taksering ble 2 par konstantert hek.kende pa Vest 02.06. Notert i
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'arierende antall fra h0stsesongens begynnelse fram til l5 .09. 17 ind. 08.09 ble hets lwyeste
notering.
Polarsnipe Calidris canutus
2000: En varobs. med 3 rastende ind. 17.04. PA h0sten notert i perioden 19.08.-19.09. med
lwyeste antall27 ind. 09.09.
2001 : To funn pAvhen. Det f0rste a!lerede 24.03. av en mulig rastende fugl. Nr. to komi
form av 8 trekkende ind. 13.05. PAh0sten noter ved fern tilfeller fra 13.08. til 15.09. med 16
rastende som h0yeste dagstall 06.09.
2002: Observert 5 dager pA h0sten fra 25.08 til 19.09. 48 ind. ble notert 31.08, som som er et
mert h0yt tall for 0en.
Sandleper Calidris alba
2000: Loggfort daglig med opptil 7 ind. i perioden 20.08.-19.09. Dessuten 1 ind. 01.10.
2001: Kun ett funn av ett ind. den 26.08.
2002: Loggf0rt 6 dager i perioden 31.08 til 19.09, med 13 ind. 07.09 som h0yeste antall.
tillegg trakk ett ind. sydover 29.09.
Dvergsnipe Calidris minuta
2000: Notert i mindre antall under lwsten i perioden 20.08.- 19.09.
200 I: 3 rastende fugler ble notert 01., 06. og 15.09., og kan vel dreie seg om de samme
fuglene.
2002: 8 ind. rastet pA Sorodden 12.10.
Temmincksnipe Calidris temminckii
2000: 2 i.nd. rastet 21.05.
2001: I rastet pa S0rodden 13.08.
Tundrasnipe Calidris ferruginea
2000: Notert i sma antall mellom 20.08.-10.09.
2001: Fern observasjonsdager fra 11.08.-06.09. av som mest 15 ind. 12.08.
Fjrereplytt Calidris maritima
2000: Opptill 25 ind. ble notert i januar.
2001:2 ind. rastet pi\ Svartskja::r 09.04. og en ble observert trekkende 03.11.
2002: 14 ind. rastet pA Vest 22.02.
Myrsnipe Calidris alpina
2000: 3 ind. rastet ved Veslesund 02.01. PA varen notert med oppti1 27 ind i perioden 06.05.04.06. Sett daglig i perioden 19.08.-02.1 0. 2 ind. loggfort 04.11 . St0rste antall pa h0sten ble
120 ind. 20.08 og 80 ind. 09.09.
2001: Sett pa varen fra 12.05. da 3 rastet og 8 trakk forbi 0ya. Deretter notert 3 ganger i sma
antall fram til den 24.05. da he1e 80 ind. trakk nordover. pa hosten notert sa godt som hver
eneste bes0ksdag fra 11 .08. til di tre siste rastende ble notert 22.10. Hovedtyngde mellom
26.08. og 20.09. med 45+ pa rast 27.08. som h0yeste antall.
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2002: Observert 9 dager pa varen fra 24.04 til 26.05. To dager utmerker seg, med 29 ind.
18.05 og 30 ind. 24.05. Mer tallrik pa h.0sten i period en 16.08 til 13.1 0, da 50 ind. ble sett
16.08 og 40 ind. dagen etter.
Brushanc Philomachus pugnax
3 observasjoner med opptil6 ind foreligger fi:a varen i perioden 02.05.-13.05.
Sett tatallig pa lwsten i perioden 19.08.-02.09. aoo{},
2001: 3 ind passerte eya 24.05. Fern obsdager pa lwsten. Den ferste var av to ind. som ble sett
flygende fra Bastangen pa Vesteroy, og kunne felges til de Iande! pa Akereya. Etter det sett
fire dager fram till6.09. med maksimum 2 ind.
2002: Arets ferste observasjon a' arten ble gjort av tre ind. som rastet 19.05. To ind. ble sett
14.06, mens de fire siste observasjonsdagene var pa !wsten. 10 ind. p! Vest 16.08 var arets
h0yeste antall. Arets siste ble sett 22.09.
Rustsoipe Tryngites subruficollis
2000: I ind. rastet i vestre vadebukt sarnmen med Sibirloen 15.09. Dette er 1. observasjon av
arten i 0stfold.
Dobbeltbekkasin Gallinago media
2000: l ind. rastet pa Myra 11.09.
2001: 1 rastet 26.08. Dette utgjm det 18. funnet av arten pa Akereya.
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
2000: Hekket. Arten ble notert med I ind. 02.01. De ferste fuglene pa varen ble loggfert
31.03. og sett daglig frem til 05 .11. 2-3 par hekket. St0rste antall var og h.0st ble registrert
23.04. med 14 ind. og 12 ind. 12.09.
2001: Vanlig pa varen fra 07.04. med opp til 8 ind. pa en dag. Revirhevdende pa Myra og pa
Speidersletta i det minste 25.04.-28.04. Pa h.0sten fi:a 14.08. da en flokk pa 13 ind. fley over
Ser i en flokk. Normalt rundt 3-10 ind. hver dag fram til 27 .I 0. Etter dette fire dager med
enkeltind. fram til arets siste bes0ksdag, 17.11.
2002: Notert nesten daglig pa varen med 1-6 ind. fra 29.03 til 01.06. Spillende fugler ble sett
17. 05 og 0 I. 06, men om arten hekket i ar er uvisst. Deretter registrert fra 13.08 til 03.1 1, med
10 ind. 17.08 og 21 ind. (hvorav 15 p! direkte trekk) 21.09 som de sterste dagsantallene.
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
2000: 1-2 ind. notert 5 dager i perioden 30.09-21.10.
2001: 2 ind. 29.09, 1 ind. 06. 10 og senest 13.1 0. da to ind. ble gatt opp. En i Starren og en ved
F erskvannsdarnmen.
2002: Ett ind. hadde tilhold pa Speidersletta 19.10.
Rugde Scolopax rusticola
2000: Hekket? Arets ferste fugl ble notert 19.03. Deretter ble spredte observasjoner av 1-2
ind. gjort frem til 17.04. Fra 17.04.-1 0.06. ble et revirhevdende ind. notert hver kveld pa sine
runder rundt eya. U nder hesten ble enkeltind. notert i perioden 15.09.-05.1 I.
2001: Arets ferste ble sett 31.03 . Deretter 1-2 ind. til og med 03.06. Fire dager med
revirhevdende fugler fra 04.05.-03.06. m~lge BWP (Cramp et. al.) tilsier den arlige og stabile
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revirhevdingen sikker hekking pa Aken<Jya, men nevner ogsa at bekreftelse i form av reirfunn
generelt er srerdeles vanskelig a framskaffe.
2002: Pa varen ble arten sett fra 23 .03. Deretter ble 1-3 ind. sett nesten daglig resten av
varsesongen. Revirhevdende individer notert fra 28.03 til begynnelsen av j uni. I lepet av
lwsten ble arten sett 7 dager med enkeltindivider. I tillegg kommer 5 ind. 19.10. Ett ind. ble
ringmerket i itr, da en 1K hang i nettet innerst i Nyskogen 28.09.
Lappspove Limosa lapponica
2000: Pa varen ble rastende fugler loggf0rt i perioden 08.05.-28.05 med st0rste antall23 ind.
13.05. Notert i sma antall under h0sttrekket.
200 I: Observer! med 59 ind. 12.05., hvorav 56 trakk direkte. Dagen etter ble 17 ind. notert pa
trekk. Pa h0sten notert pa direkte trekk med 3 ind. I7.08. og I ind. 28.08.
2002: Ett til tre rastende ind. sett tre dager medio mai. Pa h0sten notert 8 dager i perioden 07.28.09, med ett til to ind.

Smaspove Numenius phaeopus
2000: Arten notert pa varen mellom 20.04.- I I .06. Hovedtrekket gikk som vanlig f0rste del av
mai. Swrste antall ble notert med 515 ind. 06.05 ., 250 ind. 07.05 og 220 ind. 09.05 .
200I: Arets 2 fmste fugler rastet 22.04. Varens, og arets siste var 4 dir. I 9.05. Tre dager med
over 100 ind. ble notert mellom 08.05 . og I2.05 . Heyeste antall 08.05. da minst 750 trakk og
50 rastet.
2002: Arets forekomst var begrenset til vartrekket, fra begynnelsen av mai til furste juni.
Arets to ferste rastet pa 0yskjrera 04.05 . 70 rastende ind. 09.05 og I30 pa trekk I 1.05 var de
heyeste antallene som ble loggf0rt.

Storspove Numenius arquata
2000: Notert under varen fra 01.04.-18.05. 6 ind. rastet I 0.06. St0rste antall ble registrert
19.04 med 75 ind.
Notert fatallig i august.
200I: Sterkt varierende antall observer! fra 10.04.-04.06. pa vitren, og I I .08.-07.09. p.i
hesten. De beste dagene pa varen var 70 ind. (55 dir.) 22.04. og 80 rastende I I .05. Pa hesten
maksimalt I I ind. 16.08.
2002: Kun tre observasjoner i ar. Hele 80 ind. pa trekk 24.04, samt ett ind. 13.08 og to ind.
16.08,

Sotsnipe Tringa erythropus
2000: Enkeltind.loggf0rt spredt i perioden 05.08.-16.09.
200 I: 2 rastende 13.08. og I direkte trekkende 25.08. ble arets beholdning.
Radstilk Tringa totanus
2000: Hekket. I -3 ind. ble notert pa Aker0ya gjennom januar og februar. Uvisst nar de f.orste
trekkfuglene ankom, men arten ble sett ved hver bes0ksdag fra 11.03. St0rste antall under
varen ble 23 ind., hvorav 17 trekkende, 13.05. 3 par hekket. Notert fatallig pa h0sten frem til
05. 11. 2 ind. loggfurt 02.12.
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2001: Ett ind. var pit plass ved sesongstart. Denne hadde selskap av 4-8 artsfrender gjennom
det meste av varen. Gjennom !wsten var antallet som oftest noe Iavere, med 2-5 ind. helt til de
siste to ble sett 01.11. Obsenasjoner av trekkende fugler ble gjort av 20 ind. 27.08., 7 ind.
07.09. og 2 ind. 27.10.
2002: Hekket. Fire ind. notert 22.02. Ett til I 0 ind. ble deretter sett daglig gjeruwm hele
varsesongen. Tre par hekket p{l Vest. Loggfort i mindre antall pit hosten, frarn 16.11.
Gluttsnipe Tringa nebularia
2000: Notert pa varen i perioden 22.04.-20.05. med sl0rste antall 10 ind. 07.05.
Sett pa !wsten tatallig frem til 01.1 0.
2001: Loggforing av arten startet med 10 trekkende ind. 01.05. Stilte for 111Vrig med 6
obsdager gjennom maimed opptil 12 ind. pa en dag. 08.05. Pa hosten sporadisk i dalende
antall frarn til 29.09.
2002: Loggarket for gluttsnipe kunne settes inn i permen 09.05, da ett ind. ble sett pa direkte
trekk. Deretter fulgte ytteligere 6 observasjonsdager fram til 09.06, da to ind. ble sett. Kun
lave an tall pa varen, med ett til to ind. Mer tallrik pa !wsten, med 18 observasjonsdager frarn
til 04.1 0. St0rst antall i august, med opptil 5 ind.
Skogsnipe Tringa ochropus
2000: Notert daglig i sma antall pa trekk mellom 17.04.-23.04. 5 ind. loggf0rt 23.07.
2001: To funn dette aret, av ett ind. 07.04. og 2 ind. 13.08.
2002: Ogsa i ar ble skogsnipa bare sett to ganger. Ett ind. pa trekk 09.06 og en rastende 17.08.
Gnmnstilk Tringa glareola
2000: Loggfort pa varen i perioden 17.04.-09.05. St0rste antall 06.05. med 16 ind., hvom 14
trekkende. Pa hosten notert med 8-10 ind. 23.08.
200 I: Observer! 5 dager mellom 05.05. og 13.05. med stort sett ett ind. II. og 13. ble fuglen
ogsa sett spillende pa 0stmyra. Pa hosten holdt en fugl seg i Vestre Vaderbukt fra 13.08.17.08.
2002: F0rste observasjonsdato, 09.05, sto ogsa for Arets lwyeste anta11 av arten, med tre
rastende ind. To enkeltindividere ble registrert senere i mai. Heller ikke hostens forekomst var
noe a skryte av, da tre enkeltindivider ble loggfort frarn til 01.09.
Strandsnipe Actitis hypolcucus

:woo: Sma antall notert rastende i periodene 23.04.-16.05. og 20.08.-02 .09.
2001: 1-3 ind. notert i perioden 30.04.-17.05. Pa hosten med rundt I 0 ind. gjennom hele
august. Senere 4 funn i september hvorav den siste var 28.09.
2002: Notert 5 dager pa varen i perioden 09.05 til 01.06, med tre ind. pa nasjonaldagen som
lwyeste dagsantall. Mer \ anlig pa lwsten, med I 0 observasjonsdager fra h0stsesongens start
frarn til 08.09. 21 ind. 13.08, og 20 ind. 16.-17.08 ble lwstens og il.rets hoyeste antall for arten.
Steinvender Arenaria interpres
2000: Hekket. Notert nrermest daglig mellom 29.04.-16.09. Sl0rste antall viir ble 8 ind. 19.05.
og !wst I 0 ind. 09.09. Et par hekket pa Vesle.
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200 I : Ett par hekket pa Vesle ogsa i ar. Det er stort sett fugler fra dctte paret som ble sen pa
0ya fra 28.04.-09.06. Pa h.0sten ble to ind. loggfl'lrt 06.og 15.09.
2002: Ett til to par hekket pa Vesle. Ofte registrert fra 09. ti125. mai, med ett til to ind. Eneste
antall som oversteg dette var 5 ind. 18.05. Sett 5 dager pa h.0sten i perioden 22.08 till4.09,
med 9 ind. pa Vest 07.09 som lwyeste dagsantall.
Polarjo Stercorarius pomarinus
2000: 2 ind., en ad. og en eldre subad. trakk 20.05. (Johansen P.-A. 2001.) Dette utgjm funn
nummer 5 for Akemya.
2001: 2 nye funn i ar, da 3 adulte fugler av den lyse typen trakk nordover 09.06. og 3 ind.
trakk den 30.06.
2002: To funn ogsa i Ar. To ad. av den lys fasen trakk nordover i sundet mellom 0en og
Asmale-y 24.05 og en ad., ogsa denne tilh.0rende den lyse fasen, trakk mot s0mst over
0yskjrera 01.06.
Tyvjo Styercorarius parasiticus
2000: Notert ganske tallrik under varen i perioden 22.04.-10.06. Stmste antall ble 10
trekkende ind. 20.05.
Sett sparsomt under h.0sten i perioden 20.08.-05.11.
2001: Loggf0rt relativt ofte i perioden 29.04.-10.06. med opp til4 ind. 09.06. Kun ett
h0stfunn, da 2 ind. trakk den 14.08.
2002: Ofte a se i perioden 09.-31.05. Totalt 13 ind. ble loggfe-rt, 11 av disse pa direkte trekk.
Et he-stfunn, med ett ind. pa trekk 07.09.
Fjelljo Stercorarius longicaudus
2000: En lys IK fugl ble sett pit trekk 04.11. Detter 7. funnet av arten pit Akemya.
2001: Ett funn ogsa i ar. En m0rkjuvenil trakk mot vest 14.08.
Ubestemt jo Stercorarius sp.
Ett ind. av en fugl i lys fase forble ubestemt da den trakk forbi 23.05.
2002: Tre ubestemte joer ble sett pa trekk 31.08.
Storjo Catharacta skua
2000: 7 ind. trakk forbi semiden av 0ya I0.09 og 1 ind. rastet II .09.
2001 : Et bra ar for denne arten startet med ett ind. 11.05. Ett sommerfunn fra 13 .07. Gode
vinder fra SV i midten av august ga enkeltind. 12., 14. og 15. Nesten spektakulrert var det den
17.08. da hele 7 ind. ble sett trekkende og/eller jaktende fra skadeplassen se-rvest pa e-ya. Tre
ind. ble observert i a samarbeide under jakten pA lokal mAkemat pA Vesle.
2002: To observasjonsdager i ar. 5 ind. ble sett pa trekk 3 J .08, men to av disse fle-y rundt nrer
0en i noen timer. 1tillegg ble ett ind. sett pit trekk over Smodden 28.09.
Dvergmake Larus minutus
2000: 2 voksne og en 2K fugl ble notert 07.05. Under h.0sten ble J lK sett trekkende 03.11.
10.1 J ble 3 ad. og 7 1K fugler loggf0rt og 05 .11 ble 1 ad. og 3 IK fugler notert. (Johansen P.A. 2001.) Fra fe-r foreligger det 19 funn av arten pa Akemya.
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2001 : 7 individer hvorav 2 ad. og 5 1K trakk. forb i oya 27.1 0.
2002: 1 1K trakk. sydover 21.09.

Hettemake Larzts ridibundus
2000: Notert pa varen daglig fra 18.03. Storste antall ble loggf0rt 19.04. med 75 ind.
PA lwsten sett med opptill I 0 ind. frem til 03 .! 0.
2001: Ett ind. var pa 0ya 25.03. En ukes tid etter okte antallet til mellom 10 og 25 ind. daglig
fram til 05.05. Resten av v:iren nrermest daglig med 2-5 ind. Pa lwsten med I til 6 ind. fram til
17.08. som ble arets siste observasjon av arten.
2002: Daglig notert under hele varsesongen, med 60 rastende ind. pa Svartskjrer-ost 27.03
som h.oyeste dagsantall. Ett til to ind. hold! til i Anusbukta fra mid ten av mai til varsesongens
slutt, sa det kan hende at dette var et par som hekket i nrerheten, for eksempel pa
Rullesteinsholmen. Enkeltindivider notert to dager pa lwsten, nemlig 13.09 og 03.1 0.

Fiskemake Larus canus
2000: Hekket. Opptill 15 ind. notert i januar. Trekkende fugler notert under varen fra 08.03.
H0yeste antall b1e dager med 50 ind. 10 par hek.ket, 4 pa Aken11ya og 6 pa Vesle.
Opptil 30 ind. ble sett pa lwsten frem til 25. 11 .
200 1: Hekket. Vanlig med 5-25 ind. sa godt som hver besoksdag fra 25.03. til og med medic
august. I september og oktober sporadisk med 1-5 rastende. 27. 10. utrnerket seg med Arets
siste rastende, og da med 20 ind. 5-25 trekkende fugler nesten daglig fra 28.1 0.-04. I 1.
2002: Hekket. Sett i varierende antall hele varen. Toppnoteringene er !50 ind. 27.03 (hvorav
120 pa Svartskjrer-0st) og 80 ind. 09.05 (hvorav 30 ind. pa direkte trekk). Hekket flere steder
pa 0ya, bl.a. pa broiUlen, i Massebukta og pa Vest. Fatal Jig pa lwsten fram til 12.10.

Sildemake Larus foscus
2000: Hekket. Arten ble set! fra 17.03. Hoyeste antall ble gjort 21.04 da 37 ind. rastet i
dammen. 10 par hekket pa Vesle. Sett sparsomlig under lwsten frem til 03 .I 0
2001: Hekket. Forste obs. 02.04. Vanlig med 50-100 ind. fram till7.05 . 10-20 ind. vanlig
fram til 15.09. Etter dette 1-3 ind. ved 6 anledninger fram til 13.10. 15 par hekket pa Vesle.
2002: Hekket. Arets to forste sildemliker ble sett 24.03, og arten ble deretter daglig registrert
resten av varen. 30 ind. 31.05, hvorav 25 ved Ferskvannsdammen, var arets lwyeste loggfillrte
antall. 30 par hekket pa Vesle i Ar. Fatallig pa lwsten fram til28.09.

Grlimake Larus argentatus
2000: Hekket. Tallrik hele aret. 400 ind. !4.01. 500 ind. 18.-19.03. 250 ind 17.05.
60 par hekket pA Vesle. St0rste antall under lwsten ble registrert 03.10 med 700 ind. 1400
ind., hvorav I 000 trekkende ble loggfort 04.11.
2001: Hek.ket. Svrert vanlig gjeiUlom aret. 150-250 ind. gjeMom varen. 200-500 ind. pA
h0sten. Hoyeste antall var 500 den 14.04., 400+ 09.06. (200 av disse pi!. trekk), 500 ind. 13.08.
I 00 par hekket pi!. Vesle.
2002: Hekket. Vanlig hele Aret, med minst 70 ind. hver dag. De lwyeste antallene var 400 ind.
23-24.02, 500 ind. 23.03, 400 ind. 25.03 og 400 ind. 19.09. Hekket med 60 par pi!. Vesle.
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Grennlandsmllke/Polarmake Larus claucoideslhyperboreus
2000: Et ind. trakk ned Glova 03.06.
Polarmake Larus hyperboreus
2000: 2K fugl trakk 21.05. (Johansen P.-A. 2001.) Dette utgj 0r 16. funnet av arten pA
Aker0ya.
Svartbak Larus marinus
2000: Hekket. Loggf0rt ved hvert bes0k. Mindre antall notert under vAren med ste"rste antall
40 ind. 18.03. 10 par hekket. Under h0sten notert med rundt 30 ind. daglig. 04.11 ble 140
fug!er, hvorav 100 trekkende 1oggf0rt.
2001: Hekket. Vanlig med 25-50 ind. he1e aret. H0yeste antall 80 ind. 14 par hek.ket pa Vesle
og 6 par pa 0yskjrera.
2002: Hekket. Loggf0rt med 20 til 50 ind. hele Aret. 54 ind. ble notert under en tellerunde
13.09. 6 par hekket pil Vesle.

Krykkje Rissa tridactyla
2000: Tallrik noen dager i januar med 150 ind. 02.01 og 300 ind. 04.01. Sett spredt under
varen med maks. 20 ind. 18.04. 1-2 ind. sett 11.-12.06. Under h0sten notert spredt fra 09.09.
500 ind. trakk 04.11.
2001: 12 ind. pil trekk 09.04. Senere pil vAren notert 6 dager fra 12.05.-09.06., med som mest
60 pil trekk 01.06. PillWsten i smil antall fra 12.08. til media oktober i riktige vinder. Riktige
vinder var det til gangs i begynnelsen av november, med 150 ind. 03 .1 I. og hele 1300 ind.
04.11. Siste obs var av 50 ind. pa trekk 17.1 1.
2002: Uregelmessig og relativt tatallig i ar. PA vAren notert tre dager fra 22.02 til 20.05, med
maksium 15 ind. Fern observasjonsdager pa h0sten, med 6 ind. 31.08 som h0yeste antall.

Splitterne Sterna sandvicensis
2001: 2 + I ind. fisket ved 0yskjaera en kart stund fur de trakk videre 09.06. 2 nye fugler
trakk forbi 16.06., samt 3 ind. 3 0.06. Dette utgj0r funn 16-19 for 0en.
2002: To ind. rastet pil Rullesteinsho1men 14.06 og en 1K rastet 07.09.
Makrellterne Sterna hirundo
2000: Hekket. Notert daglig pil vAren allerede fra 17.04. Hovedtrekket foregikk media mai. 15
par hekket pa Vesle.
200 I: Hek.ket. Daglig med rastende og trekkende fugler i sma antall fra 28.04.-07.05. Etter
dette med I 0-50 lokale fugler som benyttet farvannet rundt 0ya til mats0k. Pa h0sten 25 ind.
13.08. men bare to dager senere sto arets siste observasjon for tur, da med 5 ind. Ca. 15 par
hekket pA Vesle.
2002: Hek.ket. Daglig pa varen fra 24.04, med 80 ind. 09.05 sam arets h0yeste antall. 12 par
hek.ket pa Vest og 23 par pil Vesle. Fatallig pa h0sten fram til 21.09.

Rednebbterne Sterna paradisaea
2000: Hek.ket. Notert daglig pi\ varen allerede fra 20.04. Swrste antall ble 50 ind. 19.05. 2 par
hekket pa vest. Et meget sent ind. ble loggfurt pa trekk 04.11.
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2001: Hekket. Sa godt som daglig fra 01.05. til siste varbes0ksdag 16.06. H0yeste antall var
15.ind. 15.05., 20 ind. 09.06. og 20 ind. 16.06. Denne dagen ble det ogsa sett en 2K fugl som
fisket ved Svartskja::r. Ingen observasjoner fra lwsten. Minst 3 par fors0kte hekking pa
Rullestensholmen.
2002: Hekket. Daglig notert pa varen fra 09.05, med opptil 35 rastende ind. rundt oya. Ett par
hekket pa Vest og fern pa Vesle. Tre lwstobservasjoner ble gjort, samtlige i september.
MakrellternefR.ednebbterne Sterna hirundo!paradisaea
2000: 2200 trekkende ind. b1e loggfurt pa 20 dager i mai. St0rste antall ble gjort 07. og 20. da
300 ind. trakk.
200 I: Ca. I 000 trekkende fugler forble ubestemt i perioden 28.04.-09.06. Pa lwsten fra 11.17.08. og tre sva::rt sene fugler trakk forbi 27.1 0.
2002: Sva::rt .ta trekkende fugler ble registrert i ar, med en total pa bare 125 ind i mai. Det lave
antallet skyldes vel heller manglende loggf0ring og trekktelling, enn at antallet trekkende
terner forbi 0ya faktisk var lavt. Fern h0stobservasjoner av ubestemte Ierner ble gjort fram til
12.09, med 10 ind. 16.08 som h0yeste antall.
Lomvi Uria aalge
2000: Opptill 30 ind. ble registrert i januar. 2 ind. ble notert 07. og 18 .05.
Under h0sten sett i mindre antall fra 09.09. med 50 ind. 04. I 1 som h0yeste antall.
2001: 3 observasjoner pA varen, med en rastende 02.06., og enkeltindivider pa trekk 09.06. og
14.06. Pa h0sten regelmessig fra 04.10. til I 7.1 1. med pa det meste I400+ ind pa trekk mot N
02.1 I. Mye alkefugl ogsa de to neste dagene, men da med variabel trekkretning, da anslagsvis
600 fl0y forbi den 3. og minst 800 den 04.11. Fiest rastende fugler forekom mellom 13.1 0. og
27.10. med opptil40 ind. pa vannet.
2002: Tre observasjoner ble gjort tidlig pa varen, med rastede enkeltindivider 23.02 og 25.03,
samt to ind. 23.03. Pa h0sten ble ett ind. sett 13.09 og 20 ind. 19.09, fm en st0rre mengde
alkefugler trakk inn i fjorden 21.09. Minst 100 ind. kunne da artsbestemmes til lomvi.
Deretter ble arten sett regclmessig resten av h0stsesongen, med opptil 50 rastende ind. pa en
dag.
Alke A lea torda
2000: Opptil 30 ind. sett i januar. I mai ble 2 ind. notert 17.05. og enkeltind. 18. og 28. Etjuni
funn foreligger med 1 ind. 12.06. Under h0sten sett tatallig med opptil35 ind. fra 09.09.
200 I: Ett til fire ind. notert ved 5 bes0ksdager i mai. Jevnlig observer! pit h0sten fra 04.1 0. De
h0yeste antallene sammenfaller med lomviens inntog i Oslofjorden 02.1 I .-04.11. med 500+
den 2.
2002: Arets f0rste alke ble sett utenfor 0yas vestside den 13.04. To ind. ble notert pa trekk i
mai, I 0. og 31.05. Ni observasjonsdager pit h0sten fra 19.09, med opptil 50 ind. pa en dag.
Lomvi/Alke Uria lomvia/Aica torda
2000: Ubestemte Lomvi/AJke ble notert i mindre antall gjennom vinteren og varen med 3 mai
funn. Under h0sten ogsa loggfe:~rt i mindre antall, bortsett fra 04.11. da 400 ind. ble notert.
200 I: Forekomsten av ubestemte alkefugier fait som vanlig sammen med siker obser av alke
og lomvi. 3 varfunn i mai/juni. Vanlig fra 04.1 0. til siste bes0ksdag, 17.11. med
Toppnoteringer med !57 ind. 04.1 0., 1100 04.11. og minst tilsvarende antall 06.1!.
25

2002: Ubestemte alkefugler ble loggfurt fern dager i mai/juni. Regelmessig pa lwsten fra
07.09, med 500 ind. 21.09 og 130 ind. dagen etter som Arets toppnoteringer.
Alkekonge Aile aile
2000: Notert 5 dager i januar med swrste antall 30 ind. 04.0 l. Sett pa lwsten i sma antall fra
03.11.
2001: Relativt h0ye antall trakk forbi 0ya i perioden 27.10.-05.1 I. med som mest 110 ind.
03.11.
Lunde Fratercula arctica
2000: 5 ind. trakk forbi 04.01. og I ind. trakk 04.11. (Johansen P.-A. 2001.) Disse furu1a
utgj0r 12.-13. funnet av arten for Aker0ya.
2001: Enda tre observasjonsdager dette Aret, da enkeltindivider ble sett pa trekk 04.10. og
02.11., og senest ett rastende og ett trekkende ind. 04.11.
2002: Ett ind. pa trekk nordover 31.05 og to ind. pa trekk 21.09 var arets observasjoner a\
arten.
Teist Cepphus grylle
2000: 1-2 ind. loggf.0rt sporadisk pa vAren fra 25.03.- 10.06. Fra lwsten foreligger furu1 av
enkeltindivider 17.09. og 05.1 I.
2001: 1-3 ind. observert ukentlig pa vAren mellom 29.04. og 09.06. En observasjon pa
lwsten/vinteren da en trakk forbi mot NV 03.11.
2002: Ett til to ind. loggf0rt 5 dager i mai. Ett lwstfuru1, med en fugl i overgang til vinterdrakt
31.08.
Bydue Columba !iva domesticus
2001: To observasjoner av enkeltindivider henholdsvis 05.05. og 09.06.
2002: En rastende bydue ble sett I 1.05.
Skogdue Columba oenas
2000: 3 observasjoner fra varen foreligger. 2 ind. trakk 06.05. 2 ind, trakk 08.05. og I ind.
rastet 21.05.
200 l: 2 fugler trakk over 0ya I 0.04., og ble Arets beholdning av arten.
2002: Tre observasjoner ble gjort i l0pet av lwsten. Arets f0rste kom fra Glova og trakk mot
N0 I 8.08. Trekkende fugler ble notert med ett ind. 14.09 og to ind. 21 .09.
Ringdue Columba palumbus
2000: Opptill 20 ind. Notert pa varen fra 25.03.
Pa h.0sten 1oggf0"rt i mindre antall frem til 16.1 0.
2001: En til tre rastende fugler var pa 0ya ved nesten aile bes0k i perioden 09.04.-29.09.
Fluktspill ble observert ved en anledning 05.05. Noterbart trekk forekom med SO ind. 11 .04.
pa varen, og med minst 1600 ind. 29.09. som mest pa lwsten.
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2002: Arten ble notert daglig fra 23.03, som oftest med 1-3 ind. Vfutrekkets klimaks kunne
registreres 31.03, da 40 ind. rastet pa 0ya. Ogsa under h.0sten ble ringdua notert nesten daglig,
da fram til 03.1 0. Hovedtrekket var lagt til september, med I 08 ind. 14.09 og 86 ind. 21.09
som de h.0yeste dagsantallene.
Tyrkerdue Streptopelia decaocta
2000: I ind. rastet 09.05.
2001: Ett funn ogsa i ar, nar en rastet 02.04.
2002: Ett ind. "sang" i Frukthagen 31.05.
Gjok Cuculus canorus
2000: Hekket. 1-3 ind. notert pa \aren fra 08.05.
Under h0sten ble 2 ind. registrert 26.08. og 02.09.
2001: Hekket. Ett til to ind. i hele perioden fra 12.05.-06.09. Tre septemberfunn dreide seg om
en IK fugl.
2002: Arets f0rste "ko-ko" kunne i ar h.0res en uke tidligere enn normalt, da en hann satt og
sang pa Speidersletta 04.05. Deretter ble ett til to ind. sett daglig resten av viirsesongen.
Hekking ble ikke konstantert i ar, og heller ingen h.0stfunn foreligger.
Snougle Nyctea scandiaca
2000: Da Harald M0rken gikk en luftetur pa vest 01.0 I. etter aha gjort unna
milleniumsfeiringa pa Aker0ya, var det bare a sprette champagnen pa nytt. Et ind., ad. hunn/
subad. hann, satt ved raet. Fuglen ble ikke sett 02.01 tross iherdig leting, men 03.01. var den
atter pa plass. (Johansen P.-A. 2001.)
Hornugle Asio otus
2000: Uvisst hvor mange ind. det dreier seg om totalt, men arten ble loggf0rt 7 dager i
perioden 17.04.-19.05. 2 ind. ringmerket 18.04. Under h.0sten ble kun et ind. notert 13.-14.!0.
200 I: Kun en loggf0ring i ar, da en ble sett trekkende I4.04.
2002: Eneste registrering var av ett ind . som ble skremt opp fra Glova 18.1 0.
Jordugle Asia jlammeus
2000: Loggfurt 8 dager i perioden 17.04.-01.06. med 2 ind. 30.04. Pa h.0sten ble I ind. notert
daglig 30.09.-04.1 0.
200 I: Arets eneste funn var av en trekkende fugl I 0.04.
2002: Tre funn i ar. Ett ind. ble skremt opp pa Normyra 18.05 og trakk deretter mot
S0stemyene. Ett ind. kom trekkende innover fra havet og landet muligens pa Kirk0y 21.09.
Arets siste rastet forskjellige steder s0r pa 0ya 19.1 0, der den kunne nytes pa nrert hold.
Perleuglc A ego/ius fimereus
2000: 1 ind. rastet 07.10.

Nattravn Caprimulgus europaeus
2001: En nattravn fl0y nrer huset 11.08. og ett ind. bestemt til en hunn fl.0y sagar i nettet
13.1 0., men klarte raskt a fly ut igjen.

27

Tirnseilcr Apus apus
2000: Notert i mindre antall pA varen fra I3.05.
PA b.0sten sett i mindre antall frem til 02.09. Et markert trekk ble loggf0rt 26.08. da 200 ind.
trakk. Et meget sent ind. holdt seg en stund over huset 20. I 0.
2001: Den f.0rste tAmseilerne trakk nordover I2.05., og bie registrertjevnlig i 0kende antall
frarn til 10.06. Pa det meste med 50 ind. 24.05. og 30 ind. OI .06. Ett oostfunn da ett ind.
fanget insekter 28.08.
2002: Arets 6 f0rste trakk over .0ya 17.05, og arten ble deretter.regelmessig notert fram til
01.06. 30 ind. 18.05, 40 ind. 26.05 og 25 ind. 28.05 ble varens toppnoteringer. To h.0stfunn,
med enkeltindivider 22.08 og 21 .09.
Vendeha1s Jynx torquilla
2000: 3 observasjoner foreligger. 2 ind. 22.04., enkcltind. 14.05. og 03 .09.
2001: Arets f.0rste observasjonsdag opprant den 0 1.05. med sJ mye som tre in d. En s0r pa
Myra og to pa Speidersletta. Andre funn var ett syngende ind. i Barlind, og til sist ett ind.
17.05.
2002: Arets f0rste ble ringmerket 04.05, til stor glede for de 35 deltageme pa 00F's Akemyatur denne dagen. Arten ble notert ytteligere to ganger i mai, med enkeltindivider i we 17.05
og pa Myra 20.05.
Grannspett Pic us viridis
2001: Ett ind. av denne svrert sjeldne 0en-gjesten ble oort flere ganger 20.1 0. Dette er bare
fjerde gang gr0nnspett blir registrert pa Akemya.
F laggspett Dendrocopus major
2000: lngen tegn pa invasjonstendens da kun 3 observasjoner ble gjort i perioden 11 .09.20.10.
2001: Vanlig pA h.0sten med 2-3 ind. i perioden 25.08.-I4. 10. med invasjonspregede 15 ind.
02.09. og 10 ind. 29.09.
2002: To ind. 20.04 og ett ind. 26.08 var ait vi fikk se til flaggspetten i ar.
Trelerke Lullula arborea
2000: 2 ind. trakk 01.10 og I rastende 10.1 0.
2001: Ett ind. rastet pi! Vest 28.1 0.
Fjellerke Eremophila alpestris
2000: 4 observasjoner. PA varen rastet 2 ind. ved Ferskvannsdammen 22.04.
Under hosten ble arten Ioggf.0rt med I trekkende fugl 03.1 0., 2 rastende ind. 20.1 0. og 1
rastende ind. 04.11 .
2001: Tre funn pA oosten dette aret. 4 ind. rastet pa Nordodden 13.10. Ett ind. hadde tilhold
nrer nevnte odde 22.1 0., og dagen etter hadde antallet 0kt til 10 ind. fortsatt samme sted. Siste
obs. av aret var 05.11. med 6 ind. som rastet ved Dammen for sa a trekke mot Asmal0y.
2002: Arets f.0rste rastet pa Nordodden 18.04. To funn pa h.0sten; I ind. rastet 03. I Oog 4 ind.
rastet ved Vestre Vadebukt 14.10.
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Sanglerke Alauda arvensis
2000: Hekket. I ind. holdt seg p! 0')3 02.-04.01. Notert under v!ren i mindre antall fra 15.03.
40 ind. trakk 09.04. 2 par hekket. Under hesten notert i mindre antall frem til 05.1 1. Smr ste
ru1tall ble notert da 25 ind. trakk 25.09. I ind. rastet 25.1 1.
2001: Aret startet med 5 ind. 17.03 ., og ble frrun til 28.04. notert i sma antall, hovedsakelig pa
trekk. Fra 29.04. ble det hovedsakelig observert rastende enkeltindivider, og ikke mer enn to
ind. ut varsesongen. Sporadisk opptreden pa hosten med 1-3 ind. frrun til !rets siste obs. av 2
ind. 22. 10. Det er uvisst om arten hekket dette aret.
2002: Fuglen som holdt til pa Vest 22.02, var arets f0rste. Deretter gikk det en maned f0r
neste registrering ble gjort, mendable arten til gjengjeld notert regelmessig frrun til juni.
Syngende fugler ble hert flere ganger i l0pet av v!ren, bl.a. ved Dammen 31.05 og ved
Anusbukta dagen etter. Selv om hekk.ing ikke ble konstantert, er det altsa ikke usarmsynlig at
ett til to par hekket pa 0ya i !r. Notert fatallig under hesten frrun til 04.1 0. Arets heyeste antall
var 10 ind. 29.-30 .03 og 8 ind. 21.09.
Sandsvale Riparia riparia
2000: 1-5 ind. notert sporadisk pa v!reni perioden 19.04.-21.05.
5 ind. ble loggf0rt pa hesten 02.09.
2001: Kun v!robservasjoner av trekkende fugler i perioden 05.05.-02.06. med som mest 6 ind.
07.05 .
2002: Vartrekket startet 09.05, med 30 ind. 5 ind. ble sett dagen etter, og deretter fulgte to
dager m edio mai da enkeltindivider ble registrert. To hestobservasjoner, med hele 60 ind .
26.08 og 1 ind. 01.09.
Liivesvale Hirundo rustica
2000:. Arten notert pa v<'iren fra 17.04. Hovedtrekket gikk f0rste halvdel av mai.
Under hesten sett frem til 03. I 0 med en etterslenger l ind. 20.1 0. St0rste dagsantall ble !50
ind. 02.09.
200 1: Arets 3 f0rste trakk 28.04., og allerede 30.04. eksploderte det med anslagsvis 350 ind.
pa vei nordover, de fleste midt pA dagen. Gjennom hele mai sA godt som daglig observert med
over l 0 ind. med som mest 50 ind. 12.05. Pa h0sten i mindre an tall fra 13.08.-15.10. med
toppnoteringene 10 ind. 01.09. og 30 ind. dagen etter.
2002: Notert vanlig pA varen fra og med 04.05 . Trekktoppen kom ved neste observasjonsdag,
da 60 ind. ble sett 09.05. To ind. inspiserte huset og bua 0 1.06, kanskje de sa pA dette som en
potensiell hekkeplass til neste !r? Loggf0rt regelmessig pa hesten fra 17.08 til 03. I 0, med 99
ind. pa trekk 11.09 som hestens og !rets heyeste dagsantall.
Taksvale Delichon urbica
2000: Hekket. Loggf0rt pa v!ren fra 19.04. i mindre antall. 4 par hekket ved huset.
Under hesten sett frem til 02.09. da 200 ind. trakk.
200 I: PA v!ren registrert med 2 til I 0 ind. pA trekk fra 0 1.05.-04.06. PA hesten bare sett en
gang, da med I ind. I 3.08. Litt skuffende, ble det ikke gjort noe hekkefors0k i !r, men 3 ind.
viste stor interesse for reirplassanordningene pa huset 08.05.
2002: Loggfort under varsesongen i perioden 04.-18.05. 20 ind. 09 .05 ble varens
toppnotering. Observert fire dager pa hesten fram til 26.08, med 40 ind. 22.08 og 30 ind.
26.08 som de st0rste ru1tallene.
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Tartarpiplerke Anthus richardi
2000: Nok en varobservasjon ble gjort p! Akemya da I ind. holdt til rundt Speidersletta
30.04. P! lwsten ble 1 ind. sett mellom Nordmyra og Vestre vadebukt 30.09. (Johansen P.-A.
200 1.) 2 ind. rastet sammen pa Speidersletta 09.10. Disse observasjonene utgj0r funn nummer
2-4 for Akemya.
Trepiplerke Antus trivia/is
2000: Notert pa varen i mindre antall mellom 18.04.-17.05. Under lwsten ogsa i mindre antall
i perioden 22.08.-08.10.
2001: Til dels vanlig forekommende pa v!ren fra 21.04.-24.05. med hovedtyngden mellom
27.04. og 05.05. Som mest notert med 20 ind. 30.04. Pa lwsten fra 14.08.-21.09. Bare en dag
med mer enn I 0 ind. 26.08. da 15 ind. var innom eya.
2002: Trepiplerka ble ikke loggf0rt fm ett ind. satt ved huset 04.05. Grunnen til at denne og
mange andre arter ikke ble registrert i april, er den darlige bemanningen og manglende
loggf0ring denne m!neden. Arten var relativt vanlig i mai, med 15 ind. 09., II. og 17. Notert
pa lwsten fra 17.08 til22.09, med 30 ind. 18. og 26.08 som !rets toppnoteringer.

Heipiplerke Anthus pratensis
2000: Hekket. Opptil 4 ind. overvintret med observasjoner i januar. Notert daglig gjennom
v!ren med hovedtrekk medio april. H0yeste an tall ble gjort 17.04. da I 000 ind. trakk og I 00
ind. rastet pa 0ya. Rundt 50 par hekket. Under lwsten notert frem til siste bes0ksdag 25.11. da
20 ind. var tilstede. Hovedtrekket pagikk siste halvdel av september med lwyeste antall 1300
ind. 15.09., 2000ind. 16.09. 1150 ind. 24.09., 1300 ind. 30.09 og 1200 ind. 03.10.
2001: Hekket. Eneste spurvefugl som normal! blir observer! ved aile bes0k. Fra 24.03.-27.10.
alltid med mer enn 10 ind. Hovedtrekket pa v!ren gikk medio april med som mest 400 ind.
10.04. Pa lwsten en tydelig 0kning i antall fra 0 1.09. og fram til 06.10. forekom det 8 dager
med over 100 notert pii direkte trekk. Som mest anslatt til 1300 ind. 29.09. (1000 dir.). Ogsa i
ar regner vi med at ca. 50 par hekket pa 0ya.
2002: Hekket. 5 ind. var pa plass ved varsesongens start 22.02, og arten ble deretter loggf0rt
daglig resten av !ret. Tosifrede tall ble notert fra ultimo mars, med opptil 60 ind. pa en dag.
H0sttrekket begynte i slutten av august, med 200 ind. (hvorav 100 pa direkte trekk) 24.08.
Hovedtrekket var som vanlig lagt til september, og f0lgende lwye antall ble loggf0rt: 1200
ind. (1000 dir.) 11.09, 950 ind. 14.09 og 700 ind. 21.09.

Lappiplerkc Anthus cervinus
2000: I ind. holdt til pa myra 02.-03.09. I ind. rastet 11.09. og 2 ind. trakk 17.09.
2001: 5 funn av enkeltindivider i l0pet av september utgjorde arets beholdning. Trekkende
fugler notert 02. og 15. Sett rastende 20. og 29. og til sist en direkte trekkende 30.09.
2002: Tre funn av enkeltindivider ble loggf0rt. Ett ind. rastet pa Vest 11 .09, ett ind. rastet ved
Nordmyra 21.09 og arets siste rastet ved Glova 12.10.

Skjrerpiplerke Anthus petrosus
2000: Hekket. Opptil 15 ind. ble notert gjennom januar. Arten ble notert hele iiret i mindre
antall. 8 par antas aha hekket.
200 I : 20 ind. var pa plass 17.03. og ble notert i synkende antall utover v!ren, til den faste
bestanden var til bake. Et 0kende antall rastende fugler kunne igjen noteres fra 21.1 0. og som
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mest ble 35 ind. loggfert 27.1 0. 2 par hekket p~ Vesle, og det antas at minst 4 par hekket pa
0)a.
2002: Hekket. Loggfert gjennom hele ~et, som oftest med 1-10 ind. 35 ind. rastet ved Vestre
Vadebukt 23.02 og opptil 20 ind. ble sett i november.
Gulerle Motacillajlava
2000: Loggfmt i mindre antall pA vAren i perioden 09.05.-21.05. Bade Mfjlava og
Mfthunbergii ble notert. 20.05. rastet en hann av den engelske rasen Mfjlavissima. Dette er
9.funnet i 0stfold og 3. funnet pA Akereya av denne rasen. (Johansen P .-A. 2001.)
Under lwsten notert fAtallig frem til 17.09.
200 I: Arets ferste trakk over 01.05 . og arten kunne observeres med opptil 8 ind. fraro til
10.06. Pa lwsten fra 16.08. til 20.09. med hovedtyngden mellom 25.08. og 02.09. Som mest
med 70 ind pa trekk 25.08. og 50 rastende 02.09.
2002: Arets f0rste observasjon av arten ble gjort 09.05, da fu e ind. rastet pA Hussletta.
Deretter loggf0rt noen fa dager frarn til 02.06, med opptil 15 ind. H0sten kunne by pa mange
gode trekkdager, som vanlig med hovedtyngden i august. 182 ind. trakk ut fra S0rodden i
lepet av tre morgentimer 22.08. 200 ind. ble sett 24.08, hvorav ca. I 00 ind. rastet. 120 ind. ble
loggfert dagen etter og 125 ind. ble notert 26.08. Arten ble deretter sett i mindre antall frarn til
20.09.
Vintererle Motacilla cinerea
2000: PAvAren ble 2 in"d. notert p~ trekk bade 9. og 16.04. Under h0sten ble totalt 21 ind.
notert 12 under 12 dager i perioden 16.09.- 16.10. 19 av disse fuglene trakk. Smrste antall ble
loggfert 30.09 rned 4 ind. Yintererla overrasket positivt med sin opptreden da det fra for kun
fore !~ 14 observasjoner fra Aker0ya.
200 I : Relativt mange funn ogsA i ~. dog kun pa lwsten. Loggfert 6 dager fra 20.09.-2 J.J 0.
med som mest 6 ind. 30 .09. Observasjonene dreide seg om totalt 14 individer.
2002: En v~observasjon ble gjort, da 1 ind. trakk over Ser 24.04. Hestens f0rste, en 1K fugl,
rastet pA Hussletta 24.08. Deretter ble arten loggf0rt ytteligere fue dager pa lwsten fraro til
02.10, med totalt 15 ind. Hele 8 ind. trakk 21.09.
Liner1e Motacilla alba
2000: Hekket. De f.erste linerlene ankom en uke senere en normal!, nrermere bestemt 07.05.
Sett i varierende antall frem til 14.1 0. Hovedtrekket gikk medic april med 250 ind trekkende
17.05., I 00 trekkende 18.04. og 300 ind. trekkende 19.04. 15 par hekket.
Hovedtrekket under lwsttrekket pAgikk gjennom hele september med st0rste antall trekkende
fugler registrert med 100 ind. 02.09., 120 ind. 09.09. og 150 ind. 15.09.
2001: Den ferste linerla var pA plass 06.04. og i l0pet av den neste uken foregikk det et
markert trekk, rned opptil 80 rastende 09.04. Resten av varen Ia antallet stort sett pA 15-25
ind. PA h0sten sett daglig ut september med 50-85 ind. 01.09.-15.09., og etter det sporadisk i
mindre an tall til og med 22.1 0.
2002: Hekket. Arets fmste linerle ble lwrt 29.03, og dagen derpa kunne to ind. observeres.
April sto for v~ens lwyeste antall, med 50 ind. 20. og 24.04. Ca. 30 ind. ble loggfert daglig i
mai frarn til 20. Returtrekket var lagt til medio august og en mAned fraroover, med felgende
h0ye dagstall: 200 ind. 24.08, 100 ind. 25.08, 200 ind. 26.08, 100 ind. 01.09, 150 ind. 08 .09
og 130 ind. I 1.09. Mindre antall ble notert frarn til 06.10.
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Sidensvans Bornbycilla garrulus
2000: Felgende observasjoner foreligger: 6 ind. pa trekk 04.01., h.0rt 15.01., 15 rastende
fug1er 04.11. og h.0rt 25.11.
2001: Ett funn av et rastende enke1tind. 14.10.
2002: 8 ind. fley over Hussletta 02 .11 og 20 ind. ble sett ved huset 23.11.
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
2000: Opptil 7 ind. registrert i januar. De ferste trekkeme loggf0rt 11.03. da 10 ind. ble notert.
Deretter notert i mindre antall frem til 01.05. Syngende hanner var eneste indikasjon pa
hek.king. Hovedtrekket pa h.0sten pagikk medio september- primo november. Heyeste antall
ble loggf11rt med 50 ind. 07.10 og 40 ind. 05.11.
2001: Jevnlig i moderate antall fra 25.03 .-06.05. med desidert h.0yeste antall, 20 ind. den
10.04. Pa h.0sten fra 07.09.-17.11. med pa det meste 40-50 ind. flere ganger ultimo
september/prima oktober.
2002: To ind. ble sett 23.02. Fugler pa vartrekk ble notert fra 23.03, med 20 ind. 30.03 som
vartrekkets klimaks. Syngende hanner oppholdt seg i Glova fra mars til medio mai og pa
Myra 09 .06. Loggf0rt pa h.0sten fra 11.09 og ut sesongen, med 20 ind. 02.11 som h.0yeste
antall.
Jernspu rv Prunella modularis
2000: Arets ferste fugl ble registrert 18.03. Fugler ble notert frem til24.04. Heyeste antall ble
registrert 17.04. med 40 ind. Notert under h.0sten i perioden 01.09.-21.10. Hovedtrekket
pagikk primo oktober dagstall pa 30-40 trekkende ind.
2001: Fra 06.04.-06.05. pa vAren med de h.0yeste antallene 10 ind. 09.04. og 15 ind. 30.04.
Observert med 1-3 ind. 6 dager pa h.osten fra 21.09.-14.10.
2002: Arets furste ble sett ved H ussletta 29.03, og deretter ble 20 ind. 30.03 og 20.04
registrert som de heyeste antallene under vartrekket. Syngende fugler ble h0rt 19.05 og pa
Myra 09.06. Notert pa h.0sten i perioden 11.09 til 12.10, med opptillO ind. pa en dag.
Rsdstru pe Eritacus rubecula
2000: (Hekket). I ind. ble notert 3 dager i januar. Dette er I. registrering av overvintrende
fugl pa Akemya. Fruste trek.kende ankom 15.03. Hovedtrekket pagikk gjennom april med
dagstall opptil I 00 ind. daglig. Observasjon av enkeltind. flere dager ultimo mai-primo juni
gir indikasjon pa hekking. Under h.0sten registrert fra 25.08 og notert i varierende an tall frem
til 25.11. Ingen spesiell trekktopp notert, men flere dager med I 00 ind. loggf0rt i perioden.
2001: Arets f0rste mdstrupe ankom 0ya 29.03. og fra 07.04.-30.04. var det all tid minst 10 ind.
til stede, og 3 av dagene notert med 50 ind. Observert i mindre antall fram til 06.05. Pa hesten
fra 01.09. med 0kende antall frarn til manedsskiftet september-oktober da det befant seg rundt
40 ind. pa 0ya. Etter dette i mindre antall til de to siste ble sett 17.11.
2002: R0dstrupa ankom 24.03, med 5 ind. Trekktoppen kom 30.03, da 40 ind. fant det for
godt a raste pa 0ya. Dagen etter ble 20 ind. loggfurt, mens mindre antall ble notert fram til
11.05. Notert i perioden 18.08 til 16.11 under h.0sttrekket, med 45 ind. 19.10 som heyeste
an tall.
Natter gal Luscinia luscinia
2000: 1 ind. sang i WC-bushen 08.05. Dette utgjer 13. funnet av arten pa Akemya.
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Bhistrupe Luscia svecica
2000: Notert skuffende fatallig pa varen med kun I ind. 06.05. Under h0sten ble 3 enke1tind.
notert i perioden 25.08.-16.09.
2001: Kun to funn ogsa i ar, med respektable 16 ind. 11.05. og ett ind. dagen etter.
2002: Flere funn i ar, med ett til to ind. notert 6 dager i perioden 09.-24.05. I tillegg ble en
hann sett ved huset 01.09.

Svartredstjert Phoenicurus ochruros
2000: En voksen hann holdt til rundt huset 21.-22.04. (Johansen P.-A. 2001.)
2001: En 2K hann representerte en av arets f0rste godbiter 06.-07.04.
2002: En hunn hie sett ved huset 20.04.

Redstjert Phoenicurus phoenicurus
2000: Notert pa varen i varierende m indre antall i perioden 21.04.-21.05. H0yeste antall ble
ioggf0rt 08.05. med 15 ind. Under h0sten sett med opptill 10 ind. i perioden 22.08.-07.1 0.,
med et sent ind. 21.1 0.
200 I: Arets to f0rste rastet 29.04., og arten 0kte sa smatt i antall til I 0-20 ind. medic mai, men
heller ik.ke sett pa varen etter 19.05. I mindre antail pa h0sten fra 25.08.-29.09. med som mest
7 ind. 15.-16.09.
2002: Arets f0rste, en hann, rastet 04.05. Deretter ble arten notert regelmessig til og med
26.05, med 40 ind. 20.05 som heyeste antail. Ofte a se pa h0sten fra 18.08 til 21.09, men i
sma anta!L

Buskskvett Saxicola rubetra
2000: Under varen sett tatallig mellom 29.04.-03 .06. Pa h0sten registrert mellom 19.08.17.09. med opptil 30 ind . registrert 22.08.
2001: Arets f0rste innfant seg 30.04. og kunne senere observeres i sma antall til24.05. Varens
bestenotering var 7 ind. 0 1.05. Arten trekker tidlig s0rover igjen, og kunne jevnlig noteres pa
vei S0rover fra 16.08.-06.09. De h0yeste antallene ble registrert i dagene fra 25.08. til arets
beste dag 27.08. med 20 incl.
2002: Fatallig pa varen mellom 09. og 28.05, med opptii 6 ind. pa en dag. Mer vanlig under
h0sttrekket, da i perioden 16.08 til19.09. 10 ind. 18.08 og 01.09 var arets toppnoteringer.

Svartstr upe Saxicola torquata
2000: 2 ind., hann + hunn loggf0rt 07.03. Sannsynligvis samme hunn notert 11.03. Disse
fuglene utgj0r 4. funnet av arten pa Akemya. (Johansen P.-A. 2001.)
2001 : Nok en sterk sesong for denne arten, som nrermest har invadert landet de siste arene. Ett
ind. som ble mistenkt a vrere av den 0stlige underarten S. t. maura ble observert av tilreisende
gjester fra Oslo 29. og 30.09. Hele tre ind. hvorav to ad. hanner og en hunnfarget, av den
vestlige nominatunderarten var pa 0ya 13. og 14. 10.

Steinskvett Oenanthe oenanthe
2000: Hekket. F0rste hannen viste seg 07.04. Notert daglig under varen med h0yeste notering
50 ind. 06.05. 15 par hekket. Under h0sten notert i varierende antall frem til 05.11. Noen av
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de seneste fuglene antas ii tillwre rasen 0. o leucorrhoa. Ei sen hunn notert 25.11 var av
nominatrasen.
2001: Hekket. Sett daglig fra 02.04. til 2 1.09. deretter 1-3 ind. til 06.1 0. Sa et opphold i
observasjoner fram til Arets siste den 27. I 0. Pii viiren ofte over 20 ind. ultimo april - media
mai. En av iirets mest spr0 opplevelser fikk et par satsere dade fra krakken pa Ser flkk se hele
40 direkte trekkende steinskvett 24.05. Arten blir sa godt sorn aldri notert pA direkte trekk!
2002: Hekket. En hannfugl ankom 05.04, og arten ble deretter sett daglig resten av vAren. 20
ind. ble notert flere dager i mai. Ikke like tallrik pa lwsten, med opptil l 0 ind. Arets siste
steinskvett satt ved Anusbukta 28.09.
Ringtrost Turdus torquatus
2000: Loggf0rt under varen i perioden 17.04.-06 .05. rned opptil 7 ind. registrert bade 17.04.
og 21.04. Under h0sten sen rnellorn 30.09.-5.1 I. med maks. 5 ind. 09.10. Et sent ind. loggf0rt
25.1 I.
2001: Sannsynligvis samrne individ hadde tilhold fra 12.-25.04. Fra 27.04-17.05 . registrert
nesten hver dag rned 2-4 ind. Ett funn fra h0sten, av en ind. 05.11.
2002: Kun to observasjoner i Ar. 3 hanner rastet 20.04 og ett ind. ble sett 09.05.

Svarttrost Turdus merula
2000: Hekket. Notert ved hvert bes0k gjennom hele Aret. 3 ind. a\·ervintret med flere
observasjoner ijanuar. Ferste trekkeme notert 07.03. Notert i rnindre antall under vAren.
Minst 5 par antas A ha hekket. Ogsa pa h0sten notert i mindre an tall med hovedtrekk gjennom
oktober.
2001: Hekket. 2 ind. pa plass 17.03 , og all tid over 10 ind. loggfert fra 31.03. og ut varen.
Nylig utfl0yene juvenile ble sett i Glova 03.06. Pa lwsten i smii an tall fram til 29.09. da en
markert ekning av antall fugler med 15-30 ind. notert frarn til 23.10. 4 ind. var fortsan pA
plass siste beseksdag, 17 .11.
2002: Hekket. Notert pA viiren fra 23.03, da 15 ind. ble loggfert. Trekktoppen kom fire dager
senere, rned 70-80 ind. 27.03. Andre lwye antall notert under vartrekket var 50 ind. 30.03 og
40 ind. dagen etter. Ca. 15 ind. holdt til pa eya gjennorn rnai maned. Sen daglig hele h0sten,
med opptil 50 ind.

Gratrost Turdus pilaris
2000: Hekket. Opptil 10 ind. overvintret med flere observasjoner gjennom januar. De f0rste
trekkerne ankom 08.03. Notert tatallig under varen, men 200 ind. rastet 23 .04. Et par hekket
ved Nyskauen. Under lwsten registrert fatallig mellom I 9.09.-05.11.
2001: Pa vArenjevnlig observert i grupper pa 2-5 ind. fra 17.03.-17.05. Eneste unntaket var
01.05. da 120 ind. rastet en time fru de trakk N. Tilsvarende pa h0sten med smA antall til
12.1 0. hvoretter det ut oktober ofte ble observert store flokker av arten. Som mest loggfert
med 900 ind. 27.1 0. Etter bare tre observasjoner frarn til 17.1 I.
2002: Loggf0rt fire dager pa vAren i perioden 27.03 til 12.05, med opptil 15 ind. Vanligere pa
lwsten, da ett til to ind. ble sett fra midten av august og ut til oktober. I november ble opptil
120 ind. sett pa en dag.
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1\Ultrost Turdus philomelos
2000: F0rste mA!trosten ankom 31 .03. Deretter notert daglig pA vAren frem til 14.05. !50 ind.
Ioggf0rt 17.04. Under lwsten notert i perioden 20.08.-05.11 . med opptil 60 ind. daglig.
2001: PA vAren fra 07.04.-18.05. med hovedvekt ultimo april. PA lwsten i perioden 14.09.28.1 0. med lwyeste dagsnoteringer gjennom oktober.
2002: 4 ind. viste seg 30.03 og I 0 ind: var pA plass dagen etter. Deretter ble arten kun
registrert to dager til pa vAren, med 1-2 ind. Notert fra 08.09 til 16.11 pA lwsten, med 50 ind.
02. og 19.10.

Rodvingetrost Turdus iliacus
2000: Et ind. overvintret med flere observasjoner i januar. De f0rste trekkerne loggf0rt 3 1.03.
Under vAren notert frem til 24.04. Hovedtrekket pagikk medio april. St0rste antall ble 17.04.
med 180 ind. Notert under lwsten i perioden 30.09.-05.11. Trekker om natta sA et steJITe antall
pas serer uten A bli registrert. I 00 ind. notert under sisterunden, 1 time, flere ganger i oktober.
2001: F0lger i stor grad sarnme trekkm0nster som maltrosten, og opptrAdte fra 06.04.-01.05.
pA varen samt 29.09.-02.1 1. pA lwsten. H0yeste noteringer henholdsvis vAr og lwst med 30
ind. 27.04. og 100 ind. 21.10.
2002: Kun sett tre dager pa vAren, med 20 ind. 27., 40 ind. 28. og I0 ind. 3 1.03. H0sttrekket
var lagt til perioden 21.09 til 19.10, med opptil15 ind. pAen dag. En fugl hold! dessuten til pA
0ya tidlig i november.

Duetrost Turdus viscivorus
2000: 3 Registreringer. I ind. 17.04. 1 trekkende ind. 18.04. og I rastende ind. 03.1 0.
2001: Enkeltindivider sett i Nyskauen 12.04. og ved WC-bushen 14.1 0.
2002: God forekomst i Ar, med 6 observasjonsdager. Ett ind. kom flygcnde fra vest og Iande!
pA Speiders1etta 29.03. To ind. rastet i Frukthagen 30.03, mens ett ind. satt ved Massebukta
dagen etter. To observasjoner i april, med ett ind. pA Hussletta 14.04 og to ved Massebukta
20.04. Arets siste rastet pA Myra 02.11 .

Sivsangcr Acrocepha/us schoenobaenus
2000: I ind. ble ringmerket 14.05. Dette er kun 16 registrering pA Aker0ya.
200 I: Ett funn ogsA i Ar, nAr ett ind ble sett i Starren 11.05.
2002: Ett ind. b1e ringmerket 20.05.

Rersanger Acrocephalus scirpaceus
2000: Kjerrsangeme er sjeldne besokende pa Akereya, og Aret i Ar intet unntak. I ind.
ringmerket 13.05. og I syngende 10.06.
2001: En r0rsanger ble sett i Strandatreet 17.05. og var ogsA tilstede dagen etter.
2002: Arets f0rste sang i WC 25.05. En syngende fugl ble ogsA h0rt dagen etter, men denne
satt pA Myra. Ett ind. ble ringmerket 28.05.

Myrsanger Acrocephalus palustris
2002: M yrsangeren er en art som har ekspandert kraftig i 0stfold og pA 0stlandet de siste
arene. Artens opptreden pA Akemya har imid1e rtid ikke stAtt i stil med dette, da kun fire funn
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ar.

var gjort f0r 2002. Derfor var det gledelig at myrsangeren ble registrert to ganger i
Ett ind.
sang ved dassen i Glova 24.05 og ett ind. sang en kort stund pa Myra 28.05. Fuglen fra 28. ble
til og med rikskjendis, da den kom med pa "Norge rundt'.?..sendingen fra 0ya denne dagen.

Gulsanger Hippolais icterina
2000: En art som har blitt merkbart mer sjelden siste ara. Kun 1 observasjon gjort av 2 ind.
14.05.
2001: Bare ett funn i ar, av et individ i Stranda 17.05.
2002: Gulsangeren var vanligere i ar, og ble loggfurt 8 dager i mai. Opptil 3 ind. ble sett pa en
dag.

Hauksanger Sylvia nisoria
2001: En adult fugl ble observert pa Speidersletta 01.09.
2002: To funn ble gjort i august. I 1K ble funnel i Glova og "pushet" inn i et nett 24.08.
Fuglen ble deretter ringmerket. En ny 1K fug1 satt ved V-nettet 26.08.

Meller Sylvia curruca
2000: Hekket. Arten ankom tidlig og notert daglig i mindre antall fra 23.04. Rundt 10 par
hekket. Pil h0sten loggf0rt daglig i sma antall frem til 19.09.
200 1: Hekket. Fmste ind. ble sett 01.05. Deretter daglig fra 04.05. med minst 10 ind. gjennom
hele sommeren og fram til slutten av august. Markert trekk kunne registreres 11.05.-19.05. pa
varen med som mest 40+ den 17. Pa h0sten som mest 25 ind. 25.08. Grad vis mer sporadisk og
i minkende antall fram til de siste to ind. 21.09.
2002: Hekket. Arets f0rste ble h0rt syngende 04.05. Vanlig resten av varen, og maksiumstallet
pa 20 ind. ble notert en rekke dager. 5 ind. var fortsatt pa plass gjennom august, mens det som
oftest var enkeltindivider som ble selt i september. To ind. 21.09 avsluttet arets forekomst av
arten.

Tornsanger Sylvia comunis
2000: Hekket. Loggf0rt daglig i perioden 24.04.-12.06. i mindre antall. Trolig Ia antallet
hekkende par pa rundt I 0 selv om 20 hanner ble registrert syngende 01.06. Under h0sten
loggf0rt i sma an tall.
2001: Hekket. To hanner som dukket opp 07.05. var forste tegn til arten pa 0ya i ar. Deretter
sporadisk med enkeltind fram til arets bestenotering med 15 ind. 17.05. Jevnlig med 1-4 ind.
ut sommeren fram til arets siste ble sett 06.09 .
2002: Hekket. Tre ind. ankom 09.05. Kun sma antall ble sett i mai, og ti ind. 09.06 var arets
ll.0yeste notering. Loggf0rt tatallig pa h0sten fram til 08.09. En etterslenger ble sett 20.09.

Hagesanger Sylvia borin
2000 : Usedvanlig fatallig pa varen fra 19.05. og under h0sten frem till9.09.
2001: Bare registrert to dager pa varen, med 10 ind. 17. og 5 ind. 18.05. Pa jevnlig ultimo
august-primo september. Uten observasjoner fra 07.09. til arets siste var et faktum 30.09.
2002: To hagesangere sang i Nyskogen 17.05, og en av disse holdt seg der i tre dager. Hele 40
in d. ankom 20.05, men deretter ble kun enkeltindivider registrert pa varens tre siste
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observ'lsjonsdager. 6 observasjonsdager pa lwsten i perioden 18.08 til 21.09, med opptil 6 ind.
p{t en dag.

Munk Sylvia atricapi//a
2000: Loggfli'!rt under varen fra 18.04.-20.05. i mindre antall.
Under 110sten ble arlen notert i perioden 02.09.-29.10.
200 I: En hann var ankommet eya 28.04. og to dager etter ble vArens bestenotering gjort med
I 0 ind. Resten av varen i lite antall fram til 09 .06. da det ble loggfurt en syngende hann.
2002: Skuffende forekomst p{t v{tren, da arlen kun ble sett 4 dager fra 04.05, med bare ett til to
ind. pr. dag. P{t 110sten ble munken notert fra 18.08 til 19.1 0, med 15 ind. 12. og 21.09 som de
to 110yeste dagsantallene.

Baksanger Phylloscopus sibilatrix
2000: 1 ind. rastet 20.05.
2002: I ind. rastet ved sk{tdeplassen p{t S0r 10.05.

Gransanger Phy//oscopus co//ybita
2000: Ankom sent, 17.04. Loggf0rt i mindre antall frem till8.05. Under 110sten notert fra
23.09.- 20.1 0. 13.10. ble det fanget I ind. av den 0stlige rasen P.c.tristis. Dette er 2. sikre
observasjon av denne rasen p{t Akemya.
200 I: I lli'!pet av vAren fra 10.04.-13.05.,
mest 20 ind. 30.04. Et visst trykk av arlen
var p{t gang i slutten av september med 25 ind. 29.09. og 20 ind. dagen etter. Fire noteringer i
l0pet av oktober, med 28.10 som siste observasjonsdag.
2002: Loggf0rt p{t vAren fra og med 29.03, med minst 20 ind. 20.04 som arets toppnotering.
Sene vArfugler ble ringmerket 19. og 20.05. Gransangere p{t 110sttrekk ble notert fra 21.09 til
04.1 0, med opptil 15 ind. p{t en dag.

Lavsanger Phylloscopus trochilus
2000: F0rste fugl ankom allerede 19.04. H0yeste antall under vAren ble sm{tlige !50 ind.
08.05. Notert under h0sten i mindre antall frem till3.10.
200 I: Ankom 29.04. og var raskt p{t plass med noen titalls individer daglig fram til 2.06.
Hovedtyngden kom medio mai, med som mest 200+ 17.05. P{t 110sten relativt f{ttallig fram til
30.09.
2002: VArtrekket var begrenset til mai, da arlen ble loggf0rt daglig. F0lgende tresifrede antall
ble notert: I 00 ind. 09.05, I 00 ind. 11.05, !50 ind. 17.05, 130 ind. 18.05 og minst 400 ind.
20.05. Som vanlig langt mer fatallig under 110sttrekket, med opptil 50 ind. Arets tre siste
l0Vsangere ble sett 29.09.

Fuglekonge Regulus regulus
2000: I ind. notert 11.01. De furste trekkeme registrert 25.03. og arlen registrert frem til
13.05. P{t 110sten loggfli'!rt fra 02.09. Hovedtrekket gikk ultimo september-media oktober med
J3 dager med over I 00 ind. H0yeste antall registrert 03.1 0. med 500 ind. og 08.10 med 450
ind.
2001: F0rste notering 29.03. deretter jevnlig i sma antall til 05.05. Desidert beste dag var
10.04. med 50 ind. Noen fa ind. var pa plass ved h0stsesongstarl 15.08. og ble videre sett
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mindre an tall til slutten av september. Hovedtrekket passerte i l0pet av de tre furste ukene av
oktober, og med raskt synkende antall kunne arten registreres fram til I 7.11.
2002: Loggf0rt pa varen fra 23.03 til 12.05. Trekktoppen komi slutten av mars, med 40 ind.
30.03 som lwyeste notering. H0sttrekket forl0p fra 01.09 til 03.1 I. Som ved mange andre
fuglestasjoner i Skandinavia ble fuglekongen registrert i svrert lave antall lwsten 2002.
H0stens toppnotering pa 25 ind. star i sterk kontrast til tallene fra 2000, da arten hadde en
invasj on fra 0st.

Grafluesnapper Muscicapa striata
2000: Loggf0rt i mindre antall i periodene 08.05.-20.05. og 22.08.-12.09.
2001: Tilstede med 1-3 ind. pa varen mellom 11.05. og 18.05. PA lwsten fra 25.08.-07.09.
med 10 ind. 26.08. og 5 ind. dagen etter, som overlegent lwyeste dagstall.
2002: Notert pA varen fra 09. til28.05, med 7 ind. 20.05 som varens toppnotering. Fatallig pa
h0sten fra 17.08 til 12.09.

Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
2000: Notert i mindre antall pA varen fra 23.04. Sett i smA antall under lwsten.
2001: Heller ingen stmTe mengder observert i ar. Fra 01.05-18.05. pa varen, og pA h.esten,
enkeltindivider fra 25.08 med et par ettem0lere henholdsvis 15.09. og 06.1 0.
2002: 5 ind. ankom 11:os. To ind. dagen etter og 5 ind. 20.05 var det Yi fikk se til arten pA
vArtrekket. l-4 ind. ble sett 5 dager pa lwsten fra 18.08 til12.09.

Stjertmeis Aegithalos caudatus
2002: To ind. holdt til pA 0ya fra 23. til28.03. Fra 28.03 til 06.04 var bare ett ind. tilbake,
denne fuglen b1e for 0vrig ringmerket 30.03. De fleste stjertmeisene som blir sett pa 0en, blir
sett pa lwsten. Dette funnet er faktisk bare 0yas andre varfunn. Mer interessant er det kanskje
at fuglen som ble ringmerket 30.03 viste karakterer til den kontinentak underarten, A. c.
europaeus. Denne underarten er ikke tidligere registrert i Norge.
Blameis Parus caeruleus
2000: Opptil 10 ind. registrert gjennomjanuar. Notert spredt i smA antall pa varen frem til
24 .04. Under hasten loggf0rt fra 23.09. med lwyeste antall 50 ind. 10.10.
200 I: Kun en obs. pA varen, da en fugl var pa eya 17.03. Langt vanligere pA lwsten, da den
jevnlig ble sett helt til17.1 I. Oppti!IO ind. var pA 0ya ultimo september/prima oktober.
2002: LoggflMt fire dager i mars, med 5 ind. 23.03 som lwyeste antall. PA h.esten ble arten
notert fra 28.09 til 03.11, med opptil 8 ind. pa en dag.

Kjettmeis Parus major
2000: 2 ind. oppholdt seg pA 0ya gjennom januar. Registrert pa varen frem til 09.04. med
maks. 20 ind. 15.03. Pa h0sten sett fra 23.09. med h.eyeste anta1130 ind. 10.10.
2001: Notert i med enkeltind. fra 17.03.-14.04. med unntak av 31.03. da det plutselig var 9
ind. tilstede. PA h.esten nrem1est stasjonrer fra 28.09. og ut sesongen med 2-10 ind.
2002: Loggf0rt 7 dager i februar/mars, med opptil 4 ind. Allerede ved lwstsesongens start i
mid ten av august, var ett ind. tilstede pa 0ya. Deretter ble arten notert frarn til 03 .I I, med
lwyeste antall 7 ind. 28.09.
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Trekryper Certhiafamilaris
2000: 1-2 ind. registrert 6 ganger mellom 18.03.-14.05.
Pa lwsten ble 1-2 ind. notert 13 dager i perioden 23.09.-28.10.
2001: Eneste varregistrering forekom 10.04. da 3 ind. ble sett. Som van1ig hyppigere pa
h0sten med 9 observasjonsdager fra 02.09.-22.10. men heller ikke da med mer enn 3 ind.
2002: Da det faktisk ble glemt a f0re logg over trekryperobservasjonene i ar, er det uvisst hvor
mange funn som ble gjort. Ett funn pa varen, da ett ind. ble sett 20.04. Pa lwsten ble ett ind.
ringmerket 29.09.
Tornskate Lanius collurio
2000: Notert ffitallig i periodene 19.05.-01.06. og 19.08.-12.09.
2001: En hann merket 04.05. holdt seg i tre dager, og en hunn 02.06. ble varens beholdning.
Et fugl medjuvenil drakt holdt seg 13.08.-17.08. og 2 ind. var pa 0ya 25.08.
2002: Notert tre ganger i l0pet av varen, med en hann pa Myra 10.05, to ind. 17.05 og en hann
20.05. Tre funn foreligger ogsa fra lwsten, med 4 ind. 17.08 og enkeltindivider 22. og 25.08.
Varsler Lanius excubitor
2000: 4 enkeltind. loggf0rt i perioden 19.09.-28.10.
2001: En fugl hadde tilhold pa Speidersletta 12.05. Ellers ble 1-2 ind. loggf0rt 7 dager i
perioden 28.09.-13.10.
2002: Enkeltindivider notert 5 dager fra 11.09 til 02.1 0. Trolig dreier det seg om totalt 4 ind.
Kaie Corvus monedula
2000: 2 ind. notert pa trekk 08.05. og 16.10.
2002: Ett ind. trakk inn fra vest og forsvant over Reduten 23.03 og 40 ind. trakk ut fra
Asmal0y 19.10.
Kornkrake Corvus frugilegus
2000: En 2K fugl rastet 06.-07.05.
200!: Ett trekkende ind. 05.05. og to nye 12.05. Dette utgj0r det 19. og 20. funn for Akemya.
Krake Corvus corone
2000: Hekket. Dagstall under varen Iii rundt 30 ind. 7 par hekket. Eneste utpregede trekkdag
under lwsten for arten ble registrert 16.10 da 50 ind. ble loggf0rt pa trekk.
200 I: Daglig registrert med 20-35 ind. hele aret Den residente populasjonen fikk tydeligvis
bes0k 22.1 0. da he1e 100 ind. ble Joggf0rt. 8 par hekket.
2002: Hekket. Sett daglig med opptil 30 ind. hele aret. Tre pullus ble ringrnerket 26.05.
Ravn Corvus corax
2000: Loggf0rt i varierende mindre antall gjennom aret med som mest 8 ind. 15.03.
2001: Observert med 1-2 ind. tidlig pa varen og gjennom lwsten,
2002: Loggf0rt regelmessig med opptil4 ind. fra 23.02 til 09.05 og fra 01.09 ti119.10.
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Strer Sturnus vulgaris
2000: Hekket. Arets f0rste fugler notert 11.03. Deretter daglig med beskjedne 70 ind. som
}wyeste notering 17.04. 8 par hekk.et. Pa h!3sten notert frem til 05.11. med 200 ind. 22.08.
2001: Hekket. 8 ind. ankom 25.03. Varierende antall gjennom aret, med som mest 100 ind.
06.08.
2002: Hekket. Registrert daglig pa varen fra 23.03, da 20 ind. holdt til pa eya. 100 ind. 30.03
ble varens toppnotering. Daglig pa h!3sten fram til 19.10, med opptil !50 ind.

Rosenstrer Sturnus roseus
2000: En voksen fugl ble oppdaget utenfor huset 0 1.06. Fuglen hold seg pa 0ya noen timer til
stor forooyelse for flere.
Dette er I. funn for Akemya og 4. funnet i 0stfold.
(Johansen P.-A. 2001.)
Pilfink Passer montanus
2000: I ind. rastet 09.04. og 2 ind. trakk 01.1 0. Arten blir ikke notert arlig.
2002: Arten hadde en god h!3stforekomst i Ar. 3 ind. trakk over huset mot Spjrer0y 12.10 og
en.keltindivider rastet pa Hussletta 19.10 og 02.11.

Bokfink Fringila coelebs
2000: F0rste ind. ble loggf0rt 25.03. Sett deretter frem til 19.05. med 60 ind. 17.04.
Pa h!3sten sett i perioden 03 .09.-05.11. i varierende mindre antall.
2001: Loggf0rt i beskjedent antall fra 3!.03.-06.05. og 15.09.-05.1!. Maks 35 ind. pa varen,
08.04. og kun 10 ind. pa h!3sten, prirno oktober.
2002: Sett pa varen i sma antall fra 23. til29.03. Trekktoppen kom dagen etter, da 50 ind.
rastet pa 0ya. Deretter ble 30 ind. notert 31.03 og ett enkeltindivid sett i april. Loggf0rt pa
h!3sten i perioden 08.09 til 19.1 0, med 30 ind. 14.09 som h!3yeste dagsantall.

Bjorkfink Fringil/a monti.fringilla
2000: I ind. notert 04.01. F0rste fuglene notert 08.04. Deretter loggf0rt frem til 06.05.
Under h!3sten loggf0rt mellom 02.09.-05.11. rued hovedtrekk primo oktober. Srerste antall ble
registrert 01.1 0 med 450 ind. 01.1 0.
2001: Beskjeden forekomst pa varen 10.04.-08.05. maks 20 ind. 21.04. Litt st0rre antall
gjennom h0sten, med som mest 130 ind. 29.09. hvorav 100 trakk direkte.
2002: Arets f0Tste, en hunn, rastet ved Stranda 29.03. Ytteligere to enkeltindivider ble notert i
l0pet av vii.ren, mermere bestemt 30.03 og 09.05. H0sttrekket begynte 11.09, da 35 ind. ble
sett. Deretter loggf0rt regelmessig fram til 03.1 1, med 500 ind. 03.10 som overlegent swrste
antall.

Grennfink Carduelis chloris
2000: Hekket. Loggf0rt daglig gjennom aret med opptill5 ind. notert gjennomjanuar. F0rste
trekkeme loggfurt fra 26.02. Deretter sett i mindre antall opp til 40 ind. hver dag. 14 par
hekket.
2001 : Hekket. Daglig notert med 15-30 ind. gjennom bade var og h!3st. Nyutfl0yne unger
kunne sees fra 11.05. Normal! forekomst pa h!3sten 20-50 ind. Tildels store antall rastende
fugler medio oktober, med som mest 250 ind. 21.10.
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2002: Hekket. Sett i varierende antall gjennom varsesongen, med opptil 60 ind. pa en dag.
Ogsa vanlig pa h0sten, med 90 ind. (hvorav 30 pa direkte trekk) 12. I 0 sam :i.rets h0yeste
dagsantaii.
Stillits Carduelis carduelis
2000: 3 observasjoner ble gjort. I ind. trakk 30.04. 24 ind, trakk 30.09. og 2 ind. rastet 15.IO.

2002: 3 ind. trakk over 0stmyra mot Asmal0y 21.09 og 2 ind. rastet pa Hussletta I9.10.
Grannsisik Carduelis spinus
2000: Forste fugl notert 09.04. Deretter notert i varierende antall pa v:i.ren frem til 13.05. med
60 ind. I 9.04. og 23.04. Pa h0sten loggf0rt mellom 09.09.-05. I l. Hovedtrekket gikk siste
halvdei av september med h0yeste antall17.09 med 550 ind.

2001: Jevnlig forekomst pa v:i.ren med opptil40 ind. 05.05. Pa h0sten i noe storre antall, da
spesielt ultimo september/prima oktober. Som mest 80 ind. 29.09. Oftere notert med
trekkende fugier enn rastende.
2002: Notert pa v:i.ren med 2-3 ind. fra 25.03 til 17.05, og pa h0sten fra 01.09. H0sttrekket
pagikk hovedsakelig i siste halvdel av september og f0rs te halvdel av oktober, med sam mest
I20 ind. I4.09.
Tornirisk Carduelis cannabina
2000: Hekket. Notert daglig mellom 31.03.-08.10. 250 ind. notert 19.04. 13 par hekket.
Under h0sten loggf0rt med hovedtrekket sent i september.

200I: Hekket. F0rste registrering 07.04. og siste 13. I0. Stasjonrer med dr0yt 20 ind. Fiest
trekkende ind. notert media april og ultimo september.
2002: Hekket. Sett med opptil40 ind. pa varen fra 24.03. Mer fatallig pa h0sten fram til
03.10, med 30 ind. 08.09 som halvarets h0yeste notering.
Bergirisk Carduelis jlavirostris
2000: 8 ind. Joggf0rt 02.01. De f0rste trekkfuglene ankom 08.04. St0rste antall, 50 ind., ble
notert 19.04. Under h0sten sett i mindre antall mellom 24.09.-05.11.

200 I: 20 ind. pa trekk 10.04. og 30 ind. dagen etter ble viirens beholdning. Pa h0sten notert
ved atte anledninger fra 29.09.-05.11. med som mest 30+ I4.10.
Grasisikf.Brunsisik Carduelis flam mea/cabaret
2000: 2 ind. notert 02.-04.0 I. Under v:i.ren notert i mindre antaii. Brunsisik notert 11.06., men
hekkeindikasjon ikke notert. Pa h0sten sett fra 02.09.-2 1.1 0. i mindre antall. Ingen sterk
trekktendens for noen av artene.

200 I: F:i.tallig pa viiren fra 28.08.-18.05. Pa h0sten, naturlig nok, med sarnmenfallende
tendens sam de bestemte individene sisiker. 500 ind. notert pa direkte trekk 29.09.
2002: Opptil40 ind. sett i mai. Loggf0rt i perioden 11.09 til I6.11 pa h0sten, med 120 ind.
02.11 sam arets beste dag.
Gn"tsisik Carduelis jlammea
2001: Et fatal! ind. registrert noen dager i mai. Vanligere pa h0sten, og spesielt fra 14.IO. og
ut maneden var det over I 00 ind. daglig pa 0ya. Loggf0rt sam mest med over 700 ind. 22.1 0. I
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slutten av oktober ble det flere dager ogs4 foretatt spilling av grisisik-lyd ved et nett i Glo>a,
som bade resulterte i flere rastende og ikke minst ringmerkede fugler dette iiret.
2002: 5 ind. rastet I 0.05, 2 ind. dagen derp4 og I ind. 19.10. 21 ind. ble fanget og ringmerket
ved hjelp av lyd 02.11.

Brunsisik Cardue/is cabaret
2001: Notert i mindre antall pi\ viiren fra 11.04.-09.06. Den 02.06. ble det registrert
revirheYding p!\ Nordmyra, uten at hekking ble konstatert. Men sjansene burde va:re tilstede
for en etablering av arten. Ogs4 p!\lwsten kun t!tallig, fra 13.08.-28.1 0. En liten okning kunne
merkes ogs4 av brunsisik, i forbindelse med spilling av gnl.sisik-lyd.
2002: Hele 70 ind. ble notert 09.05, 50 av disse p Adirekte trekk. Deretter ble opptil10 ind.
sett 5 dager til og med 01.06. FAtallig p!\lwsten fra 13.09 til 02.11.

Polarsisik Carduelis hornemanni
2001: Til A krydre sisikfangsten i slutten av oktober ble det rekordmange funn av polarsisik
dette aret. 2 ind. ble sett 14.1 0., 1 I K hann ringmerket 22.1 0. og en ny I K hann fikk ring
dagen etter. Ett ind. ble observer! i felt 27.10. og nok en 1K b1e merket 28.1 0. Arets siste ble
en hann som ble sett pa en dagstur 23.12. Total! 6 funn av 7 individer.
2002: En 2K+ M rastet ved Hussletta 02.11.

Grankorsnebb Loxia curvirostra
2000: Eneste observasjon ble gjort 05.11. da 3 ind. trakk.
2001: Fatallig pa trekk pA lwsten. Fern observasjonsdager fra 21.09.-22.10.
2002: Loggf0rt fire dager i august, med 18 ind. 18.08 og I 0 ind. 26.08 som de lwyeste
antallene.

Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus
2001:2 ind. rastet 13.10.
Bandkorsnebb Loxia leucoptera
2001: En 1K fugl rastet i WC-bushen 07.09.
2002: I forbindelse med arets invasjon av arten, ble det ikke uventet ogsa gjort ett funn pa
0en. En IK rastet i en busk ved Ferskvannsdamrnen 14.09.

Ubestemt korsnebb Loxia sp.
2002: 3 ubestemte korsnebber rastet ved Barlind 31.03 og ett ind. rastet pa Nordmyra 01.09.
Rosenfink Carpodacus erythrinus
2001: En tmg hann ble observer! 12.05. rastet pa 0ya til dagen etter.
Dompap Pyrrhula pyrrhula
2000: Kun notert i sma antall gjennom april.
200 I: Fatallig i mid ten av oktober, med 6 ind. 22.1 0. pA det meste.
2002: To hanner rastet pa 0ya 30.03, hvorav den ene ble ringmerket. I till egg ble
enkeltindivider sett tre dager i november.
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Lappspurv Calcarius lapponicus
2000: Notert i mindre antall pa varen i perioden 16.04.-21.05. Under lwsten mer tallrik
mellom 03.09.-04.10 med 15 ind. loggf0rt 03.09. og 15.09.
2001: Ett funn fra varen, da ett ind. trakk direkte 22.04. 7 observasjonsdager av maksimalt 3
ind. pa lwsten i perioden 27.08.-22.10.
2002: Notert 6 dager i september, med 9 ind. 21.09 som lwyeste dagsantall.

Snospurv Plectrophenax nivalis
2000: 3 ind. holdt til pa 0st 02.01. Fatallig notert pa varen mellom 18.03.-02.04.
pa lwsten notert med opp til 24 ind. i november.
2001: Tre funn av trekkende fug1er pa varen, med 21 ind. 24.03., 3 ind. 09.04. og I ind. 11.04.
PA h0stenjevnlig fra 21.10.-03.11. med som mest 27 ind. pArast 22.10.
2002: Tre ind. rastet 24.03 og ett ind. ble hm't ved Massebukta tre dager senere. Pa lwsten ble
2 ind. sett 29 .I 0, mens 26 ind. hadde tilhold rundt om pa 0ya 02.11 . Arets siste soospurv
rastet pa Vest dagen etter.

Gulspurv Emberiza cilrinell
2000: Enkeltind. notert rastende i januar. F0rste trekkeme hadde ankommet 18.03. og arten
notert ffttallig frem til 06.05. PA lwsten loggfert fra 12.09. med som lwyst 20 ind. 16.10.
200 I : Fata!lig, men regelmessig fra I 0.04.-17.05. Ti1svarende pa lwsten i perioden 28.09.28.10.
2002: Tre observasjonsdager i mars, med 20 ind. 30.03 som lwyeste antall. Loggf0rt fra 21.09
til 16.11 pa lwsten, med oppti!IO ind. pa en dag.

Hortulan Emberiza hortulana
2000: 3 ind. notert under aret med enslige hanner 06. og 08.05. (Johansen P.-A. 2001.) Under
lwsten ble I ind. notert 02.09.
2002: l!Krastetpa0stmyra 14.09.

Sivspurv Emberiza schoeniclus
2000: Hekket. F0rste ind. ble notert 11.03. og ble notert daglig frem til 05.11. Under varen
ble arten notert i mindre antall med 30 ind. 19.04. som lwyeste antall. I par hekket pa Myra.
H0sttrekket pagikk medio september- medio oktober med 370 ind. 30.09., 700 ind. 01.10 og
300 ind. 03 .I 0 som h0yeste antall.
2001: Vanlig i sma antall fra 07.04.-19.05., med hovedtyngden i manedsskiftet april-mai.
Hekket sannsynligvis pa Myra ogsa i ar da ett til to ind. var stasjonrere og tid vis
revirhevdende i st0rstedelen av mai. Pa lwsten registrert fra 25.08.-22.10. med hovedtrekket
fra 21.09.- 13.10. da opptil60 ind. ble loggfurt 29.09.
2002: Arets f0rste, en hann, rastet 23.03 . Arten ble deretter notert regelmessig fram till8.05,
med opptil 15 ind. pa en dag. Vanlig pa lwsten fra 11.09 til 19.10, med 50 ind. 14. og 21.09
som lwyeste antall.

43

Pattedyr
Skimmelflaggermus
To ind. gikk i et nett 30.7.2002, etter il. hajaktet rundt nettene en god stund.
(Jan-Rune Asbj0msen og Per Tangen). Arten er ny for Aker0ya og Hvaler.
Fra f0r er nordflaggerrnus og lang0reflagg ermus pil.vist pa Akemya.
Radyr
En rabukk oppholdt seg ved WC-bushen nord0st pa eya 4.5.2004 (Jan-Rune Asbj0rnsen).
Det er f0rste gang radyr er registrert pa Akemya.
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Gjenfunn av ringmerkede fugler 1999-2002
Christer Jakobsen
Ikke alt for mange gjenfunn eller kontroller, utenom egenkontroller ble mottatt i disse arene. Dette
henger nok sammen med relativt Jav aktivitet pii merkefronten de senere !irene. Morsomt allikevel
med en fuglekonge som t10y 245km fra Kvinesdal til Akemya pa 2 dager. Verdt a merke seg er
ogsa at en griisisik merket pii Akewya 22.10.01 trakk nordover og ble kontrollert pa Ringebu 2
maneder senere.
Forklaringer:
M =Male =hann
F = Female= hunn
X= Kj0nn ukjent
TEM =Tid etter merking, for eksempel 0-7-5 betyr at fuglen ble kentrollert 0 ar, 7 maneder eg 5 dager etter
merking.
Data for hvert opplistet individ:
Art
Sentral Ringnr
Date
Merkested
Status AvstandRetning
TEM

Kj0nn
Alder
Merker (hvis kje nt)
Kj0nn Alder Gjenfunnet date

Kjettmeis
Stockhlm 2KC94352 F
1K
16. 10.99
Industricngarna, Stenungsund, Bohuslan, Sverige
Kontr. l l 9kmNNW
0-0-22 F
1K+
Fuglekonge NOS AD5184
M
IK
02.10.00 kl. 10 0ycstranda, Kvinesdal, Vest-Agder, Lista RG
Kontr. 245kmENE
0-0-2 M
1K
04.10 .99 kl. 09

Fugler merket pa Akemya
og gjenfunnet andre steder
Sentral Ringnr
Status Avstand
Gjenfunnsdato Kl

Kj0nn
Art
Reining
TEM
Gjenfunnssted

Alder Merkedato
Kj0nn Alder

NOS E680365
Kontr. JOOkm
05.04.00

Kjettmeis
F
IK
16.10.99
N
0-5-19
F
2K
Stabekk, Brerum, Oslo og Akershus RG

NOS E699740
Redstrupc
X
lK
Drept av kart 234km SSW
0-4-29
Gudumholm, Jylland, Danrnark
01.03 .01

02.10.00
2K

NOS 4175224
Funnel d0d
6km
28.04.01

Gramake
x
NNE
Spjreroy, Hvaler, 0stfold

PULL 08.06.96
6K
R. Jonassen

NOS H394336
Kontr. 279km
kl12
22. 12 .01

Grlisisik
F
N
0-2-0
Ringebu kirke, Oppland

2K+

22.10.0 1 kl. 10
3K +
Mj0sen RG
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Ekstremumsdatoer for fugler pa Akertaya 1961-2002
BjQrn Frostad
Oppdatering 2000-02: K. E. Vedahf

ART

Tidlig var

Sen var

Tidlig h0st

Senh0st

Smruom

02.01.2000

02.08.1988

25.11.2000

02.01.2000
25.03.2000
13.03.1983
18.04.1984
29.01.1994
19.03.1967
25.03.2000
02.01.2000

14.06.1969-92-96-9802
14.06.1996
09.06.1996
05.06.1987
29.04.1984
12.06.1979
04.06.2000
29.05.1971
14.06.1996

01.08.1979
01.10.1995
25.09.1986
06.09.1998
07.09.1986
12.08.1988
26.08.1999
19.07.1998

02.12.1978
04.11.2001

19.05.2001

12.06.2000

Storlom
Islom
Gulnebblom
Dvergdykker
Toppdykker
Gni.strupedykker
Homdykker
Havhest
Storlire
Grruire
Havlire
Havsvale
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Egretthegre
Gni.hegre
Stork
Knoppsvane
Dvergsvane
Sangsvane
Seedgas
Kortnebbgas
Gragas
Tundragas
Hvitkinngas
Ringgas
Gravand
Brunnakke
Snadderand
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Knekkand

13.10.1996
30.10.1988
07.12.1985
26.10.1988
11.11.1986
23.10.1998
04.11.2001
04.09.1988

02.01.2000

12.06.2000

24.09.1994
13.07.2001
30.08.1987
19.07.1998

******

******

******

******

02.01.2000
16.04.1978
14.03.1993
11.04.1971

24.05.1979

27.08.1977

15.10.1972

11.06.1999

26.07.1999
11.08.1972

11.12.1988

******

******

******

03.04.1994
02.01.2000
08.04.1996
10.04.1999
11.03.1995-00

01.06.1974
22.05.1972
02.06.1978

21.10.1986
25.08.1979
25.09.1988

******
03.11.2002
11.11.1999
07.11.1999
05.11.1989
23.10.1982-01

15.04.1969
19.04.1990
20.02.1993
18.03.1973
17.04.1982
07.02.1988

******

******

30.04.1998
02.06.2002
16.06.2001

24.07.2000
15.08.1972
15.09.2000

******

******

15.06.1975
16.05.1993
15.06.1969

12.08.1986
07.09.1974
27.07.2002

12.11.1989

01.11.1987
23.10.1982
02.11.2002
12.12.1998
23.10.1988
09.11.1974

******

******

******

******

30.03.1988
10.04.1999

30.05.1993
03.06.1978

13.08.1967

14.11.1998
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Skjeand
Taffeland
Toppand
Bergand
lErfugi
Praktrerfugl
Havelle
Svartand
Sj0orre
Kvinand
Lappfiskand
Siland
Laksand
Vepsevak
Svartglente
Glente
Hav0m
Sivhauk
Myrhauk
H0nsehauk
Spurvehauk
Musvak
Fjellvak
Konge0m
Fiske0m
Tarnfalk
Aftenfalk
Dvergfalk
Lerkefalk
Jaktfalk
Vandrefalk
Orrfugl
Storfugl
Sivh0ne
Soth0ne
Trane
Tjeld
Avosett
Dverglo
Sandie
Hvitbrystlo
Boltit

30.03.2002
16.01.1983

******
18.03.1973

******
02.03.1991

******
******
06.01.1980

******

08.06.1986*
08.05.1986
12.06.1999
01.06.1967
******
19.05.1983
07.06.1970
14.06.1975-92-19962002
08.06.1991
******

07.08.1999

16.10.1982
27.10.1965

07.08.1967
21 .09.2002

******

******

******

20.08.1999
09.08.1988

******

24.10.2001

******

04.08.1999

25.11.1988

******

******

******
11.06.1986
14.06.2002
16.05.1999

******
20.08.1994
05.08.1979

******
******

18.04.2000
26.05.1969
26.05.1990
20.05.1993

29.09.2001
07.08.1999
08.09.1994
23.07.1998

12.03.1983

******
******
19.04.2000
27.04.1983
11.04.2001
12.04.1992
10.01.2000
21.03.1983
01.01.2000
18.03.2000
25.03.89-02
MedioApril
1973
03.04.1999
01.01.2000

******

******

04.06.2001
25.05.1990

16.08.1999
12.08.1986

09.06.2001
14.06.1975

12.03.1988
20.04.1992
20.03.1983
10.02.2000
******

10.06.1994
31.05.1970-1979
13.04.1976
25.05.1991
16.06.1963

16.08.1970
01.08.1998
03.09.1994
03.08.1990
10.08.1999
29.09.1973
18.08.1990
10.08.1980-98

28.09.2002

27.12.1986
02.09.2000
26.10.1990
23.11.2002
17.12.1967
26.11.1988
30.10.1988

26.09.1980
09.12.1999
30.09.2001
20.11.1982
04.10.1988
10.12.1989
16.11.2002

******
02.11.1986
20.10.1986

23.05.1976
03.06.1989
21.05.1993

31.08.1986

******

******

12.12.1998

22.06.2000

******

13.09.1981
18.10.1979-1999

02.08.1970

14.09.1981

23.04.1977
24.03.1991
01.04.2000
02.01.2000
12.04.1991
19.04.2000
24.02.1990

16.04.1996
20.05.1989

******

06.05.2001

17.05.1970
26.05.1991
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20.08.1977

Heilo
Sibirlo
Tundralo
Vipe
Polarsnipe
Sand.l0per
Dvergsnipe
Tenunincksnipe
Tundrasnipe
Fja:!replytt
Myrsnipe
Fjellmyrl0per
Brushane
Rustsnipe
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Rugde
Svarthalespove
Lappspove
Smaspove
Storspove
Sotsnipe
R0dstilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Gremnstilk
Strandsnipe
Steinvender
Sv0rnmesnipe
Polarsv0rnmesnipe
Polarjo
Tyvjo
Fjelljo
Storjo
Dvergmake
Sabinemake
Hetterruli<e
Fiskemake
Sildemake
Gnimake
Gmnlandsmake
Polarrruli<e
Svartbak

19.03.1982

11.06.1988

01.04.2000
19.02.1993
24.03.2001
17.05.1986
18.05.1979
12.05.1967
15.05.1993
02.01.2000
02.01.2000

06.06.1998
******
07.06.1970
03.06.1989
25.05.1979
31.05.1990
20.05.1990
16.05.1966
09.06.1991-1996
24.05.1967
20.06.1966

02.05.2000

22.03.1965
30.04.1983
02.01.2000
******
19.05.1969
20.04.1962
15.03.1977-1983 09.06.1991
21.05.1972
08.06.1975
15.04.1990
07.04.1974
12.06.1999
23.03.89-91-98
14.06.1978
13.04.1977
12.06.1999

24.07.1977
i5.09.2000
29.07.1977

******
19.07.1998
23.07.1998
10.08.1988
08.08.1979
21.07.1993
23.08.1975
27.06.1964
16.08.1970
29.07.1988
15.09.2000
06.08.1988

02.11.1987
12.12.1998
28.11.1998
26.11.1989
08.10.1988
12.10.2002
05.09.1999
29.09.1998
09.12.1999
11.11.1989
28.08.1977
29.09.1990

10.08.1986
26.08.1990

14.11.1998
30.12.1992
16.10.1987
04.12.1988

01.07.1989
17.07.1980
11.07.1965
21.06.1966

25.10.1987
14.09.1963
21.10.1989
17.10.1982

******

******

******

******

30.03.1980
30.03.1972
17.04.2000
07.04.1973
15.03.1975

09.06.2002
12.06.1999
10.06.1979
10.06.1979

20.06.1982
23.07.2000
20.07.1990
12.07.1965

******

******

30.05.1977

20.08.1994

01.05.1999
19.04.1973

30.06.2001

19.10.1979

******

******

04.04.1982
25.03.1990

13.06.1998
25.05.1975

14.08.2001
13.07.2001
18.08.1990
22.09.1979

******
16.10.1982
30.09.1979
05.10.1980
04.10.1966
09.12.1999
27.08.1995
13.10.1998
01.11.1997
13.11.1966
04.11.2000
21.11.1982
05.11.2000
19.11.1982
12.11.1988

12.02.1988

******

******

******

26.02.1983

******

******
******

06.03.1983

10.04.1998
21.05.2000

20.10.1968-90

22.10.1986

******

******

******

******

******
******
******
******

48

******
06.11.1965

******

I<rykkje
Rovteme
Selitteme
Makrellteme
IWdnebbteme
Dvergtt:!_:ne
Svartteme
Lornvi
Alke
Teist
Alkekonge
Lunde
Skogdue
Ringdue
Tyrkerdue
Turteldue
Gj.elk
Sn.0ugle
Hubro
Haukugle
Seurveugle
Kattugle
Homugle
Jordugle
Perleugle
Nattravn
Tamseiler
Hcerfugl
Vendehals
Gr0nns:eett
Flaggspett
Hvitryggseett
Dvergseett
Tretaseett
Trelerke
Sanglerke
Fjellerke
Sandsvale
Lavesvale
Taksvale
Tartareielerke
Treeielerke

******

13.06.1998

12.05.1993
17.04.2000
20.04.2000
16.05.1996

30.06.1980-2001

12.08.2001
14.09.1967
11.08.1971

******
******

******
******

26.05.1975
11.06.1966
14.06.2001
13.06.1998

27.08.1977

******
******
******
******
04.01.2000
22.03.1967
22.03.1998
02.04.2001
15.05.1971
29.04.1972
01.01.2000

26.03.1975
27.03.1961
19.03.1982
26.03.1967
16.03.1975
07.05.1986
06.05.1984
11.04.1984
10.04.1963

******

******

02.05.1970
31.05.2002

13.09.1987
05.09.1981

08.06.1990

18.08.2002

******

******

14.06.1992
10.06.1986

06.08.1972

******

******

07.09.1967-2002
04.10.1999
04.11 .2000
15.10.1967

******
******
******
******
04.11.1989-20002001
15.10.1999
31.10.1976
06.10.1973
28.09.1975
06.09.2001

03.01.2000
26.04.1991
07.04.1984
13.10.1998
28.03.1961
07.06.1975
06.06.1975
17.05.1996
08.06.1973

22.09.1973
10.09.1999
14.08.1971
12.09.1971
08.08.1978

******

******

09.05.1972
31.05.1978
01.04.1985
05.06.1990

01.05.1972

10.08.1980
29.08.1976
17.08.19701988
05.09.1968
22.09.1979
26.09.1970
28.09.1980

******

******

24.05.1974
12.06.1979

29.09.1973
26.07.1999

******
******

******

15.05.1987
12.06.1986

30.09.2000
07.08.1967

11.04.1979
20.02.1993
02.01.2000
22.03.1965
19.04.2000
17.04.2000
19.04.2000
30.04.2000
18.04.2000

18.08.1990
12.08.1988

******

******
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06.11.1999
05.11.1989
02.11.1986
13.10.2001
20.10.2000
20.09.1969
20.10.2001
04.12.1988

31.10.1998
01.11.1986
26.11.1966
07.11.1988-1998
22.09.1979
20.10.1990-2000
07.10.1972
09.10.2000
25.10.1996

Heipiplerke
Lappiplerke
Skjrerpiplerke
Gulerle
Vintererle
Linerle
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
fu:ldstrupe
Nattergal
S0rnattergal
Blastrupe
Svartr0dstjert
R0dstjert
Buskskvett
Svartstrupe
Steinskvett
Steintrost
·Ringtrost
Svarttrost
Gratrost
Ma.Itrost
fu:ld vingetrost
Duetrost
Gresshoppesanger
Sivsanger
MY.!sanger
fu:lrsanger
Trostesanger
Gulsanger
R0dstrupesanger
Svarthodesanger
Hauksanger
M0ller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Fuglekongesanger
Gulbrynsanger
B0ksanger
Gransanger

******

******

29.05.1977-1983

27.08.1963

10.12.1989
12.10.2002

******

******

******

******

28.04.1993
21.03.1983
25.03.1991
04.01.2000

10.06.1992-2002
24.04.2002

01.08.1978
24.08.2002

04.10.1987
21.10.2001
24.10.1999
25.11.2000
27.10.1990

02.01.2000
26.04.1999

******
15.03.1977
02.01.2002
08.05.1977-2000
02.05.1988-1989
13.04.1969
24.03.1989
16.04.1970
12.04.1976
07.03.2000
27.03.1967
26.04.1969
29.03.1975-1999

******

******
11.03.1989
02.01.2000
11.03.1995
30.04.1998
10.05.1997
24.05.2002
24.04.1993
08.05.1982

******

******

24.04.1966

04.10.1965 .

09.06.2002
09.06.2002

06.08.1978
30.07.1978

******

******

09.06.1991
30.05.1992
02.06.1991
01.06.1967
15.06.1969
13.06.1979
20.04.1991

13.08.1986
18.08.1979
05.08.1968
20.07.1990
29.09.2001

******

******

******
14.11.1965
02.12.2000
13.09.1981
28.09.1975
30.10.1988
18.10.1975-1988
03.10.1987
14.10.2001
25.11.2000

29.05.1975-1980

06.09.1964

25.11.2000

******
******

******
******

******

******

11.06.1999
15.06.1975
16.05.1970
14.05.1989
04.06.1990
02.06.1978
14.06.1992
25.05.1988
10.06.1979-1986
14.05.1966

14.08.1976
14.08.1976
01.10.1967

03.12.1995
02.12.2000
02.11.2002

11.08.1986

28.08.1976

05.08.1968

08.10.1977

30.07.1979

03.09.1977

03.10.1982
14.08.1976

24.10.1982
15.10.1978
21.10.1989
15.10.1978
13.11.1988

31.05.1986-1987

23.05.1982
23.04.1994-2000
13.04.1981
08.05.1977

******
******

******

13.06.1979

19.02.1993

12.06.1986

05.05.1990
18.03.1990

02.06.1968
14.06.1992

07.08.19671979
04.08.1979
19.10.1996
06.10.1986
10.08.1978
12.08.1966

******
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11.11.1990
27.10.1974
14.10.1986
24.08.1988
11.11.1990

19.04.2000
******
14.06.1975
11.01 .2000
20.05.1967
R0dto~~fuglekonge 30.04.1968
Gratluesna_e_eer
08.05.2000
13.06.1986
16.05.1967
Dvergfluesna_e_eer
12.06.1979
Svarthvit fluesna_e_eer 23.04.2000
26.04.1996
03.05.1996
Skjeggmeis
11.04.1966
23.03.2002
S!iertmeis
13.05.1969
18.05.1969
L0vmeis
Granrneis
04.04.1977
To_e_emeis
15.04.1989
04.05.1968
Svartmeis
01.05.1970
Blameis
******
K"0ttmeis
******
******
12.04.1980
01.05.1966
S_eettmeis
16.05.1983
16.03.1983
Trekry~er
25.04.1981
Tornskate
******
26.03.1967
30.05.1975
Varsler
13.06.1979
R0dhodevarsler
N0tteskrike
Sk<ere
******
******
N0ttekrake
18.03.1973
12.06.1979
Kaie
19.06.1962
Kornkrake
19.03.1983
Krake
******
******
******
23.01.1997
Ravn
St<er
25.01.1968
******
01.06.2000
Rosenst<er
13.04.1976
Gni.s_eurv
27.03.1975
27.03.1991
19.05.1989
Piliink
14.06.1975
10.03.1990
Bokfink
27.05.1992
04.01 .2000
Bj0rkefink
Gmnnfink
******
******
26.03.1991
05.05.1978-1990
Stillits
13.03.1988-1993 08.06.1988
Gr0nnsisik
24.03.2002
Tornirisk
******
24.05.1974
Bergirisk
******
14.06.1997
Grasisik/brunsisik*2 ******
06.05.2001
11.05.2002
Grasisik
09.06.2001
11.04.2001
Brunsisik
05.04.1969
Polarsisik
24.02.1983
12.03.1983
Bandkorsnebb
25.05.1967
Grankorsnebb
19.03.1983
Furukorsnebb

L0vsanger
Fuglekonge
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******
17.08.1999
25.10.1970
05.08.1968
04.09.1988
03.08.1978

15.10.1978-79-87
30.12.1992
26.10.1970
03.10.1965
15.10.1967
06.10.2001

01.10.1966

04.11.1990
13.10.1974

02.09.1990
23.08.1975

31.10.1976

******

******
03.12.1995
30.10.1976-1988
05.10.1980
31.10.1970

20.08.1965
09.08.1978
******
11.09.1999
04.10.1969
******
31.08.1968
20.09.1980
18.09.1988

******
******

******

******
02.11.1986
16.10.1999

******

******

10.12.1988
17.12.1967

10.08.1998
27.08.1988
14.07.1987
03.08.1988

24.10.1982
14.11.1988
07.11.1998
15.11 .1986

******

******

14.08.1976
03.08.1988

07.11.1998
19.11.1989
27.10.1974-1978

******
10.08.1980
11.08.1998
14.10.2001
13.08.2001
30.09.1972
19.08.1990
17.08.2002
19.08.1990

******

******
02.11.2002
02.11.2002
23.12.2001
08.10.1972
07.11.1999
13.10.2001

..
Rosenfink
Dompap
Kjernebiter
Sangspurv
Lappspurv
Soospurv
Gulspurv
Hortulan
Vierspurv
Dvergspurv
Sivspurv

12.05.2001

******
26.03.1972
16.03.1983

******
02.01.2000
06.05.2000

06.01.1980

09.06.1996
24.05.1974
17.05.1970
11.05.1975
13.06.1979
03.05.1963
30.06.1966
11.06.1973
24.05.1990

31.07.1979
14.08.1968

*****

10.10.1976

******

07.08.1978
27.09.1988
20.08.1976
22.08.1970-98

13.11.1986
11.12.1988
28.09.1974

*****

08.10.1986
13.11.1986

******

B-lista
Stork
Hav0rn
Dverglo
Fjellmyrl0per
Soougle

25.04.1897
16.06.1865
Hekket1886, 1888,1892, 1899, 1901
06.06.1881
1 eks. skutt i mars 1889

C-lista
Kanadagas

08.02.2000

27.05.1999

20.08.1999

18.09.1999

02.09.1989

03.09.1989

16.09.2000

28.10.2000

D-lista
Brunhodespurv

E-lista
Rapplwne

*) = Gjelder for perioden f!llr arten ble splittet.
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