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Akereya 15.10.2006. Staende fra venstre: Viggo Ree, Benjamin Ree, Tommy
Fredriksen, Tor S0rlie, Per-Arne Johansen, Geir Hardeng, Arne Aasgaard, Eivind
S0mes, Morten Viker, Ole Tendal, Rune Torgersen. Sittende fra venstre: Sebastian
Ludvigsen, TellefKjellesvig, Rune Gtinther Bosy, Tore Hunn, Bj0m Frostad, Lars
J0rgen Rostad (liggende), Fredrik Ellingsen, Karl-Erik Rostad, Christer Jakobsen.
- Arne Aasgaard var i mange ar ffi'l:Satt i NRK, radio. Sammen med Gunnar Lid (19381983), som startet AOS, laget de diverse programmer og reportasjer fra Aker0ya,
srerlig pa 1970-tallet.

Forord
Den 26.6.2009 ble Akemya innlemmet i Ytre Hvaler nasjonalpark, som da ble
etablert. Det tidligere sj0fuglreservatet pa deler av 0ya ble opphevet. Ferdselsforbudet
15.4.- 15.7. og vemebestemmelsene for det gamle reservatet ble beholdt, med et
unntak: Utsattjaktstart till.10. ble opphevet. Deter na lov ajakte fra 10.9.,
dvs. rned samme dato somjaktstart ellers pa sj0en.
Det ble slatt fast fra statlige milj0vemmyndigheter at ornitologisk virksornhet I
fuglestasjonen 0nskes opprettholdt i fremtiden:
I vemeforskriften (vemebestemmelsene) for nasjonalparken (§ 1.3. j) fastsatt ved
kgl.res. 26.6.2009, star bl.a. at forvaltningsmyndigheten for nasjonalparken etter
S0knad kan gi tillatelse til a 0ppf0re rnindre bygg pa Aker0ya i tilknytning til de
eksisterende, bl.a. for a opprettholde den omitologiske stasjonen for merking av fugl.
I vemeforslaget for nasjonalparken sorn ble sendt pa h0ring fra fylkesmannen, het det:
Det foregar regelmessig registrering av jug! spesielt pa Akereya i regi av
Ornitologiskforening. Disse registreringene er et viktig bidrag til den kunnskapen
fylkesmannen har om omradet. Det er enskelig at denne aktiviteten kan fortsette.
(Fylkesmannen i 0stfold, Milj0Vemavd., rapport 2, 2007, s.64).
Det foreligger na en "klipp og lirn"-oversikt om fugl fra Akemya 1976-2004
(38 1s.; 2009), ordnet alfabetisk og kronlogisk, sammensatt ut fra alle arsrapportene
fra Akemya Ornitologiske Stasjon i perioden, se under. "Rapporten" finnes i papirversjon og som pdf-file. Det b0r ut fra ovemevnte "rapport" utarbeides en "30-arsoversikt" (1976-2006) fra Akemya.
Gledelig er det at AOS fikk 70.000- kr. i st0tte fra Bess Jahres stiftelse i 2008.
Varen 2011 kan AOS se tilbake pa 50 armed mer eller mindre sammenhengende
virksornhet i deler av trekksesongene var og h0st.
La oss hape at ']ubilanten" blir langt eldre . ... !
Krakemy 31.12.2010, Geir Hardeng, redakt0r av rapportserien
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Antall fuglearter observert arlig pa Akenlya 1976-2007
Christer Jakobsen og Bj0rn Frostad
Det har lenge har vrert en morsom bonus a se hvor mange arter som arlig blir sett pa
Akemya. F0rst i 2000 ble dette tatt mer seri0st, f.eks. sett i forhold til hva man skal
jobbe med pa 0ya, til hvilken arstid, ringmerking kontra sj0fuglskading osv. Noen
maneder ut i 2000 ble det klart at det Hi an til a bli et usedvanlig artsrikt ar, ikke minst
pga. en snRJUgle som allerede ble oppdaget 1.januar- og de paf0lgende vinterturene,
da alle hapet pa a fa et glimt av ugla. Den 4.1.2000 var hele 50 arter "passert", hvilket
er ekstremt bra pa en lokalitet i 0stfold pa denne tiden av aret. 130 arter ble rundet
23.4.00, da noen og enhver tenkte at dette aret kan bli spesielt. Sa godt som alt av
uvanlige, ikke-arlige sjeldne arter ble sett. I tillegg til ekstreme funn som sibirlo og
rustsnipe, gikk antall arsarter opp i utrolige 187 arter! Den gode bemanningen de
fleste arene i perioden 1999-2005 er nok utvilsomt en stor del av forklaringen pa de
lwye arsartstallene i denne perioden, men en bevisst satsing etter bestemte arter pa
bestemte tider av aret hadde definitivt sin innvirkning. Det kan bemerkes at dette
antakelig har gatt noe ut over ringmerkingsaktiviteten.
Tabell: Antall fuglearter observert pr. ar pa Akemya i perioden 1976-2007,
ordnet etter avtagende antall, fra "beste ar" ("1 .plass") i 2000, med 187 arter
observert; til "32. plass" i 1985, med 103 arter observert.
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Ringmerkede fugler ved AOS 1955- 2008
v/ Christer Jakobsen
1955-2005
Flaggspett, D. major
Rugde, S. rusticola
Gj0k, C. canorus •
Vendehals, J . torquilla
Lavesvale, H. rl!stica
Trepiplerke, A. trivialis
Heipiplerke, A. pratensis
Gulerl~ M. flava
Linerle, NL alba
Gjerdesmett, T. troglodytes
Jernspurv, P. modularis
R0dstrupe, E. rubecula
Blastrupe, L. svecica
R0dstjert, P. phoenicurus
Buskskvett, S. rubetra
Steinskvett, 0. oenanthe
Svarttrost, T. merula
Gatrost, T. pilaris
Maltrost, T. philomelos
R0dvingetrost, T. il iacus
R0rsanger, A. scirpaceus
Gulsanger, H. icetrina
M0ller, S. curruca
Tornsanger, S. communis
Hagesanger, S. borin
Munk, S. atricapilla
Gransanger, P. collybita
L0vsanger, P. troch ilus
Fuglekonge, R. regulus
Grafluesnapper, M. striata
Svarthvit fluesnapper, F. hypoleuca
Stjertmeis, A. caudatus
Blameis, P. caerulus
Kj0ttmeis, P. major
Trekryper, C. familiaris
Varsler, L. excubitor
Steer, S. vulgaris
Bj0rkefink, F. montifringilla
Gmnnfink, C. chloris
Stillits, C. carduelis
Gr0nnsisik, C. spinus
Tornirisk, C. cannabina
Grasisik, C. flammea
Brunsisik, C. cabaret
Sivs~urv, E. schoeniclus
45 arter i 2006-08, av 143 arter totalt
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1955-2008
73
20
34
152
44
212
2.014
21
676
1.598
1.683
15.155
243
2.809
422
768
3.142
641
2.279
1.175
92
247
1.433
594
1.126
1.629
1.867
19.741
14.140
518
1.190
162
850
587
333
54
1.058
743
1.405
4
387
530
1.112
170
1.464
89.319

ARSRAPPORT FOR
AKER0YA ORNITOLOGISKE STASJON
2003
Knut Erik V edahl

Be manning
Varen var, slik situasjonen har vrert de siste arene, preget av god bemanning. At det var langt
frerre bemanningsdager i arets andre halvdel, skyldes blant annet at stasjonens bat ble stjalet
like f0r h0stsesongens start.
Manedsfordelingen over bemanningsdagene var som f0lger:
Februar (1), mars (6), april (13), mai (23), juni (4), august (7), september (9), oktober (11),
november (1). Totalt 75 bes0ksdager.
F0lgende personer bes0kte stasjonen og deltok i stasjonsvirksomheten i 2003
(antall bes0ksdager i parentes):
Knut Erik Vedahl (52), Jan Rune Asbj0rnsen (47), Christer Jacobsen (35), Harald M0rken
(22), Magne Pettersen (21 ), Bj0rn Frostad (17), Stein Engebretsen (1 0), Sebastian Ludvigsen
(1 0), Tommy A Andersen (7), Lars J0rgen Rostad (7), Morten Toran (6), Rune G. Bosy (5),
Morten Viker (4), Jo Ranke (3), Peter Sjolte Ranke (3), Roar Fmlandshagen (3), Tor Stmm
(3), Asgeir Larsen (3), Tomas Aarvak (3), Christine Sunding (3), Kjetil Hansen (3),
Kari Hollung (3), Jan Taub0ll (3), Jan Erik Berglihn (3), Kent lnge Olsen (2), Per Tangen (2),
Kim Robin Clausen (2), Patrick Kristoffersen (2), Stian Hatvik (2), David Holme Ulfeng (2),
0yvind Larsen (2), Jon Fredrik Holmberg (2), Pal Nordberg (2), Morten Nilsen (1),
Stefan S0derberg-Lund (1), Harald Holone (1), Hege Pettersen (1)
I tillegg har Age Sten Fredriksen og Per-Arne Johansen bidratt med data fra bl. a.
hekketakseringer av sj0fugl.

Artsgjennomgang 2003
Knoppsvane Cygnus olor
Registrert stmi sett hver bemanningsdag, med opptil 6 ind. Ett par hekket pa Vesle.
Sangsvane Cygnus cygnus
To observasjoner ble gjort av denne knapt arlige gjesten. To ind rastet i Massebukta 19.3 og
en 2k trakk forbi 0ya ooyaktig en maned senere.
Sredgas Anser fabalis
Et ind. fant det for godt a tilbringe somrneren pa 0en. Fuglen, som ble sett fra 31.5 til17.8,
oppholdt seg hovedsakelig pa Vest og Vesle. Totalt foreligger det na 15 funn av arten.

Denne stedfaste sredgasa holdt seg hele somrneren 2003. Foto: Per-Arne Johansen
Gragas Anser anser
Observert daglig :fra 21.3 . til ut varsesongen. To par ble bekreftet hekkende,
selv om dagstallene pa opptil 22 rastende ind. indikerer at flere par gikk til hekking.
6 observasjonsdager pa h0sten, med opptil 10 ind.
Kanadagas Branta canadensis
Varens 5 f0rste laved Festningsholmen 22.3. Disse ble etterfulgt av 4 observasjonsdager i
april-maimed 2-3 ind, fur en flokk pa 10 ind. trakk nordover 10.5.
Eneste h0stfugl trakk over 0ya 4.1 0.
Hvitkinngas Branta leucopsis
En flokk pa hele 10 ind. kom trekkende inn over S0rodden 21.8.
Ringgas Branta bernicla
Arets eneste observasjon sammenfalt godt med artens hovedtrekkperiode pa varen,
da en hrota og en bernicla trakk nordover 29.5.
Gravand Tadorna tadorna
Arets to f0rste ble sett allerede f0rste bes0ksdag 15 .2. Deretter registrert daglig med 10-30
ind. :fra 21.3 til ut varsesongen. Minst to par ble konstatert hekkende.
Pa h0sten obs. bare 4 dager i august, med opptil4 lk-fugler.
Brunnakke Anas penelope
Arsdebuterte med et pari Ringgasbukta 22.3. Deretter regelmessig, men fatallig fram til 11.5.
Vartrekket kuliminerte med 18 ind. 16.4.
Beskjeden h0stforekomst, med 1-2 ind. 3 dager i september.
Snadderand Anas strepera
Et par ble sett pa trekk 19 .4. Totalt foreligger na 13 funn.
Krikkand Anas crecca
Arets f0rste observasjonsdag var ogsa arets beste, med 54 ind 15.4. Deretter notert de fleste
bemanningsdagene fram til8 .5, med mest 52 ind. 1.5.
Opptil 35 ind hadde tilhold rundt 0ya i august, f0r h0sten ble avsluttet med 3
observasjonsdager i september, med maks.13 ind. og 5 ind. 1.10.

b

Stokkand Anas platyrhynchos
Vanlig hele aret i lave an tall, med 10 ind. 15.4 som makstall.
Noen indikasjon pa hekking foreligger ikke.
Stjertand Anas acuta
Liten forekomst i ar: 10 ind 15.4 og 3 ind 1.5. Samtlige fugler trakk forbi 0ya.
Knekkand Anas querquelata
4 ind 14.4 og et par dagen etter var arets beholdning av denne ikke arlige gjesten.
Skjeand Anas clypeata
En hann i Vestre Vaderbukt 18.4 ble etterfulgt av to hanner ved 0yskjrera en maned senere.
Toppand Aythya fuligula
Ble sett 12 dager fra medio april til ut mai. Majoriteten av observasjonene dreier seg om
fugler pa direkte trekk., totalt 25 ind. 6 ind 15.4 var det antallsmessige heydepunktet.
Arten var derimot fravrerende pa lwsten.

JErfugl Somateria mollissima
Opptrer tallrikt rundt 0ya hele aret, og er ogsa en vanlig hekkefugl. Ca.1 000 ind. registrert ved
f0rste bes0ksdag 15.2. Deretter 250- 500 ind fra ultimo mars fram til medio mai, da antallet
steg til 500-725 ind ut varsesongen. Pa denne tiden av aret er det en kraftig dominans av
hanner. - Noe mer :tatallig pa h0sten, med 200-400 ind fram til oktober. Nar rerfugljakta
starter synker naturlig nok antallene, 15 ind 18.1 0. ble bunnoteringen.- Deter uvisst hvor
mange par som hekket pa selve Ak:emya, men under en taksering pa Vesle 1.6, ble 17
hekkende par pavist.
Havelle Clangula hyemalis
De to f0rste ble sett 15.2, deretter ble en handfull observasjoner gjort i 1.0pet av varen.
Som mest ble 6 ind sett 11.5. I tillegg ble ett ind notert 18.10.
Svartand Melanitta nigra
En tallrik artpa vartrekk forbi 0ya. Notert daglig fra 14.4 til14.6, med totalt ca 3.100 direkte
trekkende fugler loggfurt. Opptil 100 rastende fugler registrert daglig i samme periode.
De helt store dagstallene uteble; maks.tallet var 462 ind 17.5.
Som alltid mer tatallig pa h0sten, med opptil 50 ind pa en dag.
Sjaorre Melanitta fusca
139 ind pa trekk i l0pet av varen rna sies avrere et bra tall for 0en. Den beste dagen var 10.5
med 31 ind.- 5 ind 21.9. og 8 ind 1.10. var alt lwsten hadde a by pa.
Kvinand Bucephala clanga
Varen sto for alle observasjonsdagene. Registrert 12 dager i perioden 21.3-4.5.
18 ind 16.4. toppet arets opptreden.
Siland Mergus serrator
V anlig i varierende antall rundt eya hele aret, med 25 ind som h0yeste dagstall. Selv om
hekking ikke ble konstatert, skal det ikke utelukkes at ett eller flere par bidro til a 0ke 0ens
bestand.
Laksand Mergus merganser
Arten er norrnalt en tatallig gjest, men arets opptreden var direkte beskjeden.
En hann ble sett 31.5.

7-

Orrfugl Tetrao tetrix
En hann ble sett mesteparten av varen, fra 22.3. til30.5. Fuglen spilte diverse steder pa 0ya,
og flick selskap av en hunnfugl 15.4.
Kun to observasjoner ble gjort i l0pet av h0sten: En hunn 17.8. og en hann 30.9.
Smalom Gavia stellata
Registrert i perioden 12.4- 14.6 pa varen, med 8 observasjonsdager i april, 18 i mai og
1 ijuni. Varens total omfattet 352 ind (312 pa direkte trekk), noe som er den h0yeste
varsummen for 0en noensinne. De beste dagene var 10.5. med 58 ind. og 17.5. med 50 ind.
Som vanlig atskillig mer Ia.tallig pa h0sten, med 1 ind. 12.1 0. og 4 den 22.11 .
Storlom Gavia arctica
16 ind registrert 2.- 30.5, 15 av disse pa direkte trekk.
Eneste storlom i andre halvar ble sett 3.1 0.
Smalom I storlom Gavia stellata I arctica
Totalt 55 ind. kunne ikke artsbestemmes under varsesongen, majoriteten av disse pa direkte
trekk. Stmste dagsnotering var 19 ind 17.5.
Islom Gavia immer
0ens 10. funn var en realitet 10.5, da en 2k-fugl rastet ved 0yskjrera.
Gulnebblom Gavia adamsii
En 2k trakk nordover 31.5. Med dette er Akemya oppe i 9 funn av art en.
Islom I gulnebblom Gavia immer I adamsii
Ett ind. sett pa trekk 15.4. forble ubestemt, men det var trolig en gulnebblom.
Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
0yas seneste h0stobservasjon ble gjort 22.11 ., da en 1k dvergdykker la i Ferskvannsdammen.
For 0vrig foreligger det na 8 funn fra 0ya.
Toppdykker Podiceps cristatus
To varfunn ble gjort av denne fatallige gjesten: Ett ind rastet ved Spjrer0y 17.4 og ett ind trakk
s0rover 7.5.
Grastrupedyk.ker Podiceps grisegena
I perioden 15.4 - 18.5 ble anslagsvis 5 ind registrert av denne 0ens vanligste dykkerart,
3 av disse pa direkte trekk. I tillegg ble trolig en grastrupedykker sett 18.10.
Horndykker Podiceps auritus
3 ind. rastet utenfor 0yas nordspiss 15.4, mens 1 ind. la utenfor pa Vest 2.5.
Havhest Fulmarus glacialis
Fremviste en sterk varsesong, med totalt 340 ind. Dager som spesielt b0r bemerkes er 1.5 med
129 ind. registrert i l0pet av et par kveldstimer (40 av disse pa vannet ved Vesle),
og 8.5 og 9.5 med henholdsvis 58 og 51 ind.
H0sten var derimot skuffende med kun 29 ind., hvorav 24 ble sett 3.10,
Havsule Morus bassanus
Hadde som havhest en god varsesong med 229 ind. i perioden 1.5 - 14.6.
7.5 sto for det h0yeste dagsantallet med 65 ind.
Fra h0stsesongens oppstart til12 .10 ble 428 ind notert. Mange av disse fisket i omradene
rundt Torbj0mskjrer og Kollene, slik som 100 av totalt 150 ind 11.10.

Storskarv Phalacrocorax carbo
En vanlig art rundt 0ya hele aret, som oftest med 20-40 ind. daglig. St0rste antall rastende
fugler blir registrert i vinterhalvaret, med for eksempel 120 15.2 og 90 .22.-23.3.
Trek.ktendenser notert gj ennom st0rsteparten av aret, om enn oftest bare i tosifrede antall.
Noen dagererverdt amerke seg: 15.,18. og 19.4., med hhv. 345, 146 og 131 ind. pa trek.k.
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis
4 varfunn av denne arten, som har blitt merkbart vanligere i Ytre Oslo:fjord de senere arene.
Direkte trek.kende enkeltind. 15.4 og 4.5, samt en rastende 17.5. Den antallsmessige
kuliminasjonen kommed 4 ad og 2 2k-fugler pa trek.k 11.5.
Grabegre Ardea cinerea
Fatallig, men regelmessig i april-mai og september-november.
Opptradte kun i ensifrede antall, med unntak av 10 in d. 20.9.
Sivhauk Circus aeruginosus
Tre observasjoner foreligger: Ett ind. rastet forskjellige steder pa 0ya 26.4, en 1k ble sett pa
0yas 0stside 23.8, mens en annen 1k-fugl trak.k ned Glova og ut over havet 6.9.
Myrhauk Circus cyaneus
Et hunnfarget ind ble sett over Anusbukta samtidig som en hann rastet pa Myra 20.4.
3.5 var datoen for oeste observasjon, da en hunnfarget ble skremt opp fra Myra.
Dagen derpa ble to trek.kende individer notert. - Noe skuffende lwstopptreden med bare ett
ind, men til gjengjeld ble fuglen fanget og ringmerket! Den unge hunnfuglen som hang i et av
nettene i Glova pa kvelden 17.10 representerte en ny ringmerkingsart for 0en.
Honsehauk Accipiter gentilis
Tre observasjonsdager med rastende enkeltindivider i perioden 12.-16.4. Den 15.4 ble ogsa
1 trekkende individ sett. -En 1k-fugl22.11. sto for lwstens eneste observasjon.
Spurvehauk Accipiter nisus
Rastende og trek.kende fugler registrertjevnlig i sma antall bade var og h0st. Direkte trek.k
notertmed 10 ind. pa varen og 19 ind. paoosten. Arets beste dag inntraff2.10. med 8 ind.
Musvak Buteo buteo
Ytterst beskjedne antall av trek.kende fugler var og lwst skyldes at stasjonen ik.ke var
bemannet de dagene vrerforholdene la best til rette for vaketrekk. Varsummen pa 8 ind i
perioden 23.3-26.4 overstiger sa vidt oosttrekket med sine 5 ind fra 20.9 til 11.1 0. Minst
halvparten av arets observasjoner dreide seg om musvaker pa trekk over Spjremy.
Fjellvak Buteo lagopus
Varens eneste trakk over 0ya 26.4.
Et rastende ind 11.10 holdt seg til dagen etter, da ett trekkende ind ogsa ble notert.
Fiskeorn Pandion haliateus
Som vanlig ytterst sparsom opptreden. To direkte trekkende enkeltindivider ble sett i mai.
Tarnfalk Falco tinnunculus
Arten overvintret ikke vinteren 2002-03, og kunne dermed ikke fures i loggen f0r 16.4.
Tilstede med enkeltindivider resten av varen, fram til siste bemanningsdag 14.6; dessuten ble
et par fugler pa direkte trekk ogsa sett. Idet 2-3 rastende ind var til stede fra h0stsesongens
start 16.8 og utover i maneden, kan det se ut til at oversomring har funnet sted. - Registrert
stort sett hver bemanningsdag resten h0sten, med opptil 4 ind pa en dag. V ed arets siste bes0k
22.11 var fortsatt ett ind pa 0ya.
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Dvergfalk Falco columbarius
Registrert daglig i perioden 15.-19.4 med totalt 8 ind. Aprils to siste fugler 26.4 ble etterfulgt
av tre dager med enk.eltindivider i mai.- Fra 17.8 til2.10 ble enk.eltindivider sett 7 dager,
mens 21.9 toppet arets opptreden med tre rastende individer.
Lerkefalk Falco subbueto
En ungfugl trak:k mot syd over Husbukta 10.9. En mer spektakulrer dag pa lerkefalkfronten
inntraffti dager senere, dahele tre ind ble registrert. En av disse lk-fuglene rastet pa Vesle,
mens de to andre trakk inn mot Hvaler. Den ene tok til alt overmal med seg en dvergsnipe
som niste!
Vandrefalk Falco peregrinus
Denne arten, som har blitt sett stadig oftere pa 0en de senere arene> skuffet heller ikke i ar.
Hannen som trak:k nordover 17.4 ble etterfulgt av et rastende ind pa nasjonaldagen. Deretter
trakk en 2k forbi 31.5 f0r varens opptreden ble avsluttet med en fugl som sveipte over Myra
paden bemerkelsesverdig sene datoen 14.6.- H0sten ble innledet med at en voksen hunnfugl
rastet forskjellige steder pa 0ya 17.8. Muligens ble sarnme ind. sett 23.8 og 6.9. I mellomtiden
ble ogsa en 1k-fugl sett to dager i slutten av august. En annen ungfugl rastet s0r for Myra en
maned senere, 21.9. Arets mest dramatiske vandrefalkobservasjon ble gjort 1.10 da en
hunnfugl jaktet pa en tjeld, f0r h0stens opptreden ble avsluttet med en ad. som rastet pa
Reduten 22.11 .
Tjeld Haematopus ostralegus
De f0rste tre var pa plass 15 .2. Ved neste tur til0ya var trekket godt i gang, med 60 ind
22.-23.3. Antallene holdt seg pa 30-40 rastende ind ut varen. 9 par konstatert hekkende,
4 av disse pa Vesle. Direkte trekk notert med som mest 30 ind 24.5.- Mer fatallig i andre
halvar, da opptil15 ind ble sett pa en dag, f0r aret ble avs1uttet med ett ind 17.-1 8.10.
Sandlo Charadrius hiaticula
Daglig registrert i moderate antall fra 21.3 til 7. 9. Minst 5 par hek:ket.
Boltit Charadrius morinellus
Ett ind fant det for godt a raste ved Vestre Vaderbukt 18.-19.5.
Heilo Pluvialis apricaria
De tre f0rste varttrekkeme ank.om 15.4, f0r mai fulgte opp med 5 observasjonsdager med
1-4 ind. - H0stens opptreden var heller ikke srerlig a skryte av, da arten ble sett tre dager i
medic august, med opptil 10 ind. Arets siste trakk forbi 20.9.
Tundralo Pluvialis squatarola
Komprimert opptreden under h0sttrekket: To rastende ind 21.9, 1.10 og 2.10
samt 15 ind pa direkte trekk 30.9.
Vipe Vanellus vanellus
Stort sett var det de minst 6 hekkende parene som sto for daglige registreringer fra 21.3 til
24.8, i det dagsantallene aldri overgikk 14 ind.
Polarsnipe Calidris canutus
Sett aile bemanningsdager i august. 40 rastende ind 17. og 23.8. er h0ye antall for Akemya,
mens de 0vrige observasjonene dreier seg om 1-15 ind. September fulgte opp med
enk.eltindivider to dager, mens arets siste observasjon dreier seg om et overraskende
vinterfunn fra 20.12.
Sandleper Calidris alba
August sto for aile observasjonene av denne utpregede h0starten. Tilstede alle bes0ksdagene
denne maneden, 16.-24.8, med mest 13 ind pa Vest 19.8 og 10 ind pa S0rodden dagen etter.
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Dvergsnipe Calidris minuta
Tilstede fire dager i august, med to ind 16. og enkeltindivider 17., 22. og 23.8.
Septembers eneste fugl, datert 20.9, var ikke srerlig heldig med valg av rasteplass,
siden den ble mat for en sulten lerkefalk.
Tundrasnipe Calidris ferruginea
Arets eneste, en 1k-fugl, ble sett 21.8.
Fjrereplytt Calidris maritima
Varens gode forekomst ble innledet med tre ind pa Vesle 15.2. Deretter sett daglig :Era 21.3 til
24.3, i det en flokk pa opptil 40 ind hadde tilhold pa Vest. April fulgte opp med 5 ind pa
Svartskjrer og 0yskjrera 19.-20.4, fm mai avsluttet med 6 ind i Vestre Vaderbukt 1. og 3.5.
Sistnevnte observasjon rna sies a vrere pa en noe sen dato for arten.
Myrsnipe Calidris alpina
Sett de fleste dagene i mai, om enn for det meste i sma antall. Vartrekk:ets kulminasjon
inntraff 18.5 med 40 ind, mens 20 ind 23.5 ogsa kan bemerkes.
Daglig i andre halvdel av august med opptil 31 rastende ind pa en dag, fur de to furste
h.0stmanedene sto for en del spredte observasjoner av maksimum 10 ind.
Brushane Philomachus pugnax
Kun en fugl sett, nrermere bestemt ett ind som rastet pa Vest 24.8.
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Arets opptreden imponerte ikke: Ett ind som rastet pa Hussletta 18.10 var alt.
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Registrert tilnrermet daglig fra 14.4 til 18.1 0, dog uten at de helt store dagsantallene ble notert.
11 ind 1.5 var arets makstall. Tre revirhevdende par hadde tilhold pa 0ya pa varen,
slik at hekking er sannsynlig.
Rugde Scolopax rusticola
Stort sett daglig fra 4.4 til ut varsesongen, med opptil tre ind. To revirhevdende ind med
tilhold pa 0ya gjennom hele varen sannsynliggj0r hekking.
Fra andre halvar foreligger kun to observasjoner fra oktober.
Lappspove Limosa lapponica
Ett ind rastet pa Vest 21.9. Kun ett funn er lite;
vanligvis blir arten sett med flere individer bade pa var- og h0sttrekk.
Smaspove Numenius phaeopus
Ankom ganske tidlig, med ett ind rastende pa Vest 19.4. Dette var fomvrig den furste
smaspove registrert i Norge dette aret. Sett stort sett daglig i varierende antall gjennom hele
mai. Hovedtrekket var som vanlig lagt til dagene rundt 10.5, med 62 ind 8., 100 ind 9. og 62
ind 10.5 som de st0rste antallene. To observasjoner b1e dessuten gjort medio juni.
Daglig ogsa fra h.0stsesongens start 16.8 til ut maneden, om enn bare med 1-2 ind.
Storspove Numenius arquata
De 16 f0rste trakk forbi 0ya 14.4. Deretter ble rastende fugler regelmessig notert i sma antall
fram til og med 31.5. - Merkelig nok ble arten ikke sett pa h.0sttrekket.
Rodstilk Tringa totanus
Den kalde vinteren var nok medvirkende til at ingen fugler overvintret. Dermed ble arten ikke
sett fur 16.4, men var til gjengjeld deretter til stede ut varsesongen. To eller tre par hekket.
Daglig registrert i august, med 12 ind 16.8 som arsbeste. September rundet av med arets siste
ind20.-21.9.
f;

Gluttsnipe Tringa nebularia
Varforekomst under gj.snittet, med 1-2 ind fire dager i mai.
Daglig i august med opptil 13 ind. To etterslengere pa lwsttrekket ble sett 11.1 0.
Skogsnipe Tringa ochropus
Arten er :fatallig pa 0en, noe arets tre funn gjenspeiler: To ind 3.5 samt enkeltindivider 17.5
og 16.8. En medvirkende forklaring til dette er at h0sttrekkets topp inntreffer i manedsskiftet
juli/august, altsa nar stasjonen er ubemannet.
Gnmnstilk Tringa glareola
Som skogsnipa er ogsa gmnnstilken relativt :fatallig pa 0en. To ind rastet ved Starren 3.5.
Strandsnipe Actitis hypoleucus
Regelmessig med lave antall i mai.
Mer tallrik pa lwsttrekk 16.8-6.9, med 16 ind som lwyeste dagstall.
Steinvender Arenaria interpres
Arets f0rste satt i Vestre Vaderbukt 1.5. To par ble sett regelmessig gjennom mai, og det viste
seg at i hvert fall ett av dem hekket pa V esle. - Start sett daglig fra media august til ut
maneden, med opptillO ind pa en dag. September fulgte opp med tre observasjonsdager med
1-2 ind.
Polarjo Stercorarius pomarinus
En ad fugl av lys fase trakk forbi 17.5. I trad med 0kningen av observasjoner omkring
Oslofjorden ide senere ar, har arten vrert arlig pa 0en siden 1999.
Tyvjo Stercorarius parasiticus
Varens sum inkluderer 32 ind, mermere bestemt fra perioden 19.4 til 14.6. H0yeste
dagsregistrering var av 7 ind 19.5. I tillegg ble rastende enkeltind sett 25. og 29.5.
To ind 7.9 er eneste observasjon fra andre halvar.
Storjo Catharacta skua
Ett ind rastet en liten stund pa 0yskjrera 12.6.
Kun en observasjonsdag pa h0sten: 6 ind ble sett 7.9.
Ubestemt jo Catharacta sp. I Stercorarius sp.
Ett ind 18.4 var trolig en stmjo. I mai ble tre ubestemte joer (tyv/polatjo) sett,
mens fire ind trakk forbi i perioden 22.8-7.9.
Dvergmake Larus minutus
En ad trakk nordover 1.5, en lk ble sett ved 0yas s0rside 17.8, mens en 2k trakk nordover
11.10.
Hettemake Larus ridibundus
Daglig tilstede rundt 0ya i perioden 22.3 til 14.6. Som oftest ble kun lave antall notert,
slik at 30 ind 16.4 utgj0r en markant topp. Hekking ble ikke konstatert, mer oppsiktsvekkende
er det imidlertid at arten ikke ble sett en eneste gang i l0pet av h0sten.
Fiskemake Larus canus
En vanlig art rundt 0ya bade var og h0st, med opptil 50 ind daglig.
Noen par hekket pa selve Akemya, men var derimot fravrerende som hekkefugl pa Vesle.
Sildemake Larus fuscus
Arets fern furste ble sett 22.3, deretter daglig tilstede ut varsesongen. 32 par hekket pa Vesle.
Mer uregelmessig pa lwsten £rem til3.10. Minst 100 ind 21.8 utgj0r arets desidert st0rste
antall.

Gnimake Larus argentatus
Tallrik hele aret. 78 par hekket pa Vesle. Perioden 30.9-2.10 ga de h.0yeste dagstallene
med 500+ ind.
Polarmake Larus hyperboreus
Aker0yas 17. funn ble gjort 14.4, da en 2k ble sett.
Svartbak Larus marinus
V anlig med 20-50 ind hele aret. 10 par hekket pa Vesle.
Krykkje Rissa tridactyla
To ind 22.3 irmledet en svak sesong for arten. Seks observasjonsdager i maimed 7 ind som
makstall etterfulgt av en like beskjeden h0stforekomst. Totalsummen endte pa 54 ind,
10 av disse fra 3.10.
Makrellterne Sterna hirundo
Tre ind 15.4 overskred tidligere ekstremumsdato med to dager. Deretter vanlig gjennom
vfu-en. Totalt 22 par hekket pa Vest og Vesle. En handfull observasjoner foreligger fra
h.0stsesongen fram til 3 .1 0.
Radnebbterne Sterna paradisaea
Opptil 10 rastende ind hadde tilhold rundt 0ya fra 1. 5.
Fire par hekket. Sett tre dager pa h.0sten med 1-4 ind.
Makreli-/Rednebbterne Sterna hirundo IS. paradisaea
Mange temer trakk forbi 0ya fra ultimo april og utover i mai. Loggf0ringen er imidlertid ikke
alltid like konsekvent. 200 ind 4.5 var h.0yeste antall.
Fra andre halvar ble en del registreringer gjort frem til 1.10.
Lomvi Uria aalge
16 ind rastet rundt 0ya 15.2. I l0pet av varen ble arten sett i alt 12 dager i perioden
15.4 - 24.5, med som mest 8 ind. H0stens forekomst, fra 6.9 til ut sesongen,
besto av for arstiden lave antall. 20 ind 22.1 1 var arsbeste.
Alke Alca torda
Hele 102 ind ble sett 15.2. Det fomvrig verdt a merke seg forholdet mellom alke og lomvi
derme dagen - vanligvis pleier lomvien a vrere mest tallrik. 0vrige observasj oner med 1-6 ind
er fra periodene 19.4-30.5 og 30.9 - 22.11.
Lomvi/Alke Uria aalge I A lea torda
Regelmessige notert fra 22.3 til29.5- og fra 7.9 tilll.IO.
Sistnevnte dag sto for h.0yeste antall med 50 ind pa trekk.
Teist Cepphus grylle
Fire observasjonsdager bade under varen og h.0sten.
Kun enkeltindivider ble sett, med urmtak av to ind 1.5.
Alkekonge Aile aile
Ett ind trakk forbi 18.1 0.
Lunde Fratercula arctica
Enkeltindivider sett 15.2 og 19.4. Arten har na blitt sett arhg fra og med 1998.

Ringdue Columba palumbus
Regelmessig med 1-3 ind pa 0ya fra 23.3 til ut varen. Trekkbevegelser ble kun registrert med
35 ind 17.4.- H0sten var skuffende, med kun fire observasjonsdager. 20 ind 20.9 var st0rste
antall.
Tyrkerdue Streptopelia decaocta
Ett ind rastet pa Hussletta 10.5.
Turteldue Streptopelia turtur
En fugl b1e sett en kort stund ved Speidersletta 24.5.
Vi rna helt tilbake til 1991 for a frnne forrige funn av arten.
Gjok Cuculus canorus
1-3 ind ho ldt seg pa 0ya fra 10. 5 til ut varsesongen, 2 harmer og 1 hunn.
Hekking ble ikke konstatert, men kan nok likevel paregnes pga heipiplerke I skjrerpiplerke.
Ett ind 16.8 avsluttet arets opptreden.
Hornugle Asio otus
Arets eneste ble sett 18.10. Det kan virke som om arten har blitt mer uvanlig pa 0en de senere
arene.
Jordugle Asio jlammeus
Fire jordugler ble sett i l0pet av varen: Enkeltind 17. og 26.4, sarnt to 4.5.
Anslagsvis tre ind i l0pet av h0sten, fordelt pa enkeltindivider 20.-21.9, 1.-2.10 og 12.10.
Jord-/Hornugle Asio jlammeus I A. otus
Ett ind i Glova 11.10 var mest sannsynlig en jordugle.
Tarnseiler Apus apus
Trekkende fugler notert regelmessig fra 17 .5, med mest 20 ind 31.5. Fire ind holdt til rundt
huset medio juni, men om de gikk til hekking vites ikke. Tre observasjonsdager i august,
bl.a. med 200 ind 17. og 45 ind 24.
Vendehals Jynx torquilla
Enkeltindivider sett i Glova 26.4, pa Nordmyra 1.5 og i Glova igjen 4.5.
"Trekktoppen" kom 19.5 med 3 ind. I tillegg ble ett ind ringmerket 24.8.
Flaggspett Dendrocopus major
En hunnfugl ble ringmerket 18.4. Invasjonstendenser 24.8, da hele 15 ind ble sett.
Imidlertid var resten av h0sten skuffende, med kun ett ind 4.1 0.
Trelerke Lullula arborea
Ett ind trakk over Hussletta 11.1 0.
Sanglerke Alauda arvensis
Stort sett daglig i lave antall fra 22.3 til19.4. 20 ind 23.3 utmerker seg. I tillegg ble enkeltind
sett to dager i mai. - H0sttrekket foregikk ogsa i "kontrollerte former", i det dagstallene aldri
oversteg 4 ind.
Fjellerke Eremophila alpestris
Arets eneste funn ble gjort av 3 ind pa trekk 4.5.
Sandsvale Riparia riparia
Sett bare fire dager: 4 ind 10.5, 2 ind 25.5, ett ind 23.8 og til slutt to dagen etter.
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Lavesvale Hirundo rustica
Arets f0rste trakk forbi 17.4, noe som tangerte gjeldende ekstremumsdato for arten fra 2000.
Direkte trekkende fugler notert med opptil 10 ind de fleste dager i mai. 50 ind 16.8 og 30 ind
dagen etter var arets h0yeste antall, etterfulgt av regelmessig opptreden fram til media
september.

Taksvale Delichon urbica
Start sett daglig pa trekk i lave antall i mai. 10 ind 16. og 17.8 var alt fra h0sten.
Trepiplerke Anthus trivia lis
Daglig fra 1. til4.5, deretter noen 1a observasjoner media mai. Regelmessig fra 16.8 til20.9 i
noe st0rre antall enn under vartrekket. Varens toppnotering ble 10 ind 19.5, mens 30 ind 10.9
og 20 ind 24.8 er blant antallene som kan bemerkes fra andre halvfu.
Heipiplerke Anthus pratensis
Vanlig hekkefugl. Daglig gjennom hele varen uten at antallene vitner om srerlig trekkaktivitet.
Ogsa til stede hele h0stsesongen fram til siste bes0ksdag 22.11 . Trekkaktivitet noterbart fra
media august og to maneder fremover, som vanlig mest tallrik i september.
Dagsantallene var imidlertid noe skuffende, det st0rste ble 650 ind (500 direkte trekk) 20.9.

Skjrerpiplerke Anthus petrosus
Den usedvanlig kalde vinteren f0rte til at trolig ingen piplerker overvintret. Ingen ble sett til
tross for en grundig sjekk pa bade hoved0ya og Vesle 15.2. Dermed ble ikke de f0rste fuglene
sett f0r 22.3, men deretter var arten til gjengjeld til stede resten av aret. Deter uvisst hvor
mange par som hekket. Maksimumsantallet pa beskjedne 10 ind ble notert flere ganger,
som senest 22.11. - Verdt a nevne er ogsa at en mulig vannpiplerke ble sett pa Vest 20.12.
Gulerle Motacilla jlava
Vartrekket var i tidsrommet 10. til 31.5, hvor arten var regelmessig til stede i lave antall.
De beste dagene var 17. og 19. med 20 ind, hvorav 10 ind rastet pa Hussletta pa sistnevnte
data. - Notert de fleste bes0ksdager pa h0sten fram til 13.9, med bl.a. 60 ind 17.8 og
45 ind 24.8.
Vintererle Motacilla cinerea
Arssummen pa 5 ind rna betegnes som skuffende i forhold til de tre foregaende arene.
Varens eneste ble sett 30.3, de 0vrige kan dateres til perioden 10.9-11.10.
Linerle Motacilla alba
Arets f0rste linerle ankom 29.3. Daglig fra 14.4, med trekktopp dagen etter: 50 rastende og
100 pa direkte trekk 15.4. Dagstallene stabiliserte seg pa 10-20 ind fra ultimo apriL
0yas hekkebestand synes a vrere pa 5-1 0 par. H0sttrekket startet sa smatt media august,
fur det kuliminerte med 100 ind 6.9. Den siste fuglen ble sett 17.10.

Sidensvans Bombycilla garrulus
25 ind trakk over 0ya 18. 10, mens 13 ind rastet 22 .1 1.

Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
Regelmessig, men i svrert lave antall, under vartrekket fra 5.4 til11.5. Noe mer tallrik pa
lwsten, med de st0rste antallene i slutten av september. 20 ind 20.9 ble arets beskjedne
maksimum, mens 5 ind fortsatt hadde tilhold pa 0ya 22.11.
J ernspurv Prunella modularis
Sett de fleste bes0ksdager i siste halvdel av april, med opptil 8 ind pa en dag. Enkeltindivider
loggf0rt to ganger i mai. Fra h0sttrekket foreligger kun observasjoner fra september.
20.9 var beste dag, med 15 ind.

Rodstrupe Eritacus rubecula
Registrert daglig fra 22.3 tjl4.5. Trekktoppen inntraff 15.-17.4, med hhv 80, 60 og 100 ind
disse tre dagene. H0sttrekket pagikk fra september til media oktober, med opptil 50 ind pa en
dag. 5 ind fortsatt tilstede 22.11.
Nattergal Luscinia luscinia
Ett ind sang en kort stund i Nyskogen 24.5. Dette funnet var kun 0ens 14. funn av arten.
BHistrupe Luscinia svecica
Forekomsten har v~rt ganske variabel de siste arene, men kun ett ind i 2003 er helt klart en
svak opptreden. En 2k M ble ringmerket 23.5.
Rodstjert Phoenicurus phoenicurus
Normal ankomstdato, med to hanner 26.4. Sett start sett daglig gjennom mai til og med 25 .5.
Kun ensifrede antall, med unntak av 19., da gunstige v~rforhold s0rget for at 50 ind rastet pa
0ya.- Spredte observasjoner under h0sttrekket ble gjort fra 17.8, med den beste dagen en dmy
maned senere: 20 ind 20.9. Ett relativt sent ind 11.10 avsluttet arets forekomst.
Buskskvett Saxicola rubetra
Vartrekket var lagt til de tre f0rste ukene av mai, hvor arten ble sett de fleste
bemanningsdagene. Antallene var imidlertid lave, noe toppnoteringen pa 5 ind 24.5 illustrerer.
Mer tallrik pa h0sttrekk, med regelmessige observasjoner fra 16.8 till3.9. To dager som
utmerker seg er 16.8 med 17 ind og 24.8 med 25 ind.
Svartstrupe Saxicola torquata
0yas 7. funn var et faktum 8.5 i det en hunnfugl ble funnet nederst i Glova. Her holdt den seg
dessuten i ytterligere to dager.
Steinskvett Oenanthe oenanthe
Ankomst noe senere enn normalt, dade f0rste fire ikke ble sett f0r 14.4. Deretter daglig
tilstede resten av varen, med de st0rste antall i maimed 15-27 ind. Direkte trekk registrert
med 7 ind 10.5 og 10 ind dagen etter. Det er uvisst hvor mange par som hekket.
Pa h0sten start sett daglig fram til 11.10 i gjennomgaende noe Iavere antall enn pa varen.
Ringtrost Turdus torquatus
Daglig i perioden 14. til20.4 med opptil tre ind pa en dag. Deretter 6 observasjonsdager i mai
med enkeltindivider. Varens siste ble sett 24.5, noe som er sent for ringtrosten.
Fra h0sten foreligger observasjoner av enkeltindivider datert 30.9, 10.10 og 11.1 0.
Svarttrost Turdus merula
Arten overvintret muligens ikke, i det ingen fugler ble sett 15.2. Til gjengjeld daglig resten av
aret, og hekket trolig med rundt 5 par. 40 ind 14.4 og 30 ind 15.-17.4 ble vartrekkets klimaks,
deretter stabiliserte antallet seg pa ca 10 ind ut varen.
Relativt lave antall gjennom hele h0sten, med 5-20 ind daglig.
Gratrost Turdus pilaris
Etter at ett ind ble sett 15.2, ble arten sett en del dager i perioden 22.3- 25.5, med flest
observasjoner i april. - Loggf0rt 6 dager pa h0sten. Arets opptreden var preget av lave antall,
21 ind 17.-18.10 ble det st0rste.
Maitrost Turdus philomelos
Start sett daglig pa varen fra 23.3 til19.5, mens h0sttrekket var konsentrert til perioden media
september til media oktober. Antallene var relativt lave, i det 50 ind var st0rste antall fra
vartrekket, mens tilsvarende fra andre halvar var beskjedne 30 ind.
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RBdvingetrost Turdus iliacus
Vartrekket fant sted fra 14. til20.4, da arten ble sett daglig med mest 30 ind 15.4.
Regelrnessig fra 13.9 til18.1 0, men antallene var lave.
Duetrost Turdus viscivorus
Ett ind ble sett 22.3. Hele 5 ind pa Hussletta 17.10 ble etterfulgt av to ind dagen etter.
Gresshoppesanger Locustella naevia
Ett ind sang pa Speidesletta pa morgenen og formiddagen 17.5. Dette dreier seg om den fjerde
gresshoppesangeren som er registrert pa 0en, forrige funn er fra 1998.
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
Ett ind ble ringmerket 13.9. Ogsa denne arten er uvanlig, med bare 18 tidligere funn.
Imidlertid har sivsangeren vc.ert arlig siden 1999. Arets funn er seneste h0stfunn hittil.
RBrsanger Acrocephalus scirpaceus
Normal forekomst med to varfunn: Ett ind ble ringmerket 17.5 og en fugl sang pa Myra 24.5.
GuJsanger Hippolais icterina
Konsentrert trekkperiode, med f0lgende observasjoner: Enkeltindivider 17. og 18.,
5 ind 19. og 2 ind 23.5. Fire av fuglene ble ringmerket.
Munk Sylvia atricapilla
Motsatt forekomst i forhold til hagesangeren, med de st0rste antall pa h0sten. Kun fern
observasjonsdager pa varen, fra f0rste hann sett 16.4. 6 ind 19.5 ble den beskjedne
trekktoppen. - H0sttrekket kan tilskrives perioden 6.9 til11.10. F0rstnevnte dato med desidert
h0yeste dagsforekomst: 35 ind.
Hagesanger Sylvia borin
Normal ankomstdato med ett ind 17.5. Toppen kom to dager senere med hele 50 ind 19.5.
Deretter fulgte daglig opptreden fra 22. til25.5., med andre trekktopp 24.5., da 25 ind rastet
pa 0ya. -En handfull observasjoner ble ogsa gjort under h0sttrekket, men da i langt lavere
antall; 1-4 ind fra 24.8 till3.9.
Moller Sylvia curruca
Fra de to f0rste ankom 7.5 steg antallene gradvis opp mot trekktoppen, som for ogsa en del
andre arter inntraff 19.5. Denne dagen ble 40 ind sett, mens antallene deretter stabiliserte seg
pa ca 20 ind ut varsesongen. Rundt 10 hekkende par kan derfor vc.ere sannsynlig.
Pa h0sten daglig i mindre antall frem till3.9.
Tornsanger Sylvia comunis
Fra den f0rste tomsangeren ble sett 4.5., ble arten registrert aile bes0ksdager fram til6.9.
Antallene var imidlertid relativt lave. Minst 6 par hekket.
Rodstrupesanger Sylvia cantillans
En hannfugl ble sett en liten stund i utkanten av Nyskogen 4.5. Dessverre viste den seg kun
for to heldige observat0rer, til tross for iherdig leting. Dette er 55. funn av arten for Norge og
andre funn for Akemya. Det furste, som fomvrig ogsa var landets furste funn, ble gjort
14.5.1966. -Til sammenligning har Store Fc.erder pa andre siden av Oslofjorden 4 funn.
Boksanger Phylloscopus sibilatrix
Ett ind ble sett pa Myra 25.5. Arten blir ikke registrert hvert ar pa 0 en.
Gransanger Phylloscopus collybita
Arten kom ikke pa arslista fur 14.4, men ble til gjengjeld deretter sett alle bes0ksdager til og
med 3.5. H0yeste antall var 25 ind 17.4, i tillegg ble 10-12 ind notert tre dager. Varens siste
ll'-7-

sett 9.5.- Skuffende opptreden pa h0sten med kun fire observasjonsdager, hvorav 8 ind 2.10
var toppnoteringen.
Levsanger Phylloscopus trochilus
26.4 sto for arets tre f0rste l0vsangere. Resten av vartrekket fant sted i mai, med daglige
observasjoner i varierende antall. Lave antall f0r den f0rste, lille trekktoppen fant sted 17.
med 80 ind. Varens virkelige "rush" kom imidlertid 19. da rninst 500 ind rastet. Deretter
fulgte bl.a. 90 ind 24.5. Hekket muligens rned ett eller to par.
Under lwsttrekket daglig med mest 30 ind fra 16.8 til20.9.
Fuglekonge Regulus regulus
Konsentrert vartrekk, fra 14. til 20.4. Antallene var lite a skryte av.
Pa h0sten stort sett daglig fra 24.8 til22.11, dog i lave antall.
15 ind 14.4 var varens beste opptreden, tilsvarende fra andre halvar var 50 ind 11.1 0.
Gn'lfluesnapper Muscicapa striata
Vartrekket gar noe senere enn for SH-snapper, i ar i perioden 9. til31.5. Kun 1-2 ind alle
dager utenom 19., da 10 ind rastet pa 0ya. Sett tre dagerpa lwsten, hvorav 5 ind 24.8.
kan nevnes.
Dvergfluesnapper Ficedula parva
En ad M rastet i Stranda 19.5. Fra f0r er arten sett 7 ganger pa Akemya,
men bare en gang pa varen: 16.5 1967.
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
Vartrekket fant sted fra 1. til24.5, med 19.5. som den beste dagen (15 ind).
Fire observasjonsdager pa h0sten til og med 13.9, hvor 24.8 utmerket seg med 6 ind.
Stjertmeis Aegithalos caudatus
0yas 18. funn var en realitet 19.10., da 7 ind ble ringmerket.
BHtmeis Parus caeruleus
Fravrerende pa varen, men regelmessig fra 2.10 med opptil 25 ind.
Kjettmeis Parus major
17.4. var dagen for varens eneste kj0ttmeis. H0stforekomsten tilsvarte blfuneisens opptreden,
med observasjoner de fleste bes0ksdager fra 30.9 (opptil 15 ind).
Trekryper Certhia familaris
Arets eneste varobservasjon var ogsa den seneste varfuglen pa 0en noensinne:
Ett ind holdt til i Nyskogen 25.5. Arten ble sett 5 dager i oktober, med to ind 18.10.
sorn eneste dag med mer enn ett ind.
Tornskate Lanius collurio
Hele 10 ind; 8 hanner og 2 hunner, rastet rundt om pa 0ya 19.5. 2 ind 24.5 avsluttet varens
kortvarige forekomst.- Tre observasjonsdager i aug. med enkeltind 16. og 23.8 og 2 ind 24.8.
Varsler Lanius excubitor
I l0pet av paskeuka ble enkeltind sett hhv. 15. og 20.4. Kun ett ind under h0sten er sku:ffende.
Denne fuglen holdt til i Glova 3.10 og ble ringmerket dagen etter.
Kornkrake Corvus frugilegus
Ett ind korn i1ygende over 0yas s0rside og landet pa Vesle 6.5.
Svartkrake Corvus corone
En svartkrake ble sett 17.4, da den f10y vestover over Strerkasseskogen.
1~

Dette funnet representerer detforste funn av arlen for Akeroya, og det 9. for fylket.

Krake Corvus cornix
Tilstede med 10-30 ind hele aret. Hekket.
Ravn Corvus corax
Regelmessig i april og pa h.0sten, om enn i lave antall, med maks. 4 ind.
Strer Sturnus vulgaris
Daglig tilstede pa varen fra 22.3, noe mer uregelmessig opptreden i l0pet av h.0sten.
V anlig hekkefugl.
Pilfink Passer montanus
Fremviste en god forekomst. Enkeltindivider 15. og 20.4 ble etterfulgt av f0lgende flokker pa
direkte trekk i oktober: 7 ind 2.10., 2 ind 4.1 0. og 8 ind 11.1 0.
Bokfink Fringila coelebs
10 ind rastet pa 0ya 23.3. Deretter loggfurt i lave antall fra 5.4 til8.5 og
fra 10.9 till7.1 0. Dagstallene oversteg ikke 15 ind.
Bjorkefink Fringilla montifringilla
Varens opptreden var begrenset til andre halvdel av april, med mest 10 ind pa en dag (15.4.).
Foruten ett ind 24.8, pagikk h.0sttrek:ket i september og oktober, da arten ble registrert de
fleste bes0ksdagene. Antallene var imidlertid skuffende lave, 30 ind var det meste pa en dag.
Gnmnfink Carduelis chloris
Hekket. Vanlig med opptil 40 ind hele aret.
Stillits Carduelis carduelis
Fern observasjonsdager utgj0r en for Akemya god opptreden. Varens eneste trakk over 15.4,
mens de 0vrige observasjonene ble gjort i oktober. Kun enkeltindivider, foruten to ind 12.10.
Gronnsisik Carduelis spinus
Regelmessig fra ultimo mars til primo mai. Vartrekket toppet seg 18.4, da 75 ind ble loggf0rt.
Vanlig pa h.0sten, fra 24.8 til 18.10, med 10. og 20.9 som de beste dagene,
med hhv. 120 og 200+ ind.
Tornirisk Carduelis cannabina
Hek:ket. Ikke loggf0rt f0r 14.4, deretter vanlig med oppti140 ind resten av varen.
Noe mer tatallig pa h.0sten, fram til 11.1 0.
Grasisik Carduelis fiammea
Noen ta. individer sett medio april, deretter ble ett ind loggf0rt 30.-31.5.
Lave antall ogsa pa h0sten, med 17.10 som den beste dagen med 35 ind.
Brunsisik Carduelis cabaret
Etter at 2 ind ble sett 16.4, fremviste arten en god opptreden dagen etter, da anslagsvis 55 ind
rastet pa 0ya, jf gra-/brunsisik under. 32 av disse ble ringmerket. Deretter nesten daglig i lave
antall ut varsesongen. Hvorvidt hekking fant sted vites ikke, men arten var i hvert fall pa plass
ogsa da h0stsesongen startet opp i medio august. 10 ind ble deretter sett 6.9, f0r arets siste ble
loggf0rt 17.10.
Gra- I Brunsisik Carduelis jlammea I C. cabaret
50 ind 17. og 25 ind 18.4 pa direkte trekk rna sees i sammenheng med den gode forekomsten
av brunsisik 17.4. Regelmessig, men tatallig pa h0sten fra 6.9 til 12.10.
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Grankorsnebb Loxia curvirostra
Minst 5 ind trakk over 0ya 20.9, og det samme gjorde ett ind 22.11.
Rosenfink Carpodacus erythrinus
En 2k M satt og sang i Barlind 25 .5. Arten er ikke arlig pa Akemya.
Dompap Pyrrhula pyrrhula
Arets forekomst besto av to ind 17.10 og 10 ind dagen etter.
Lappspurv Calcarius lapponicus
Svrert skuffende opptreden, i det enkeltindivider 17 .4, 4.5 og 20.9 var alt som kunne
nedtegnes i loggpermen.
Gulspurv Emberiza citrinella
Som vanlig Ia.tallig, med enkeltind sett 5 dager fra midten av april til midten av mai.
Totalt 12 ind i l0pet av lwsten, med 4 ind 17.10 som arets beste dag.
Sivspurv Emberiza schoeniclus
Nrermest daglig i lave antall under varen, 22.3 - 24.5. En revirhevdende hann holdt til pa
Myra, hekking ble imidlertid ikke konstatert. - H0sttrekket pagikk fra primo september til
medio oktober, med opptil 70 ind pa en dag, 20.9.

Ringmerking 2003
Christer Jakobsen
I fare for a repeter meg selv fra foregaende rapporter var dette en relativt darlig sesong for
ringrnerking pa Akemya. Dette har utvilsomt sammenheng med at stasj onen sliter med lav
bemanning og en nrermest fravrerende rek.ruttering. I l0pet av aret har vi benyttet 10-14 nett,
hovedsakelig langs den klassiske Lillerunden. Den gamle Storerunden har stort sett ligget brakk
de siste arene, og er na ganske gjengrodd. Gjengroing er et stort problem pa resten av 0ya ogsa,
og de siste to arene har vi utf0rt einerrydding med 0konomisk st0tte fra Oslofjorden Friluftsrad.
Vi tar sikte pa a rydde omrader som hindres for vanlig ferdsel, samt enkelte av nettgatene.
Merkesesongen kunne avsluttes med arets definitive lwydepunkt, da en 1K myrhauk fl0y i nettet
17. oktober.
Ringrnerkere ved stasjonen i 2003 har vrert:
Magne Pettersen
Jan-Rune Asbj0msen
Harald M0rken
Bj0m K. Janson Frostad,
Stein Engebretsen
Knut-Erik Vedahl
Christer Jakobsen

Ringmerkingsoversikt 2003
Art
Myrhauk, C. cyaneus (ny "merkeart")
Polarsnipe, C. canutus
Myrsnipe, C . alpina
Enkeltbekkasin , G. gallinago
Steinvender, A. interpres
Vendehals, J. torquilla
Flaggspett, D. major
Heipiplerke, A . pratensis
Linerle, M. alba
Gjerdesmett, T. troglodytes
Jernspurv, P. modularis
R0dstrupe, E. rubecula
Blastrupe, L. svecica
R0dstjert, P. phoenicurus
Buskskvett, S. rubetra
Steinskvett, 0. oenanthe
Svarttrost, T. merula
Ma!trost, T. philomelos
R0dvingetrost, T . iliacus
R0rsanger, A. scirpaceus
Gulsanger, H. icetrina
M0 ller, S. curruca
Tornsanger, S. communis
Hagesanger, S. borin
Munk, S. atricapilla
Gransanger, P. collybita
L0vsanger, P. trochilus

Tid I.
ringm.
7
305
48
18
146
68
1.911
631
1.502
1.651
14.420
240
2.680
412
750
2.917
2.129
1.141
89
238
1.295
568
1.089
1.431
1.663
18.333

Var

H121st

Tils.

2003

2003

2003

1
2
5

1
2
5
1
2
1
3
9
2
1
3
151
1
13
4
8
15
12
4
1
4
32
7
18
16
19
99

1

1
8
2
3
101
1
9
3
3
8
9
3
1
4
27
7
16
2
17
93

2
1
2
1

50
4
1
5
7
3
1

5
2
14
2
6

Totalt
1
9
310
49
20
147
71
1.920
633
1.503
1.654
14.571 ( 1)
241
2.693
416
758
2.932 (10)
2.141
1.145
90
242
1.327 (6)
575
1.107 (8)
1.447 (9)
1.682 (7)
18.432 (2)

Art
Fuglekonge, R. regulus
Gratluesnapper, M. striata
Svarthvit fluesnapper, F. hypoleuca
Sljertmeis, A. caudatus
Blameis, P. caerulus
Kj0ttmeis, P. major
Trekryper, C. familiaris
Tornskate, L. collurio
Varsler, L. excubitor
Strer, S. vulgaris
Bokfink, F. coelebs
Bj0rkefink, F. montifringilla
Gr0nnfink, C. chloris
Gr0nnsisik, C. spinus
Tornirisk, C. cannabina
Grasisik, C. flammea
Brunsisik, C. cabaret
Dompap, P. pyrrhula
Gulspurv, E. citrinella
Sivspurv, E. schoeniclus

Tid I.
ringm.
13.196
506
1.136
144
770
525
302
184
51
1.043
814
723
1.1 92
375
476
1.094
58
353
169
1.417

var
2003
2
1
2

1
1

3

Tils.
2003
54
3
5
7
9
15
8
3
1
3
2
1
37
8
9
2
40
8
1
4

47 arter i 2003, totalt 143 arter

83.924

406

248

654

2
3
1
23
2
9
2
38

Host
2003
52
2
3
7
9
15
8
1
1
1
1
14
6

2
8

Totalt
13.250 (3)
509
1.141
151
779
540
310
187
52
1.046
816
724
1.229 (5)
383
485
1.096
98 (4)
361
170
1421
84.578

De 10 vanligste artene er angitt med nr.rekk.ef0lge til h0yre i tab ellen etter antall ind. ringmerket.

Hekkefugler i Akeroya naturreservat 2003

Knut Erik Vedahl
Knoppsvane: Ett par hekket pa Vesle.
Gragas: Minst to par hekk:et pa Vesle. Opptil 22 rastende ind i hekkesesongen.
Gravand: Minst to par hekket. 10-30 ind i hekkesesongen.
lErfugl: 17 par hekket pa Vesle. Opptil 725 ind i mytetiden medic mai- medic juni.
Taksering pa selve Akemya ikke utf0rt.
Siland: Hekking ikke konstatert, men synes ikke a vrere usannsynlig. Opptil15 rastende ind i
hekketiden.
Tarnfalk: Oversomret, men hekket ikke.
Tjeld: 4 par hekket pa Vesle, minst 5 i reservatet pa S0r og Vest. Antallene 1<1 pa rundt 30-40
ind i hekketiden.
Orrfugl: En revirhevdende/spillende hann med tilhold det meste av varen. Spilte bl.a. pa
Vestmyra.
Sandlo: Minst 5 par hekket.
Vipe: Minst 6 par hek.ket.
Enkeltbekkasin: Ett revirhevdende par hadde tilhold pa Myra i hekkesesongen. Dessuten ett
par utenfor reservatet, pa Speidersletta.
Rugde: 1-3 spillende ind 16.4-12.6.
Storspove: Registrert pa Nordmyra sa sent som 29. og 31.5. 0vrig indikasjon pa hekking
foreligger ikke.
Rodstilk: To par konstatert hekkende, men trolig hek.ket tre par.
Steinvender: Ett par hek.ket pa Vesle. Opptil4 ind hadde tilhold pa 0ya pa varen fra 1.5.
Hettemake: Tilstede med ett par i hekkesesongen.
Fiskemake: lngen hekking konstatert pa Vesle. Hekket pa Akemya, men uvisst hvor mange
par. Ca. 20 ind tilstede i hekkesesongen.
Sildemake: 32 par hekket pa Vesle.
Gramake: 78 par hekket pa Vesle. Uvisst hvor mange par som hekket pa hoved0ya, men ca.
100 ind notert daglig her i hekkesesongen.

Svartbak: 10 par hekket pa Vesle. 25-40 ind registret i hekkesesongen pa hoved0ya.
Makrellterne: Minst 11 par hekket pa Vesle og 11 par Vest.
R»dnebbterne: Minst fire par hekket.
Skjrerpiplerke: Hekket spredt langs kystlinjen.

Andre hekkende/revirhevdende arter:
Gj0k
Heipiplerke: Tallrik
Linerle
Steinskvett
Svarttrost
M011er: Minst 10 par
Tomsanger: 6 par
L0vsanger
Krake
Strer
Gmnnfink
Tornirisk
Brunsisik

Virksomheten ved Akereya Ornitologiske Stasjon 2004
Christer Jakobsen
Det ble en sen start pa sesongen, f0rst 20. mars. Heldigvis tok sesongen seg raskt opp med
god satsing i april og mai. Ny Johnson 9,9 hk ble innkj0pt siden forrige motor ble stjalet i
l0pet av vinteren. Ringmerkingen fikk et nytt fokus da vi ogsa i ar bidro med data til flattprosjektet til lege Gunnar Halse, Oslo. Hver eneste fugl vi fanget ble studert ooye for a finne
evt. Flatt. De vi fant ble levert pa sma spritglass. En mer utfurlig beskrivelse av prosjektet kan
leses nar prosjektet er ferdig.
Pa rolige dager, spesielt i paska ble det gjort en formidabel innsats for a rydde einer langs de
mest trafikkerte stiene sentralt pa 0ya. Tidlig pa h0sten ble en ny nettplass ryddet vest pa
Speidersletta. En spesiell takk til Magne Pettersen, som fortsatte a bidra mer enn de fleste.
Den lenge ventede vannpiplerka ble arets tilskudd til Akemyas faunaliste som dermed teller
261 arter. Det ble ikke sett orrfugl i l0pet av aret, hvilket ikke har skjedd siden 1985.
F0lgende personer deltok i stasjonsvirksomheten (antall bes0ksdager i parentes):
Christer Jakobsen (33), Knut-Erik Vedahl (31), Jan-Rune "Thrash" Asbj0msen (29),
Magne "Pedro" Pettersen (24), Tommy A. K. Andersen (15), Lars J0rgen Rostad (11),
Bj0m K. Frostad (8), J. Sebastian L. Ludvigsen (5), L. Patrick Simensen (5),
Stein Engebretsen (4), Roar Fmlandshagen (4), Kurt J0rgen Nilsen (4), Morten G. Viker (3),
Rune G. Bosy (3), Harald W. M0rken (2), Roar Olsen (2), Pal Bugge (2), Tore Hunn (2),
Tor S0rlie (2), Eivind Ansmo (2), Bj0rn R. Eriksen (2), Geir Hardeng (2), Jan-Ingar Batvik
Iversen (2), Viggo Ree (2), Tone Fladhagen (1). - En stor takk til dem alle!

De mest interessante observasjonene
Mars: 20: 26 fjrereplytt, 1 rekordtidlig fiske0rn mot nord den 21. 1 vintererle.
April: 6.-8.4: Grastrupedykker, myrhauk og fjellerke. 9.4.: 1 polarmake, 1 toppskarv.
10.4: vintererle, toppdykker, stjertand og dvergfalk. 18.4.: jordugle, og vendehals.
23.4. 1 stillits og arets f0rste makrellteme. 24.4.: SVartr0dstjert hunn, 3 ringtrost, arets f0rste
l0vsangere, trepiplerke, sandsvale, 24 smalom pa trekk, 1 m0rk tyvjo pa trekk. Arets eneste
flaggspett. 26.4.: 1 sidensvans. 29.4.: 5 skjeand og 165 krikkand rastet rundt 0ya.
Mai: 1.5.: En 2K gulnebblom. 2.5.: 1 aftenfalk hann og 11erkefalk. 4.5.: 1 n\dyr.
5.5. En ekstrem dag med svak 0st-s0r0stlig vind. 113 fugl merka pa en og en halv nettrunde.
1 horndykker, 1 knekkand, 5 tfunseiler, 7 gulerle, 2 b0ksanger, 1 tornskate, 35 svart-hvit
fluesnapper, 1 hortulan, 25 buskskvett, 50 mdstjert, 15 ringtrost, 1 vendehals og ikke minst en
engelsk gulerle (Mfjlavissima). 6.5.: Fortsatt bra med fugl i buskene, med 1 gresshoppesanger som h0ydepunkt. 8.5. Den lokalt sjeldne skjrera som dukket opp denne dagen, holdt
seg pa 0ya ut aret. 1 blastrupe. 20.5.: Gulsanger, toppskarv og splitterne. Arets furste gj0k.
21.5.: Arsbeste med 10vsangere, ca 500 individer.
Juni: 13.6. 2 elg.
August: 15.-1 9.8.: Bekreftet hekkefunn av tfunfalk, 3 unger pa vingene, med tilhold tillangt
utover h0sten. 1 tundrasnipe, 1 dvergmake og 1 havlire. 20.8.: 100 havhest, 1 storjo, 1 .fjelljo.
September: 13.9.: 2 storjo, 1lunde, 20 polarsnipe, 3 sandl0per og 1 dvergsnipe.
14.9.: 300 havsule, 100 havhest, 1 fjelljo, 1 dvergmake og h0yeste antall storjo med 37
individer. 16.9.: 63 kortnebbgas og 24 trekkende vak. 23.9.: 1 .fjellerke, 1 vintererle,
1 kvartbekkasin, 1 vepsevak, 4 dvergfalk og 1 lappspurv. 25.9.: 1 tretaspett ringmerket.
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26.9.: Bra med smafugl, med 2 varsler og 5 vintererle blant lwydepunktene.

Oktober: 1.10. : 10 trekryper. 5.10.: 7 stoijo og 1lunde. 9.10.: 1 Fjellerke.
10.10.: 30 sidensvans, 15 dompap og 1 kornkrake. 10.-12.10.: 3 kvartbekkasin og en flokk
stjertmeis. 15.10.: 180 sidensvans og smaflokker med dompap, hvorav de fleste med atypisk
"trompelyd", dvs. fugler fra en st0rre "Sibir-invansjon" denne lwsten.
November: 13.11.: 1 fjellvak, 4 .fjellerke og 5 soospurv.
Desember: 8.12.: 0yas f0rste og 0stfolds tredje vannpiplerke. 40 skjrerpiplerke, 1 tarnfalk.
9.12.: 5 R0dstrupe, 1 fjellvak, 1 musvak av b0rringe-typen, 1500 gramake og 300.
31.12.: 1 musvak, 1 vannpiplerke, 7 fjellerke.

Systematisk oversikt
Storlom Gavia arctica
Fatallig observert pa varen 23.4.-30.5. Arets lwyeste antall ble registrert allerede f0rste
observasjonsdag med 9 individer, hvorav 2 rastet nrer Husbukta. - Kun en observasjon av ett
ind. 20.8. i l0pet av lwsten. Totalt ble det sett 26 ind. pa varen og 1 pa lwsten.
Sm~ilom Gavia stellata
Startet sesongen med en trekkende fugl forbi Nordodden 20.3. Deretter sporadisk med opptil
3 ind. fram til24.4., da den "dro til" med 21 dir. og 3 rastende ind. De neste 2 ukene la
antallet pa 5-10 ind f0r det kunne registreres en markert 0kning i antall trekkende fugler.
16.-31.5. varierte antallet fra 21 til 54 ind. H0yeste noteringer var 54 ind. den 16.
og 50 ind. den 29.5.- Pa lwsten loggfurt 7 dager med enkeltindivider i perioden 17.8.-9.10.
Totalt 295 ind. pa varen og 5 pa lwsten.

Gulnebblom Gavia adamsii
Knut-Erik Vedahl fikk reren av a oppdage en fugl i 2K-drakt som fisket 0st for 0ya 1.5.
Den beveget seg sakte mot Asma10y mens den fisket. Mange personer fikk sett den,
bade fra 0en og Asma10y. Dette var 10. funn pa Akemya, dersom denne og en 2003 -obs.
godkjennes av LRSK.
Ubestemte lomer Gavia sp.
Forekomsten samsvarer i stor grad med smalom og storlom. En flokk pa 29 ind. la langt
utenfor pa Vest 28.4. Totalt 107 ind. pa varen, men ingen pa lwsten.
Toppdykker Podiceps cristatus
To funn av denne merkelig nok relativt sjeldne 0en-arten. Ett ind. trakk forbi 0ya 1 0.4. og ble
fulgt av to ind. 31.5.
Grastrupedykker Podiceps grisegena
Arets f0rste la utenforpa Vest 8.4. ,og allerede dagen etter fulgte 2 ind. opp pa S0r.
Etter dette ble ingen observert f0r 24.4., da med en god periode fram til arets siste obs. 6.5.
H0yste antall2.5. da Tommy Andersen hadde 1 rastende og 8 trekkende.
Antallet endte pa 22 ind. dette aret.
Horndykker Podiceps auritus
Kun ett funn i l0pet av aret. Ett individ rastet pa S0r 5.5.
Havhest Fulmarus glacialis
Pa varen :fatallig i forbindelse med sterk S0rvestlig vind i perioden 8.5.-6.6.
17.5. sto for lwyeste antall med 9 ind. Til sammen 14 ind. pa varen.- Pa lwsten registrert med
2-18 ind. mellom 20.8. og 6.10., foruten de to beste dagene med 100+ ind. 20.8. og 14.9.
Til sarnmen 235 ind. pa lwsten.
.1b

Havlire Puffinus puffinus
To observasjoner pa h0sten. Ett ind. trakk s0r-0st kl.19 .00 den 18.8. og ett nytt ind. trakk
vestover kl.l 0.00 dagen etter. Disse utgj0r funn 8. og 9. for Aker0ya. Er godkjente av LRSK.
Havsule Morus bassanus
Relativt :ffitallig pa varen med 1-16 ind. :fra 6.4.-6.6. Tilsvarende pa lwsten fra 19.8. til6.10.,
med unntak av dagene 13.-15.9., da 20-300 ind. ble observert. Den 14. rastet og fisket ca. 100
ind. ved 0ya.
Storskarv Phalacrocorax carbo
Ganske vanlig aret rundt med 10 til 50 rastende individer registrert hver bes0ksdag.
Trekkaktivitet notert 6.4.-31.5., med 215 ind. 9.4.- ogjevnt 30-100 ind. fra ultimo april til
ultimo mai.
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis
Sverige fikk sin furste hekking av arten s0r-0st for Kostemyene dette aret, og antall funn pa
Akemya har ogsa tatt seg opp ide siste ar. 5 funn pa ett ar er dog ikke i nrerheten av det man
burde forvente nar en' nrermest kan se over til den svenske kolonien. 3 ad og 1 2K trakk forbi
6.4. 1 trakk 0st 9.4. 1 rastet pa 0yskjrera 8.5. Ett nytt ind. trakk s0r-0st 20.5.
Kun ett funn pa h0sten da 1 lK rastet pa Svartskjrer 24.9.
Grahegre Ardea cinerea
Vanligvis observert med 1-5 ind. fra 6.4. till6.10. 1 ind trakk mot Vestfold 20.5.
og hele 8 rastet, hvorav 7 pa 0strnyra, den 26.9.
Knoppsvane Cygnus alar
Registrert rastende alle bes0ksdager pa varen, vanligvis med 2-5 ind. 7-12 ind. i perioden
25.4.21.5. Minst to par hekket, ett i Dammen og ett pa Vesle. Paret ved Vesle fikk 5 pulli pa
vannet.- Sjeldnere pa h0sten, med 2 ad og 2 imm. I Dammen 15.-19.8. og 2 ad. + 3 juv. ved
F estningsundet 9.-11.10.
Gragas Anser anser
Pa plass med 9 ind. fra furste bes0ksdag 20.3. Resten av varsesongen normalt med 10-20 ind.
Hekket pa Vesle med ett reir. De 4 f0rste pulli var pa vannet 2.5. Antallet 0kte till7 den 31.5.
og 13 pulli sammen med 4 par 6.6. - Ingen observasjoner pa h0sten.
Kortnebbgas Anser brachyrhynchus
Ett funn dette aret, da en flokk med 63 ind. trakk s0r over Glova 16.9.
Kanadagas Branta canadensis
2 ind. ble sett sammen ved 4 anledninger 2., 7.-8. og 30.5.
Hvitkinngas Branta leucopsis
4 registreringer i siste halvdel av mai. 5 + 2 + 1 individer trakk 16.5. Ett ind. oppholdt seg
med gragjess 29.5. Dagen etter var det 2 ind. pa Vest. Den 31.5. trakk en flokk med 10 ind.
mot nord.
Ringgas Branta bernicla
30.5. ble arets ringgasdag da 2 trekkende fugler sammen med 6 som hvilte seg ved 0yskjrera
satte arstotalen til 8 ind.
Gravand Tadorna tadorna
Vanlig hekkefugl, med lwyeste arsantall 30 ind. ved sesongstart 20.3. Ut varsesongen
vanligvis loggf0rt med 10-15 ind. Hekket med anslagsvis 5 par. De furste 8 pulli var pa

vannet utenfor pa Vest 28.5. Antallet steg ti120 den 11.6.- 3 h0stfunn kunne noteres av denne
tidlige h0sttrekkeren: 3 rastende ungfugler 17.-19.8. og 4 ad. pa trekk 20.8., samt 15.9.
Brunnakke Anas penelope
Sporadiske smaflokker gjestet 0ya 6.4.-11.6. pa varen. Som regel med 2 ti18 ind. med noe
h0yre antall9.4.-1.5. da antall ind. talte 10-17 ind. ved flere anledninger. Seks
observasjonsdager pa h0sten 15.9.-10.10. Desidert h0yeste antall inntraff26.9. da 25 ind.
trakk forbi 0ya.
Krikkand Anas crecca
Rastet i trekktiden 6.4.-8.5. normalt med 4 til20 ind., med hovedvekt ultimo april og primo
mai. Hele 165 ind. la nrermest i klaser rundt 0ya 29.4. Ett ind. hang igjen mot sommeren, og
ble senest sett 6.6. Arten fi.kk tre registreringerpa h0sten. 10 ind. 15.8., 5 ind. 16.-19.8. og 3
ind. 13.9.
Stokkand Anas platyrhynchos
Observert nesten hver bemanningsdag hele aret, 20.3.-13.11. som oftest med 2-6 ind.
En viss trekkaktivitet kunne anes rundt 8.4. med 10 rastende ind., og pa h0sten 12.-13.9.
da henholdsvis 10 og 14 ind. ble loggf0rt. Hekket sannsynligvis med 2-3 par, uten at dette ble
sikkert konstatert.
Stjertand Anas acuta
Et par rastet 6.4.-10.4. og ble under tiden sett pa S0r, i Ferskvannsdammen og i Veslesundet.
Siden observert med ett 1-3 ind. pa fire dager 18.4.-2.5.
Knekkand Anas querquelata
Arets eneste observasjon av ett par som rastet pa 0yskjrera 5.5.
Skjeand: Anas clypeata
Et bra ar med 5 funn av til sarnmen 16 ind. 29.4.-31.5.
Toppand Aythya fuligula
2 rastende og 1 trekkende ind. 18.4., deretter sporadisk i lite antall til og med 31.5.
Trekktopp 30 ind. den 1.5., og med 5 rastende og 22 trekkende dagen etter.
Pa h0sten rastet 1 ind. i Dammen 26.9.-6.10.
Bergand Aythya marila
3 funn i 2004. 1 par rastet sammen med en svartandflokk pa S0r 8.-9.5.,
3 pa direkte trekk 16.5. og 1 rastende, samt pa 2 direkte trekk 30.5.
A:rfugl Somateria mollissima
Denne karakterfuglen for Akemya er til stede aret rundt og ble talt med 724 ind. pa :furste
bemanningsdag 20.3. Hekket med anslagsvis 5-10 par pa 0ya. 18 reir pa Vesle.
Sj0fuglreservatet er srerdeles viktig som raste- og myteplass for voksne fugler. F.eks. ble det
telt 851 ind. pa S0r 30.4. 725 ind. pa vannet rundt 0ya 2.5. Mye pulli pa vannet 16.5.
1.000++ ind. 5.6. 11.6. ble arten notert med hele 1.572 ind. bare pa s0rsiden av 0ya.
Sarnme dag ble totalantallet anslatt til 1.800+. Dette var hovedsakelig juvenile og mytende
harmer. I l0pet av sornmeren sank antalletjevnt, og ved h0stsesongstart 15.8. var det ca. 300
ind. til stede. Fra oktober la antallet rundt 50, mens arets siste obs.dag ga ca. 30 ind.
Havelle Clangula hyemalis
7 observasjonsdager i perioden 8.4.-17.5., maksimalt med 5 ind. 24.4. da 2 rastet og 3 ind.
trakk direkte.

Svartand Melanitta nigra
Meget vanlig under den lange perioden som vartrekket varer. Nesten hver eneste
bemanningsdag blir det observert sma eller store flokker pa S0r (s0rvestsiden av 0ya) i tillegg
til trekkende flokker pa vei mot nord. 14 ind. ble logget 20.3., og tallet 0kte fra primo april.
Fra 24.4. til og med 6.6. var dagsantallet med ett unntak under 100 ind. De h0yeste
registreringene var 370 2.5., 350 15.5., 650 30.5., 500 5.6. og 435 ind 6.6. Tallet ble raskt
redusert de fa gjenstaende bemanningsdagene i juni. - Langt mer Ia.tallig pa h0sten med 1-20
ind. 19.8.-13.11. Totalt antall trekkende individer ble 2.275 pa varen og 12 pa h0sten.
Sjoorre Melanitta fusca
Opptradte noe mer tallrik enn vanlig, med 9 observasjonsdager 24.4.-31.5. pa varen.
Bortsett fra to rastende ind. f0rste obs.dag, var resten direkte trekkende. De klart st0rste
tallene kom 29.5. og 30.5. med henholdsvis 18 og 82 ind. trekkende forbi 0ya.
Pa h0sten observert med 1 ind. 13.9. og 4 ind. 23.9.
Kvinand Bucephala clanga
Fatallig, menjevnlig gjennom varsesongen 20.3.-5.5. Maksimalt 8 ind. 6.4.
Kun en observasjon av 2 rastende individer 13.11. i l0pet av h0sten.
Siland Mergus serrator
Vanlig forekommende det rneste av varen med 5-10 ind. I perioden 23.4.-6.6. som oftest med
10-20 ind. Pa h0sten sett bare 2 ganger, med 2 og 4 rastende ind. 13. og 15.9., etter dette
3 observasjoner av 1-5 ind. fram til 6.1 0.
Laksand Mergus merganser
Sporadisk til sjeldent loggf0rt 3.4.-31.5. pa varen, dog en uvanlig tilstedevrerelse av 3-6 ind.
de siste fire dagene i rnai. Kun en obs. pa h0sten av 1 rastende ind. 26.9.
Myrhauk Circus cyaneus
Et darlig ar for denne arten, som har vrert relativt vanlig pa 0en siden slutten av 1990-tallet,
da det begynte a bli mye vand pa 0ya igj~n. Kun to funn i ar, rned en hunnfarget som rastet
6.-9.4. og en ad. hann pa 0stmyra 18.4.
Hansehauk Accipiter gentilis
Observasjoner av enkeltindivider tre av dagene mellom 20.3.-8.4. P~dwsten en ad hunn 11.10.
og til slutt 1 ind. 15.1 0. sorn hang i 2. nettet pa Speidersletta, men kom seg ut pa egen hand
(vinge).
Spurvehauk Accipiter nisus
Observert 10 dager 5.4.-21.5., med 7 dager i april. Kun 1 av dag med mer enn 1 ind.,
da det ble sett 2 den 8.4.- Pa h0sten sett 8 dager fra 15.9.-13.11. 7 ind. 23.9. ble arets desidert
h0yeste antall.
Vepsevak Pernis apivorus
Arets to funn besto av trekkende individer 30.5. og 23 .9.
Fjellvak Buteo lagopus
Arets eneste fugl ble furst observert 13.11., men holdt seg til gjengjeld ut aret.
Musvak Buteo buteo
Svrert lav forekomst. Bare to registreringerpa varen, med 1 ind. 21.3. og 3 ind. 6.4.,
samt 15 ind. 23.9. Aile var direkte trekkende over Spjremy. 8.12. var f0rste obs. av en
"B0rringevak" som holdt seg til27.1.05. Pa en dagstur 31.12.04 var det 2 musvaker pa 0ya,
og i tillegg til h0nsehauk, spurvehauk og tarnfalk, ble det litt av en rovfugldag pa arets siste
dag.

Fiskeorn Pandion haliaetus
5 fmm i l0pet av aret er godt over snittet for denne - for 0ens del - utpregede trekkart.
3 ind. pa varen mellom 20.3. og 8.5., samt en noe seer fugl som trakk s0rover 5.6.
Mer normal var den som trakk samme vei 23.9.
Tarnfalk Falco tinnunculus
Arten skal ha hekket et ar pa 1950-60-tallet i mur-restene pa Festningen (Festningsholmen),
f0r restaureringsarbeidene her for alvor ble iverksatt. -Menna ny sikker hekkeart i 2004.
Sett hver bes0ksdag fra 2.4. og ut aret. Bare unntaksvis ble andre individer enn hekkeparet
sett. Hadde rede i et gammelt krakerede i en enslig, relativt lav furu 200 meter 0st for
Bj0rkeskauen. 3 j uv. var pa vingene tidlig pa h0sten, men fra 13.9. ble som oftest bare ett
individ observert daglig, unntaksvis en hann + hunnfarget fugl. Kun en enslig fugl sett fra
4.10. ogut aret.

Tamfalk, hekkeart for 0ya i 2004. Foto: Magne Pettersen

Ikke uvanlig med gode tamfalk-obser dette aret. For eksempel i flaggstanga.
Foto: Magne Pettersen
Dvergfalk Falco columbarius
Som oftest enkeltindivider som drar forbi i rasende fart pa lav h0yde.
Observert med f0lgende antall i nevnte maneder. AprilS, mai 3, september 3 og oktober 2.
Lerkefalk Falco subbuteo
Arets f0rste, skrudde seg pa pent hold over Speidersletta 2.5. fur den trakk mot Festningen.
De to siste ble sett trekkende fern dager senere, den 7.5.
Aftenfalk Falco vespertinus
Den 2.5. ble en aftenfalk, antakelig en 2K hann, oppdaget fra stuevinduet idet den fl0y over
Frukthaven, og trakk direkte mot Spjc:emy. 3. fUIU1 for Akemya.

Vandrefalk Falco peregrinus
V andrefalken er stadig vanligere pa 0en, som bare dette aret fikk 7 funn av arten.
En 2K rastet 8.4. En ad harm trakk over huset mot Spjremy 24.4 og en voksen hunn trakk 8.5.
3 funn av rastende fugler i l0pet av lwsten: 1 1K harm 19.8., deretter 1 hann ved Veslesundet
24.8. og til slutt 1 ad. hann 14.9.
Tjeld Haematopus ostralegus
Arsbeste med 80 rastende ind. allerede f0rste bemanningsdag, 20.3. 47 av disse var i en flokk
som oppholdt seg pa skjreret utenfor Vest. Med unntak av noen :fa dager, var antallet 20-30
ind. daglig ut varsesongen. 5 reir ble funnet pa Vest. Det anslas 7-10 hekkende par pa 0ya.
Langt mer :fatallig pa lwsten, da tallet var 1-5 ind. ut aret. Senest var 4 ind. 31.12.
Sandlo Charadrius hiaticula
Ogsa sandloen fikk sitt lwyeste antall for aret 20.3. med 20 ind. Antallet falt raskt til det
normale for varen, med 5-12 stedfaste ind. Hekket anslagsvis med 4 par pa Vest og
2 par langs 0stsiden av eya. Pa lwsten tilstede med 4-5 ind. i slutten av august,
ellers 1 ind. 13.9. og 2 ind. de neste to dagene.
Heilo Pluvialis apricaria
Observert 7 dager i fra 1.-30.5., med ett til to trekkende ind. To ganger ble noe st0rre flokker
observert trekkende, 2.5. med 24 ind. og 7.5. med 25 ind.- Pa h0sten registrert 4 ganger i
mindre antall, senest med ett ind. 6.10.
Tundralo Pluvialis squatarola
Kun sett pa h0sten da 1-3 ind. rastet 14.-24.9., hvorav en ble ringmerket 15.9.
I tillegg ble tre ind. sett trekkende 26.9.og til slutt 2 ind. som trakk 5.10.
Vipe Vanellus vanellus
Hekket antakelig med 5 par dette aret, dvs. mer enn vanlig. Det kan virke som om arten ikke
blir rarnmet i like stor grad av gjengroing pa 0ya, som enkelte andre "eng- og myrhekkende"
fugler. F.eks. har sanglerka forsvunnet som hekkefugl, sannsynligvis mest pga. av eineren
som sprer seg. Ingen trekkaktivitet ble notert. Pa lwsten kun sett med 3 ind. 15.8. og 1 ind.
dagen etter.

I motsetning til sanglerka, som har forsvunnet som hekkeart pa Akemya,
holder vipa fortsatt stand. Det anslas at 5 par hekket i 2004. Foto: Christer Jakobsen
Polarsnipe Calidris canutus
En flokk pa 40 ind. trakk forbi 0ya 15.5. og ble fulgt av ett ind. 17.5.- Pa lwsten 20-30 ind. i
perioden 15.8.-14.9. og 1-5 ind. 15.9.-4.10., hvorav 2 fugler ble ringmerket 15.9.

31

Polarsnipe under ringmerking. Foto: Magne Pettersen

Sandloper Calidris alba
''Normal" forekornst rned fern observasjoner av srnaflokker og enkeltindivider i f0rste del av
lwsten. Den f0rste var 5 ind. pa Vest 19.8., ogden siste 1 ind. pa Svartskjrer 24.9.
Dvergsnipe Calidris minuta
Tilstede ved fern observasjonsdager rned 1-2 ind. 18.8.-14.9.
Fjrereplytt Calidris maritima
En flokk rned 26 ind. oppholdt seg pa Vest 20.-21.3.
Tundrasnipe Calidris ferruginea
En ad. rastet 19.8. og 1 ind. rastet pa Svartskjrer 24.9.
Temmincksnipe Calidris temminckii
Ett ind. rastet pa 0yskjrera 30.5.
Myrsnipe Calidris alpina
Ett enslig ind. startet "myrsnipearet" pa Vest 21.3. Deretter ga april ett funn av 1 ind. 7.4.
Mai fulgte opp rned nrermest daglig loggf0ring av 2-13 ind. (5.-30.5), mens varens siste ind.
satt i den noe uvanlige plassen for arten, i Anusbukta 12.6. Pa h0sten til stede med 15-20 ind.
15.8.-15.9., hvorav 8 fugler ble ringmerket sistnevnte dag. Fra 23.9. med 2-8 ind. f0r arten til
slutt "dro til" med 17 ind. pa arets siste obs.dag 6.1 0.

Myrsnipe. Foto: Magne Pettersen

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
To funn i 2004, med 1 ind. pa Speidersletta 23.9. og 3 ind. 11.10.
To av disse oppholdt seg i Starren pa Vest, og den siste i sumpa ved Anus.
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Med unntak av vinteren var arten til stede sa godt som hele aret. Vanlig med 1-3 ind. fra
medic mars til sesongslutt pa h0sten, og litt flere i hekkesesongen og trekktiden.
3-4 par hekket. Arets h0yeste antall ble merkelig nok logg:furt siste observasjonsdag,
da hele 14+ ind. ble notert; 13 av disse 0st pa 0ya.
Rugde Scolopax rusticola
Arten var pa plass med spillflukt fra f0rste bemanningsdag 20.3. Resten av varsesongen ble
1-3 ind. loggf0rt med hekkeadferd sa godt som hver dag fram til5 .5. Et annet tegn pahekking
var da 1 ind. spilte skadet rett nord for Myra den 20.5. Arten ble uvanlig nok ble ikke sett pa
h0sten.
Smaspove Numenius phaeopus
Relativt h0ye antall fra 30.4. til og med 5.6. De fleste dagene med 25-80 ind.
Den st0rste flokken trakk rett forbi 0ya 15.5. og talte 150 ind.
Storspove Numenius arquata
Sporadisk forekomst i lite anta119.4.-1.5. De st0rste antallene ble notert 23.4. med 25 dir. og
dagen etter rastet 19 ind.- Pa h0sten loggf0rt kun to dager, da 3 ind. trakk 18.8. og
1 ind. rastet 26.9.
Redstilk Tringa totanus
Hekket med 3-4 par, og var saledes til stede i mindre antall hele varsesongen.
Tre observasjonsdager pa h0sten. 10 ind. 16.-19.8., 5 ind. 20.8.
Arets siste ind. ble loggf0rt sapass tidlig som 26.9.
Gluttsnipe Tringa nebularia
Sporadisk observert i lite antall de f0rste ukene av mai (2.5.-16.5.), maksimalt 4 ind. 2.5.
Sett fire dager tidlig pa h0sten, 18.8.-23.9.
Grennstilk Tringa glareola
Kun to observasjoner dette aret. 2 ind. trakk 8.5. og 1 ind. rastet 17.8.
Strandsnipe Actitis hypoleucus
F0rst observert med 1 ind. 26.4., deretter relativt vanlig med 1-4 ind. ut mai maned.
Pa h0sten opptillO ind. 15.-19.8. og enkeltind. ved fire anledninger frarn til24.9.
Steinvender Arenaria interpres
Sannsynlig hekking av ett par vest pa 0ya. Disse to fuglene var pa 0ya 24.4.-12.6.,
bortsett fra 21.5. da 4 ind. ble sett pa trekk vestover forbi Krakken. Samme dag varslet en av
de "fastboende" iltert under en tellerunde pa Vest. - Sporadisk med 1-4 ind. pa h0sten i
perioden 15.8.-15.9.
Polarjo Stercorarius pomarinus
Ett ind. ble sett rastende et stykke ut pa havet 29.5. Den tok opp jakten etter en make f0r den
dro mot s0r.
Tyvjo Styercorarius parasiticus
Startet sesongen med ett m0rkt ind. som trakk nordover 24.4., og deretter settjevnlig hele
mai. Spesielt gode antall 15.-17 .5. med 4, 10 og 5 individer, 3 av disse rastet.
Observert to dager tidlig pa h0sten, da ett ind. trakk 20.8. og til sammen 4 ind. sett 14.9.
3 .~

Fjelljo Stercorarius longicaudus
Denne tidligere sa sjeldne fuglen har nrermest blitt en arlig begivenhet pa Akemya.
2004 slo til med to funn. En lK trakk mot 0st pa morgenen 20.8. og nok en ungfugl trakk
14.9.
Ubestemt jo Stercorarius sp.
Joer sett under vanskelige observasjonsforhold er ikke alltid enkle a bestemme.
Mulige polarjoer ble sett trekkende 15., 16. og 30.5. Pa h0sten er fjelljo en st0rre mulighet.
Observasjoner av 5 ind. i ultimo august, 7 ind. i september og 4 ind. i primo oktober gikk i
kategorien "tyv- eller fjelljo".
Storjo Catharacta skua
Et meget godt ar for arten sett med "0en-0yne". Observert seks dager fra 20.8.-6.1 0. hvor
0yas desidert h0yeste antall - hele 37 ind. - ble loggf0rt trekkende 14.9. 32 av disse trakk s0I0st pa morgenen (kl. 07-14) og 5 pa ettermiddagen (kl. 17.30-19.00).
5.10. var ogsa en usedvanlig storjo-dag, da 7 ind. trakk s0rover.
Dvergmake Larus minutus
En 1K trakk mot vest forbi Nordodden 19.8., 1 1K trakk s0r tidlig pa morgenen 14.9. og
dagen etter oppholdt 1 ind. seg pa Vest i to timer tidlig pa dagen.
Hettemake Larus ridibundus
Til stede i lite antall det meste av varen. 2-6 ind. hadde fast tilhold, og ett par hekket muligens
paRullestensholmen. Variasjoneri antallmed 20 ind 7.4., 10 ind. 1.5. og 18 ind. 30.5.
Sistnevnte dato var 15 av de obs. pa trekk forbi 0ya.
Kun to funn pa h0sten, 1 ind. 17.8. f0r arets to siste fugler ble sett i Husbukta 24.9.
Fiskemake Larus canus
Ikke ulik forekomst som hettemake, men i betydelig h0yere antall. Fra medio april og ut varen
var 25-40 ind. faste innslag pa loggen. Pa h0sten 3 funn av enkeltind. 19.8.-14.9. f0r arets
siste fiskemake rastet 13 .11.
Sildemake Larus fuscus
Pa plass med 5 ind. ved sesongstart 20.3. og til stede i et ensifret antall :fram til 7.4.
Antallet steg raskt til40-50 ind. som holdt seg ut varen. 27 reirpa Vesle 21.5.
Ellers oppholdt ofte 20-30 ind. seg s0r0st for Ferskvannsdammen.- Ca. 50 ind. var ogsa til
stede pa h0sten, 15.-19.8. Etter dette kun 3 loggf0rt, hvorav den siste 7 ind. 15.9.
Gramake Larus argentatus
Hekket. Tilstede hele aret, men som vanlig vanskelig a telle n0yaktig. Pa varen varierte
loggf0rt antall :fra 250+ ind. 20.3. til160 ind. 2.5. Da tellerunden ble gjennomf0rt 2.5.,
burde det ha vrert tatt hensyn til at opptil 100 ind. kan ha vrert pa reir pa Vesle, der det ble
funnet 80 reir 21.5.- Gjennomgaende et noe h0yere antall pa h0sten, med 2-300 ind. daglig i
umiddelbar nrerhet til 0ya. Enkelte fiskebater trekker til seg maker fra st0rre omracter,
og ved to anledninger ble disse flokkene anslatt til ca. 800 ind. 19.8. og ca. 1.300 ind. 9.12.
Polarmake Larus hyperboreus
En 2K-fugl ble oppdaget pa 0yskjrera 6.4. og sett igjen 9.4. pa Vest. Funn nummer 18 for
A.ker0ya. Observasjonen er ikke forelagt LRSK.
Svartbak Larus marinus
Til stede hele aret med 10-50 ind. 6 par hekket pa 0yskjrera og Vesle noterte seg for 6 reir
21.5. Pa h0sten svrert :fa tellinger foretatt, men 80 ind. 24.9. sank raskt til rundt 30 ind. i
midten av oktober. Hele 300 ind. var sammen med gramaker ved en fiskebat i Husbukta 9 .12.

Krykkje Rissa tridactyla
Kun tre funn rna sies a vrere langt under normalen. En del passerte ute pa sj0en helgen
5.-6.10. med henholdsvis 31 og 7 ind. Litt spesielt var 10 ind. som rastet 13.11.
Splitterne Sterna sandvicensis
Ett ind. 20.5. ble funn nr. 20 for Akemya. Fuglen fl0y litt rundt mellom 0en og Torbj0rnskjrer
f0r den trakk direkte nordover.
Makrellterne Sterna hirundo
Arets tre f0rste makrellterner holdt seg i omradet mellom 0en og Spjremy 23.4.
Etter dette notert i 0kende antall fram til midten av mai, da det pa det meste ble registrert 30+
i umiddelbar nrerhet av Akemya. 20 par antas a ha hekket pa en holrne utenfor Vestre
Vaderbukt og tre reir ble funnet pa Vesle. - Fatallig pa h0sten da bare 1-4 ind. ble loggf0rt i
perioden 18.8.-15.9.
Rednebbterne Sterna paradisaea
F0lger mak:relltemas forekomst, men i lavere antall. 2-6 ind. sporadisk gjennom varen.
Unntaket var 21.5. da hele 18 ind. havnet i loggen, hvorav 15 pa rast. 2 par holdt til pa Vest
og varslet ivrig under tellerundene vare. Ingen h0stfunn.
Makrellterne/RBdnebbterne Sterna hirundolparadisaea
Som vanlig er det langt flere temer som forblir ubestemte enn artsbestemte. Spesielt gjelder
dette trekkende fugler, men ogsa en del pa rast. Notert fra 29.4.-12.6 pa trekk med 20-40 ind.
nrermest daglig. Helga 20.-21.5. fikk toppnoteringene med 250 og 300 ind. som passerte inn
Oslofjorden. Fire registreringer pah0sten, deriblant de siste 5 som trakk 5.10.
Lomvi Uria aalge
Vanlig observert i april, september og oktober. Opptil12 rastende ind. 8.4. i l0pet av varen,
og toppnotering for h0sten kom 5.1 0. med 29 ind. (27 pa trekk).
Alke Alca torda
Som lomvi, men i lavere antall. Observert med 1-3 ind. pa varen mellom 13.4. og 30.5.
Pah0sten 23.9.-13.11. med mest 4 rastende og 2 pa trekk den 24.9.

Lomvi I Alke Uria lomvia I Alca torda
Foruten 5.10. var det relativt lite alkefugl pa trekk dette aret, hvilket godt kan ha samrnenheng
med at obs.dagene sjelden sarnmenfalt med sterke s0rvestlige vinder.
Alkekonge Aile alle
Kun ett ind. observert 9.12. er svrert lite for denne utpregede vinterarten.
Lunde Fratercula arctica
2 funn er 1 mer enn gj.snittet. 13.9. ble 1 ind. sett trekkende mot 0st tidlig pa morgenen,
og 5.10. trakk ett ind. s0rover omtrent midt pa dagen.
Teist Cepphus grylle
Ett ind. rastet ved Vesle 8.4. Det skulle dessverre heller ikke bli hekking dette aret.
29. og 30.5. ble de to 0vrige varfunnene med henholdsvis 3 og 2 ind.
Eneste funn pa h0sten var ett ind. i vinterdrakt som trakk nordover 24.9.
Ringdue Columba palumbus
Slo til med 6 rastende ind. pa arets f0rste obsdag, 6.4. Deretter daglig med 1 ind. til og med
21.5 . Deretter fulgte 4loggf0ringer med 2 ind. hvorav disse i midten av juni viste en spesiell
forkjrerlighet for Nordymyra-skauen. Varen startet som den sluttet- med 6 ind.
Pa h0sten kun enkeltind. fra 15.8.-16.10.
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Gj.ok Cuculus canorus
Daglig h0rt eller sett ett ind. 20.5.-13.6. Med unntak av sistnevnte dato, da 2 harmer ble
registrert.
Hornugle Asia otus
Minst fire forskjellige enkeltindivider loggf0rt 7 dager 17.4. - 30.5.
2 fuglerpah0sten, 26.9. og 5.-6.10.
Asio sp.
En homugle/jordugle ble sett 9.10.
Tarnseiler Apus apus
FiHallig pa trekk 5.5.-29.5. Arets store trekkdag inntraff 30.5. med ca 500 ind.,
hvorav de fleste trakk forbi pa S0r. Fortsatte i brukbare antall utover ijuni med f.eks.
40 ind. 31.5. og 34 den 13.6.
Vendehals Jynx torquilla
Nok et bra ar for arten med 5 funn av 7-8 fugler fra 18.4.-5.5.
Flaggspett Dendrocopus major
Kun to funn, 24.4. og 25.9.
Tretaspett Picoides tridactyla
En antakelig 2K hunnfugl hang i den nye "labyrinten" vest pa Speidersletta (SP-2) pa
f0rsterunden 25.9. Andre funn for Akemyal Det f0rste var 26.9. 1970.

Tretaspett, en "0en-bombe" av de store gikk i garnet 25.9.2004. Foto: Christer Jakobsen

Sanglerke Alauda arvensis
Arets f0rste sang ved Krakken pa S0r 20.3. Deretter fulgte en periode med et visst trekk
med 7 ind. 21.3., 17 ind. 6.4. og 5 ind. 7.4. Deretter sporadiske ind. fram til31.5.
Hekket antakelig ikke, hvilket mulig skyldes gjengroing av einer pa 0ya.
To funn pa h0sten, 1 trekkende 23.9. og 1 rastet dagen etter.
Fj ellerke Eremophila alpestris
Nok et bra ar for arten, med totalt 4 funn av 7 ind. Arets varfunn var 8.4., da ett ind. rastet i
Vestre Vadebukt. Pa h0sten trakk et ind. direkte 23.9. En fugl rastet ved Anusbukta 9.10. og
4 ind. ble sett sammen med en snospurvflokk i flukt over Husbukta mot Kapp Kanin 13.11.
Ikke mindre enn 7 ind. fant det for godt a feire nyttarsaften i V estre Vaderbukt.

Sandsvale Riparia riparia
Notert pa trekk 7 dager 24.4. - 30.5. En "trekktopp" kan med litt godvilje antydes,
med 10 og 5 ind. 5. og 6. mai. For 0vrig kun 1-2 ind. pr. dag.
Lavesvale Hirundo rustica
Ny hekkeart for Akemya! 2 ind. trakk over 0ya 25.4. og innledet sesongen for lavesvala.
Deretter daglig pa trekk med opptil40 ind. 5.5., fram til17.5. Ved manedsskiftet mai-juni
kom en ny bolk med trekkfugl, til sammen 82 ind. pa tre dager. - 15.-24.8 var 5-10 rastende
fugler til stede, antatt ogsa noen fra hekkingen. Sesongen tok defmitivt slutt med 2 ind. pa
trekk 15.9. og 24.9.
Taksvale Delichon urbica
Observert, med enk:eltind. eller Ia.tallig pa trekk fra 1. - 31.5. Unntaket var 30.5., da 500 ind.
fl0y forbi 0ya, de aller fleste forbi skadeplassen pa S0r. I tillegg ble ett par observert rundt
huset 6.6. og 12.6. uten hekking. Pa h0sten notert to ganger, 4 ind. 19.8. og 1 ind. 24.8.
Trepiplerke Antus trivialis
Moderat med 1-5 ind. pr. dag under vartrekket 24.4.-30.5. Ofte kun h0rt med sin
karakteristiske trekklyd. Noe h0yere antall f0rste uke av mai, da antallet som regel var 10-15
ind.- Ett ind. pa trekk 26.9 ble eneste observasjon pa h0sten.
Heipiplerke Anthus pratensis
Pa plass med 10 ind. ved den sene sesongstarten 20.3. Antallet tok seg raskt opp,
og Ia normalt mellom 25 og 50 ind. fram til slutten av april. Fra 24.4. tok trekkaktiviteten seg
merkbart opp og f0lgende toppnoteringer ble registrert: 25.4. 150 ind., 1.5. 100 ind. og 550
ind. 2.5. Helgen etter, og resten av varsesongen, var trekket over, og antall ca. 35.
Ved h0stsesongstart 15.8. hadde ikke disse fomkt seg mer enn til dmyt 50. I perioden 16.91.10. hadde 0ya et bra innrykk av "fjellfugl", med topp 23.-26.9., da henholdsvis 1.100, 250,
450 og 300 ind. ble loggfurt. Bortsett fra 1.1 00-dagen, med bl.a. ca 650 pa direkte trekk.,
utgjorde antall rastende fugler noe over halvparten av totalen. Litt inn i oktober gikk antallet
ganske raskt ned til10-20 ind. som holdt seg til16.10. Eneste obs. etter dette var av ett ind.
13.11.
Skjrerpiplerke Anthus petrosus
Antall skjrerpip. pa 0en har en tendens til a vrere pa sitt h0yeste tidlig varen og sent pa h0sten,
da med overvekt av fugler fra andre steder. N0yaktig hvor de kommer fra kunne vrere
interessant a vite, siden trekkforholdene til arten er lite kjent. Torgrim Beriehagen skriver i
Norsk Hekkefuglatlas (1994) at overvintrende fugler i Norge sannsynligvis hekker i Russland.
12 ind. holdt stand pa Vest 20.3., som ogsa ble h0yeste varregistrering.- Gjennomgaende litt
h0yere antall i h0sthalvaret. Fra 16.1 0., med innsig av gjestende fugler, og over 20 ind.
Dagsturer pa vinteren ga 30 ind. 13.11., 40 ind. 8.12. Dagen etter stoppet tellingen pa 20.
Vannpiplerke Anthus spinoletta
Den 8. 12. var det duket for en etterlengtet nykommer pa Akemyas aviafaunaliste.
1 vannpiplerke ble oppdaget av Magne Pettersen i Anusbukta. Pa arets siste dag ble 1 ind. sett
pa Vest. Dette var 3. funn i 0stfold.
Gulerle Motacilla jlava
Sa godt som daglig loggf0rt 5.-31.5. med 5-25 ind.
Pa h0sten :tatallig med 2-6 ind. 3 dager i august og til slutt 1 ind. 14.9.
Englesk gulerle Motacillajlavajlavissima: 5.5. fikk 0yas fjerde engelske gulerle,
da 1 hann rastet s0r pa Speidersletta en kort stund.

Vintererle Motacilla cinerea
12 funn av totalt 13 individer av denne tidligere sjeldne 0en-arten. F0lgende oppsummering
sier en del om den eksplosive 0kningen pa Aker0ya. Arsaken til 0kningen har vrert en
gjenganger under praten pa m0rke kvelder rundt oljelampene i huset. En sammenligning med
andre fuglestasjoner ville vrere interessant. Antall notert pa Akemya 1983-2004:
1983 1987 1988 1989 1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1
1
1
1
3
3
21
14
15
5
12

Linerle Motacilla alba
Arets 4 f0rste trakk forbi pa S0r 2.4. Fra 5.4. raskt 0kende forekomst. Et hovedtrekk med 40200 passerte daglig 8.-24.4. Resten av varen og sommeren var den faste bestanden relativt
stabil med 15-25 ind.- Gode tall ved oppstart av lwstsesongen med opptil50 ind. Fra 15.9.
mer !atallig, og antallet forble ensifret ut aret. De to siste fuglene sett 11.1 0.
Sidensvans Bombycilla garrulus
Til de1s meget gode tall de 4 dagene arten ble sett. ''Normale" flokker pa 30 ind. 10.1 0. og
12 ind. dagen etter. 45 ind. 15.10. er en stor flokk til0en a vrere, sa da det toppet seg den
16.10. med 60 rastende og 102loggf0rt pa trekk nesten myldret det.
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
Relativt lite pa varen 20.3.-29.4. Maks 5 ind. 5.4. En syngende fugl hevdet revir i WC
30.4. og 5.5. Det kan vel ikke belt utelukkes at det ble hekking, selv om det ikke kan
bekreftes. - Vanligere pa lwsten med 10-20 ind. i september. Etter dette sett daglig med
3-5 ind. helt til 9.12.
Jernspurv Prunella modularis
Slo til med arets lwyeste antall fra f0rste observasjonsdag, 10 ind. 5.4. Siden ratallig fram til
2.5. -Palwstenkun 2 dagermed registreringer: 5 ind. 16.9. og 10 ind. 1.10.
Redstrupe Eritacus rubecula
Daglig fra sesongstart, 20.3 . til9.5. De lwyeste antallene pa varen ble logget 5.4. med 50 ind.,
8.4. 30 ind. og samme anta1129.4.- Pa returtrekk 15.9.-16.10. loggf0rt med 100 ind. ved to
anledninger, 16. og 26.9. 5 ind. pa 0ya i hvert fall fram til9.12.
BH'tstrupe Luscia svecica
Ett pari Nordmyra 8.5.innledet en bra sesong for arten. Observert 6 dager til og med 20.5.
Foruten fuglene den 8. var det kun 17.5. som gamer enn enkeltind. Nasjonaldagen ble
"bereret" med 2 ind. - Ingen sett pa h0sten.
Svartradstjert Phoenicurus ochruros
En hunnfarget fugl hadde tilhold i omradet rundt Frukthaven 24.4.
Radstjert Phoenicurus phoenicurus
Daglig 29.4.-30.5. med en tydelig trekktopp 5. og 6.5., da henholdsvis 50 og 30 ind. ble
loggf0rt. Kun tre funn pa h0sten, enkeltind. 23. og 26.9. og 1.10.
Buskskvett Saxicola rubetra
Fatallig mai-gjest, ofte sett pa gjerdet rundt bmnnen ned mot Husbukta. Denne varen fra 29.4.
til30.5. Som oftest kun 1-3 ind., men 5.-7.5. hadde tosifret forekomst med 10-25 ind.
Kun tre registreringer pa lwsten: 3 ind.18.8. og enkeltind. 19. og 24.8.
Steinskvett Oenanthe oenanthe
Vanlig hekk:efugl med 12-15 par. To hanner var pa plass 5.4. og 0nsket Anus som hekkeplass
i ar. Sakte 0kende i antall fram til 15 ind. 25.4. Resten av sesongen hadde mellom 15 og 25
faste ind. Unntak 16.5. da 20 ind. b1e sett pa direkte trekk og fikk totalantallet opp i 45.
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Mer sparsom pa lwsten. Omtrent 10 ind. 15.-18.8., men etter dette aldri over 5 ind.
Arets siste ble sett 5.10.
Ringtrost Turdus torquatus
En ganske bra varsesong med 9 obs.dager 17.4.-29.5. av til sammen 29 ind. Som oftest bare
enkeltind., men med en tydelig trekktopp 24.4.-6.5., med 2-4 ind. og 5.5., da hele 15 ind. ble
logg:furt. 10 av disse holdt seg i en flokk ser i Glova. - Kun ett funn pa lwsten,
da 2 ind. ble sett 16.10.
Svarttrost Turdus merula
Hekket. Pa plass med 15 ind. 20.3., et antall som forble normalt gjennom hele varsesongen.
Hovedtrekket passerte eya 5.-9.4. med til dels betydelig lwyere antall. Ikke mindre enn 100
ind. ble logget 5.4. - 20-50 ind. notert gjennom lwsten fram til 16.1 0. Etter dette kun 3-5 ind.
ved et par anledninger i november.
Gratrost Turdus pilaris
Startet aret med 10 rastende ind. 5.4., som merkelig nok forble arets lwyeste antall for denne
utpregede flokk-arten. Ut varsesongen i lave antall fram til 16.5.
Pa lwsten opptil 4 ind. mellom 16.9. og 24.11.
Maltrost Turdus philomelos
Arets ferste dukket opp i Glova 3.4., og allerede to dager senere var trekket i full gang,
med varens lwyeste antall-150 ind. Resten av trekkperioden fram til5.6. Hi antallet som oftest
mellom 10 og 20 ind. Etter dette kun 1-4 ind. ut mai. En hann sang desperat etter en hunn i
Stranda-treet det meste av mai, men om det ble hekking er uvisst.
Hestens 4 ::furste var nedom pa eya 23.9. Et antall som 0kte ganske raskt. Hele 200 ind. rastet
26.9. Fra 1.-16.10 var antallet relativt stabilt med 20-50 ind. med unntak av 10.1 0.,
da 100 ind. ble notert. Arets siste ble en ettern0ler 13 .11.
R£Jdvingetrost Turdus iliacus
Slo til med arsbeste allerede :furste observasjonsdag. 150 ind. 5.4. Dagen etter var antallet
sunket til 30, og resten av varen til 26.4. ble arten kun observert 5 dager i lite antall.
H0stsesongen startet forsiktig og holdt seg pa 5 ind. fram til 9.1 0., da trekket kom skikkelig i
gang. De neste 7 dagene til og med 16.10., la antallet mellom 20 og 70 daglig.
Et opphold i bemanningen var nok arsaken til at arten ikke ble sett senere.
Duetrost Turdus viscivorus
Ikke sett i 2004.
Gresshoppesanger Locustella naevia
Fjerde funn for Akemya, da 1 ind. sang ved Speidersletta 6.5.
R£Jrsanger Acrocephalus scirpaceus
Tre funn er ca. to mer enn normalt. At ingen ble ringmerket er uvanlig.
2 ind. hadde hver sin sangplass i Barlind og pa Myra 30.5., samt ett ind. sang pa Myra 13.6.
Gulsanger Hippolais icterina
Tre syngende ind. feiret ankomsten til 0en pa nasjonaldagen 17.5. Ett ind. ble fanget i Vnettet i Glova 20.5. og til sist, ikke mindre enn 5 ind. loggf0rt 30.5. 3 syngende pa Myra og
1 i Barlind.
Maller Sylvia curruca
Hekket. Innledet aret med 2 ind. 29.4., men ekte deretter raskt til rundt 10-30 ind. daglig ut
mai maned. Skikkelig tmkk var det 30.5., da 50 ind. ble logget, 30 av disse pa Myra. Utover
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juni la antallet pa ca. 5.- Httallig og sjelden pa lwsten, med kun en observasjon etter 16.9.
Arets siste var en slenger 16.10.

Tornsanger Sylvia comunis
Hekket. Fatallig fra 2.5. og 0kende till0-15 ind. 17.-mai helga. Pa det meste var 11 ind. i full
sang diverse steder pa 0ya i slutten av mai. Minst 4-5 ind. holdt seg ut i sommeren.
Sjelden pa lwsten. Bare 1-2 ind. i midten av august og en fugl24.8., som ble arets siste.
Hagesanger Sylvia borin
En art som ville vrert bortimot fravrerende fra loggb0kene om ikke det ble ringmerket
2 ind. 30. 5. og 2 ind. 31.5., samt en sen lwstfugl, o gsa den merket.
Munk Sylvia atricapilla
En hunn pa 0stmyra 2.5. ble arets f0rste. Deretter daglig med opptil 10 ind. fram til 31.5.
Pa h0sten :fra 15.9. Dagen etter kunne arsbeste loggf0res med 25 ind. Fatallig ut september.
Kun et par obs. i oktober, senest 10.1 0.
Beksanger Phylloscopus sibilatrix
Bade Bj0rkeskauen og Nyskauen fikk bes0k av syngende ind. 2.5.
Gransanger Phylloscopus collybita
Fatallig forekomst fra 5.4. som tok seg opp fra 18.4. Stabilt mellom 10-20 ind. till.5.,
da den ble gradvis mer :fatallig- helt til arets siste vartrekker var innom 15.5.
Bare registrert 5 dager pa h0sten med 1-5 ind. senest 3.1 0.
Levsanger Phylloscopus trochilus
Hekket. Arets furste sang i Stranda-treet 24.4. og dagen etter var det minst 10 ind. pa0ya.
Kunne vise til to tydelige trekktopper. En 5.-6.5. med 400 og 600 ind. og 20.-21.5. med 200
og 500 ind. For 0vrig i mai la antallet mellom 30 og 50. Minst 4-5 holdt seg uti sommeren.
Som vanlig mindre av arten pa h0sten. 5-10 ind. fra midten av august til og med 23.9.
To dager senere ble arets siste loggf0rt.
Fuglekonge Regulus regulus
8 ind. inntok som arets f0rste fuglekonger, loggen 3.4., og allerede 2 dager senere kom
sesongens toppnotering med 70 ind. Antall over 10 holdt seg til og med 9.4. for deretter a
synke. Med unntak av 12 ind. 29.4. holdt forekomsten seg sporadisk og :fatallig til og med 2.5.
Kun sett tre dager f0r trekket komi gang 16.9. for raskt a 0ke til30-100 ind. daglig helt til
6.10. En relativt lav toppnotering kom 26.9. med 150 ind. Siden sett i lave antall til 16.10. i
tillegg til en slenger som ble sett pa dagsturen 24.11.
Grafluesnapper Muscicapa striata
Utpreget mai-fugl som ikke slo til i ar. Bare fire observasjonsdager med maks.
3 ind. 7.5.-30.5 .
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
5.5. var en av arets store dager, sa ogsa for S-H-snapperen som slo til med 35 ind.
Dagen etter var heller ikke darlig med 20. For 0vrig i hovedsak enkeltind. til og med 30.5.
To dager notert med enkeltind. pa lwsten, 24. og 26.9.
Stjertmeis Aegithalos caudatus
3 ind. sett rundt om pa 0ya f0r de hang i nettet 11.1 0.
Blameis Parus caeruleus
6 ind. 20.-21.3. ble varens eneste funn. - Som vanlig var arten betydelig mer framtredende pa
lwsten medjevnlige observasjoner av 5-15 ind. fram til16.10.
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Kjottmeis Parus major
F0lger i stor grad m0nsteret til blameisen, men i noe Iavere tall og hyppighet. Ett ind. 21.3.
ble eneste varfunn. - Pa lwsten i lite antall (1-10 ind.) fra 26.9.-16.10. En fugl var ogsa innom
24.11.
Trekryper Certhia familaris
En enslig i Nyskauen 17. ble varens beholdning. - Pa h0sten viste arten seg 11 dager i
perioden 23.9.-16.10. Som oftest 1-3 ind. foruten 1.10., da ikke mindre enn 10 ind. ble
loggf0rt, hvorav 4 ringmerket.
Tornskate Lanius collurio
Normal til sparsom forekomst i den begrensede trekktiden 5.5.-17.5.: 3 dager med 1 ind. og
2 dager med 2 ind.
Varsler Lanius excubitor
26.9. ble den eneste dag med varsler, da 1 ind. satt pa Myra mens en annen ble fanget i Glova.
Skjrere Pica pica
Ett ind. forvillet seg de knappe 2 kilometerne ut til0ya 8.5. og der ble ut aret. Den holdt seg
ofte 0st pa 0ya, og virket mer sky enn vanlig, sa til tross for sin tilstedevrerelse var det slett
ikke alltid den ble sett.
Kaie Corvus monedula
En flokk med 8 ind. ble sett trekkende 0st over Massebukta 9.5.
Kornkrake Corvus frugilegus
En fugl ble observer! rastende 10.1 0.
Krake Corvus corone
Til stede hele aret. 7 par hekket f0lgende plasser: Nordmyra, WC, Glova, Stranda, R & Dskauen og Nyskauen. Tidvis sees bes0kende ind. og smaflokker fra fastlandet,
men det ble ikke loggf0rt mer enn 25 ind. i l0pet av aret.
Ravn Corvus corax
Regelmessig sett 1-4 ind. 21.3.-8.5. Unormalt sjelden pa h0sten med kun to rastende ind. og
2 ind. over Asmal0y 16.1 0.
Strer Sturnus vulgaris
Hekket med ca. 5 pari Strerkassene og i kassa pa Mrkebua. 4 ind. var pa 0ya 20.3. da ogsa 30
ind. ble sett pa trekk. Fra begynnelsen av april raskt 0kende i antall med henholdsvis 50 og 80
ind. 7. og 8.4. Resten av varen ble 15-25 lokale fugler loggf0rt.
Sjelden pa h0sten med 5-10 ind. i august, 1 ind. 26.9. og til slutt 20 ind. pa trekk 1.10.
Bokf"mk Fringila coelebs
Uvanlig lav forekomst med 1-15 ind. fra 3.4. og en maned framover. Heller ikke veldig vanlig
palwsten, med bare 5-10 ind. 15.9.-1.10. Manglende erfaringmed trekklyden til bok- og
bj0rkefmk er avgj0rende for antallloggfurte ind. av disse artene, og at ofte mange passerer
ubestemt.
Bjorkfink Fringilla montifringilla
Labert ogsa av den andre vanlige "trekkfinken". Maksimalt 10 ind. 18.4.-6.5. Ett ind. var pa
plass litt f0r hovedsesongen, 16.8. Ellers sa godt som daglig fra 16.9.-15.10., med mest trykk i
ukene nrermest manedsskiftet september-oktober. Mest ble logget 150 ind. 10.10.,
hvorav 50 pa direkte trekk.

Gmnnfink Carduelis chloris
Til stede pa 0ya i god tid f0r varsesongstart, da 20 ind. var godt i gang med revirhevding 20.3.
Gjennom hele varen holdt antallet seg mellom 20 og 30 ind. daglig. Hekket med mange par,
og de f0rste pulli ble observert 30.4. - Gode tall pa lwsten, med 50-200 ind. til og med 16.1 0.
Noen kan ogsa ha fors0kt a overvintre, da det hhv. var 10 og 5 ind. her 13. 11. og 24.11.
Stillits Carduelis carduelis
3 funn i ar, med trekkende enkeltind. 23. og 24.4. og en rastende fugl26.9 .
Gnmnsisik Carduelis spinus
Startet forsiktig med 4 ind. pa direkte trekk 6.4., men 0kte relativt raskt til en wppnotering pa
ikke mindre enn 400+ pa direkte trekk 18.4. Brukbart ogsa helgen etter, da 58 havnet i loggen
24.4. Resten av varen ti121.5. bare registrert 5 ganger med mindre enn 10 ind.
Bra drag med 30-60 ind daglig 23.-26.9., sa noen dager med ensifret forekomst, f0r arten fikk
et lite oppsving med 40 ind. 1 0.1 0. Bare to dager senere b le arets siste 5 ind. sett.
Tornirisk Carduelis cannabina
Hekket. Arets f0rste ble sett pa Vest 21.4., men f0rst 8.4. var 0yas bestandpa plass, og en viss
trekkaktivitet kunne registreres 9.-24.4. med opptil60 ind. 24.4. Foruten et markant oppsving
29.5., da 70 ble loggf0rt, holdt antallet seg pa 40-50 ut varsesongen.- Svrert Ia.tallig pa h0sten.
Arten ble krysset av pa loggen i midten av august, men er kun loggf0rt 4 dager resten av aret,
ti l og med 16.10. H0yeste antall pa h0sten ble 10 ind. 16.10.
Bergirisk Carduelis jl.avirostris
To obs. pa ett ar er relativt normalt for denne gjesten pa Akemya.
3 - 4 ind. rastet 8.4. og 1 ind. trakk 24.4.
Grasisik I brunsisik Carduelis jl.ammea I cabaret
Disse to artene er svrert ofte vanskelige a skille, ikke bare pga ved darlige obs.forhold,
men ogsa da draktkarakterene kan overlappe. Ubestemte Carduelis spp. er logget 23.4.-13.6.
og 23.9.-11.1 0.
Gn\sisik Carduelis jl.ammea
Notert 8.4.-21.5. i mindre antall. Pa det meste 25 ind. 18.4. og 10 pa direkte trekk 24.4.
Ingen sikkert artsbestemte "grasisiker" i l0pet av h0sten.
Brunsisik Carduelis cabaret
Sett 29.4. -3 1.5. pa varen, vanligvis i sma±lokker pa 5-15 ind. med et tydelig trekkforl0p media
mai, med hele 100 rastende ind. 8.5. Kun 3 dager pa h0sten, 23. og 24.9. med 10 ind. og til
slutt ett ind. 13.11. Det ville vrere interessant sikkert a vite mer om de 1-2 ind. "grasisisk" sett
6.-13.6., siden dette kan antyde hekking av brunsisik, som na hekker flere steder pa 0stfoldkysten.
Dompap Pyrrhula pyrrhula
Ingen varfunn. Ingen heller pa h0sten f0f den slo til med 15 ind. 10.10.
Deretter daglig opptreden med 2-4 ind i en uke.
Lappspurv Calcarius lapponicus
Unormalt tatallig, med 2 funn pa varen og ett pa h0sten. En rastet 8.4., mens fuglene 28.4. og
23.9. trakk over.
Snespurv Plectrophenax nivalis
Uvanlig lite sn0spurv og bare direkte trekkende fugler i 2004. Enkeltind. trakk 20.3., 8.4. og
24.4., mens en flokk pa 5 ind. antakelig rastet pa 0ya, dade trakk sammen med 4 fiellerker
over Husbukta mot Massebukta 13 .11.

Gulspurv Emberiza citrinell
Forruten f0rste obsodag, 21030 da 2 rastende og 6 trekkende fugler ble sett, var dagstotalen
resten av aret aldri over 2 indo - A v slunkne 5 dager med gulspurv pa 0ya dette aret var bare
en av dem pa h0sten, 23 9
0

0

Hortulan Emberiza hortulana
5050 var en skikkelig god-dag, ikke minst pa grunn av en hortulan-hann som sang i
Frukthageno
Sivspurv Emberiza schoeniclus
Nrer daglig i perioden 5.40-31.50, med litt ekstra trykk 1.-5050 med toppnotering pa 25 indo
Langt h0yere antall pa h0sten, hvor 100 indo 16090 og 90 indo 23090 oppnadde de desidert
h0yeste antalleneo Resten av september holdt den seg stabilt mellom 20-30 dagligo Oktober
fikk ogsa to registreringer, 5 indo den 100 og til sist ett indo ved Ferskvannsdammen 160 100
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Ringmerking 2004
Christer Jakobsen
Spesielt varsesongen dette aret var en framgang pa merkefronten, da vi har deltatt i et prosjekt
som innebrerer a plukke flatt av fuglene vi fanger, mot en viss 0konomisk kompensasjon. Dette
som et ledd i et doktorgradsprosjekt av lege Gunnar Hasle. 16 nett har vrert i bruk pa diverse
nettplasser. 25.9. sku11e den nye "nett-klyngen" ved Speidersletta innvies, ogden slo til med
tretaspett (*), som ny merkeart og andre funn av arten pa 0ya. F0rste funn var 26.9.1970.
Ringmerkere ved stasjonen: Magne Pettersen, Jan-Rune Asbj0msen, Knut-Erik Vedahl,
Christer Jakobsen.
Ringmerkingsoversikt 2004
Tundralo, P. squatarola
Polarsnipe, C. canutus
Myrsnipe, C. alpina
Enkeltbekkasin, G . gallinago
Rugde, S. rusticola
Steinvender, A. interpres
Ringdue, C. palumbus
Vendehals, J. torquilla
* Tretaspett, P. tridactylus
Heipiplerke, A. pratensis
Linerle, M. alba
Gjerdesmett, T . troglodytes
Jernspurv, P. modularis
Rrildstrupe, E. rubecu la
Blastrupe, L. svecica
R0dstjert, P. phoenicurus
Buskskvett, S. rubetra
Steinskvett, 0 . oenanthe
Ringtrost, T. torquatus
Svarttrost, T. merula
Gatrost, T. pilaris
Maltrost, T . philomelos
Rrildvingetrost, T . iliacus
Gulsanger, H. icetrina
M0ller, S . curruca
Tornsanger, S. communis
Hagesanger, S. borin
Munk, S. atricapilla
Gransanger, P. collybita
LBvsanger, P. trochilus
Fuglekonge, R. regulus
Grafluesnapper, M. striata
Svarthvit fluesnapper, F. hypoleuca
Stjertmeis, A. caudatus
Blameis, P. caerulus
Kjrilttmeis, P. major
Trekryper, C. familiaris
Tornskate, L. collurio
Varsler, L. excubitor
Strer, S. vulgaris
Bj0rkefink, F. montifringilla
Gr0nnfink, C. chloris
Gr0nnsisik, C. spinus
Tornirisk, C. cannabina
Grasisik, C. flammea
Brunsisik, C. cabaret
Dompap, P. pyrrhula
Gulspurv, E. citrinella
Sivspurv, E. schoeniclus
49 arter i 2004 av 145 arter totalt

Tid I.
ringm.
4
9
310
49
17
20
5
147
0
1.920
633
1.503
1.654
14.571
241
2.693
416
758
135
2.932
635
2.141
1.145
242
1.327
575
1.107
1.447
1682
18.432
13.250
509
1.141
151
779
540
310
187
52
1.046
724
1.229
383
485
1.096
98
361
170
1.421
84.578

Var
2004

HBst
2004
1
2
13
2

1

1
1
1

1
15
10
3
7
77
1
35
2
2
2
19
1
16
2
2
32
3
4
12
44
403
29
1
21

7
13
128

27
16
11
2
1
25
7
2
110
2
3
9
5
15

1
5
1
26
2
10
11
56
2
6
866

Tils.
2004
1
2
13
2

5
7
1

2
4
6
431

1
1
1
1
22
10
16
7
205
1
36
2
2
2
46
1
32
13
2
34
3
5
37
51
405
139
1
23
3
10
5
15
1
1
5
6
33

3
10
11
58
4
2
12
1 297

Totalt
5
11
323
51
18
21
6
148
1
1.942
643
1.519
1.661
14.776
2
242
2.729
8
418
760
137
2.978
6
636
2.173
1.158
244
1.361
9
578
1.112
1.484
7
1.733
5
18.837
1
13.389
3
510
1.164
154
789
545
325
188
53
1.051
730
1.262 10
386
495
1.107
156
4
365
172
1.433
85.875

De 10 vanligste merkeartene i 2004 er angitt med nr.-rekkef0lge helt til heyre i tabellen.
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Hekkefugler i Akeroya naturreservat 2004
Christer Jakobsen
Knoppsvane
Registrert med 4-12 ind i perioden 20.3.-12.6.
2 par hekket i reservatet. 7.5: Ett pari Dammen pa reir.
6.6: Ett par med 5 pull i Vestre Vadebuk:t, da paret i Dammen fortsatt var pa reir.
Gragas
10-35 ind. notert 20.3.-12.6. Minst 4 par hekket pa Vesle. 2.5. De f.0rste 4 pull ble sett. 31.5.
8 ad. med til sammen 17 pull. 6.6: 4 par med 13 pull pa Vest.
Gravand
10-30 ind notert 20.3.-12.6. Minst 2 par hekket pa 0ya. 28.5. 1 par med 8 pull pa Vest. 31.5.
1 par med 7 pull pa Vest. 11.6: 2 par med 20 pull pa Vest.
Stokkand
2-10 ind. 20.3 .-13.6. Hekket sannsynligvis med 1-3 par. Fast tilhold i Ferskvannsdanunen og i
omradet rundt Myra pa Vest.
LErfugl
600-1800 ind. registrert 20.3.-12.6. - Hekket med anslagsvis 4-10 par pa 0ya. Reservatet
srerdeles viktig som raste- og myteplass for voksne fugler. F.eks. 851 ind. pa S0r 30.4. 725
ind. pa vannet rundt 0ya 2.5. Mye pullus pa vannet 16.5. 1.000++ ind. 5.6. -11.6. notert med
hele 1.572 ind. bare pa s0rsiden av 0ya. Anslatt totalantall til1.800+, hovedsakeligjuvenile
og mytende banner.
SHand: 5-20 ind. hver dag i varhalvaret. Sannsynlig hekkefugl, men ikke dokumentert.
Tarnfalk
Ett par hekket nord0st pa 0ya. Brukte et gammelt krakerede i en enslig furu utenfor reservatet
pa 0st. Fikk 3 unger pa vingene. Ny hekkefugl pa selve Akemya.
Tjeld: 25-50 fugler hadde fast tilhold i varhalvaret. Hekket anslagsvis med 15 par.
Sandlo
5- 12 ind. stasjonrere individer. 3 revirhevdende par pa Vest.
2-3 revirhevdende par langs 0stkysten og rundt S0rodden.
Vipe: 6-10 faste ind. pa 0ya. 5 revirhevdende par. 2 pa Vest og 3 pa 0st.
Enkeltbekkasin
Notert med 4-6 ind. Minst 4 par hekket. 2 pa Myra, 1 pa 0stmyra og 1 ved Speidersletta
Rugde
1-3 spillende individer 20.3.-6.5.
1 ind. skremt opp nord for damrnen pa Myra, som spilte skadet 20.5.
R0dstilk
2-10 ind. Hekket med 3-4 par. Minst ett pari Anusbukta, ett pari Dammen og ett par pa Vest.
Steinvender
2-4 ind. observert fra 24.4.
Revirhevdende pa Vest 21.5. Antakelig ogsa ett par pa Vesle.
i.j.s-

Hettemake: Mulig hekking av ett par pa Rullestensholmen nord for 0yskjrera.
Fiskemake
10-45 ind. loggf0rt pa varen. Hekket med ca. 5-6 pari reservatet pa vest.+ ukjent (5-10) par
pa Vesle. 4-5 pari reservatet pa 0st.
Sildemake
10-15 par hekket i omradet Ferskvanndammen-S0rodden, pa 0yskjrera +
Vesle med 27 reir 21.5.
Gramake
Loggf0rt med 160-250 ind. Hekket hovedsakelig pa Vesle (80 reir 21.5.) og pa 0yskjrera.
Svartbak
Vanligvis notert med 15-50 ind pa varen. 6 par hekket pa 0yskjrera, 6 reir p a Vesle 21.5.
Makrellterne
3-30 rastende ind. fra 23.4. 11 rugende (11 par) pa holmen utafor Vest 11.6.
3 reir pa Vesle 21.5.
Rednebbterne
2-15 rast fra 24.4.
Sannsynlig hekking med 2 par pa Vest og 1 pari Anusbukta/Rullestensholmen.
Lavesvale
17.5. begynte 1 par a vise en interesse for S0ppelbua ved Brygga i Husbukta. Interessen
utviklet seg, ogden 6.6. var reiret klart. 11.6. ble det konstatert egg, og ved et sommerbes0k
foretatt av Oslofjorden Friluftsrad var det minst 4 unger i redet. Mot varsesongslutt hadde et
bofaste paret gjentatte bes0k av et annet Iavesvalepar, som muligens vurderte hekkeplassen.
Skjrerpiplerke
12. rastende ind. 20.3. Ellers notert med 5-9 ind. i varhalvaret.
1-2 par hekket pa Vest, 3-4 par langs 0stkysten og rundt S0rodden.
Arten bar en ganske lokal forekomst langs 0yas kystlinje, dermed blir heller ikke alle
individene sett uten at hele kysttripen s0mfares. Den lokale bestanden skiltet med 1-2 ind. pa
Vest, 3-7 ind. i omradet fra S0rodden og langs 0stsiden av 0ya, ellers sporadisk med
enkeltind.
Heipiplerke: Hekket med minst 20 par.

Reirtelling Veslo 21.05.2004 Age Sten Fredriksen & Per Arne Johansen
IERFUGL
18 reir
FISKEMAK.E
5 reir
SILDEMAK.E
27 reir
GRAMAKE
80 reir
SVARTBAK
6 reir
MAKRELLTERNE 3 reir
GRAGAS
1 reir
TJELD
5 reir
KNOPPSVANE
1 reir
SKJIERPIPLERKE 2 reir
TORNSANGER
1 reir

Virksomheten ved Aker0ya Ornitologiske Stasjon 2005
Stein Engebretsen
168 arter ble observert pa Aker0ya i 2005, og aret kommer dermed et godt stykke opp pa
listen over antall arter sett i l0pet av et ar, se s.3. To arter var nye for 0ya; enghauk Circus
pygargus 1.5. og stripegas Anser indicus 5.6. Sistnevnte art gar inn pa E-listen (mmte fugler).
Artslisten for 0en teller dermed 267 arter. En rekke arter som rna regnes som uvanlige, ble
sett i l0pet av aret, noe oppsummeringen under viser.

De mest interessante observasjonene pr. maned
Januar: 4.1.: Vannpiplerka som ble obs. 8.12.2004 var fortsatt til stede, ellers 6 :fjellerke,
homdykker, 2 :fjellvak, 2 musvak, 6 :fjrereplytt.
27.1.: Fjellvak 1, musvak 2, h0nsehauk, dvergfalk, vandrefalk, 2k lunde, dvergspett M.
Februar: 3.2. Vannpip., munk, 13 mdstrupe.
Mars: Pasken 19.-27.: Vannpip. 20.3. :fjellerke 6 den 22.4. som 0kte til 7 i 10pet av pasken,
kjemebiter 2, trelerke, toppskarv, varsler, jordugle, steinskvett, duetrost. 1 gdstrupedykker
31.3.
April: 22 stjertand 24.4., lappspurver, ringtroster, svartmdstjert, tidlig trepip. 16.4.,
mange obs. av toppskarv.
Mai: Det "smalt" skikkelig f0rste dagen i maneden med aftenfalk 2k Fog enghauk ad M,
svartr0dstjert, 6 vendehals den 3.5., 2 storjo og vepsevak den 7.5., 4 dvergmake og
1 ringmerket nattergal22.5.
Juni: 2 stripegas rastet pa Svartskjrer sammen med en hybridgas 5.6., tyrkerdue 9.6.
August: 13 .8. f0rste tur pa h0sten, en del vadere inkl. 17 polarsnipe og sandl0per,
rastende vepsevak. 19.8.: 117 tamseiler pa trekk. 20.8.: Furukorsnebb. 27.8.:1k :fjelljo.
September: Dobbeltbekkasin 3.9., hauksanger ringmerket 10.9.
Sredgas, 110 kortnebbgas, 3 vandrefalk, og dvergdykker i Dammen 15-17.9.
Oktober: Gransanger med tristis-karakterer 15.10., hauksanger og kjemebiter 17.10.
Bemanning
Stasjonen var bemannet i 70 dager, fordelt pa 48 dager pa varen og 22 pa h0sten. Som vanlig
var stasjonsdriften basert pa en rekke personers frivillige innsats. Disse var (antall dager i
parantes):
Christer Jakobsen ( 43), Jan Rune Asbj0msen (36), Magne "Pedro" Pettersen (35),
Knut Erik Vedahl (33), Tommy Andre Andersen (30), Sebastian Ludvigsen (19),
Harald M0rken (14), Rune GUnther Bosy (13), Stein Engebretsen (10),
Lasse Patrick Simensen (10), Lars J0rgen Rostad (10), Bj0m Kristoffer Frostad (8),
Tone Fladhagen (6), Gunnar Hasle (3), Maia Hasle (3), Hakon Stenersen (3),
Kim Patrick Asbj0msen (2), Lars J0rgen Kroken (2), Per Kristian Slagsvold (2) og
Tore Yang (2).- Samtlige fortjener en stor takk for innsatsen.

Faunaoversikt 2005
Sm:Uom (Gavia stellata) Vanlig pa vartrekket mai-juni, !atallig pa lwsttrekket og vinterstid.
Observert allerede f0rste bes0ksdag 4.1 med 3 rastende individer utenfor Massbukta.
Vartrekket tok til i midten av april og 15.4 (14 ind) var furste datomed tosifret antall.
For 0Vrig var det ingen store lom-dager a trekke fram dette aret, og 39 individer 8.5 ble
maksimumsantall for varen.- Pa h0sten ble arlen loggf0rt kun 6 ganger med max 2 ind 25.9.
Storlom ( Gavia arctica) Fatallig bade pa var- og h0sttrekket, samt vinterstid.1 individ rastet
sammen med smalommene 4.1. Arten ble logggf0rt ved 9 anledninger pa varen cg
kun 2 pa h0sten med hhv 3 ex 26.3 og 1 ind 30.9 cg 29.10 scm h0yeste noteringer.
Ubestemt smiHom I storlom (Gavia stellata I arctica) Totalt 38 lommer ble registrert scm
ubestemte "sma" lommer i 2005, med max 10 ind 8.5.

Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis) Sjelden gjest pa 0en. Ikk:e arlig.1 individ hadde tilhold
i Dammen 15.-17.9.
Grastrupedykker (Podiceps griseigena) Regulrer, men :fatallig gjest pa varen.
Sjelden h0st/vinter. Enkeltindivider ble observert 7 ganger i tidsrommet 31.3 - 7 .5.
Horndykker (Podiceps auritus) Arlig i lite antall pa varen. Sjelden pa oosten og vinteren. 1
individ rastet pa vestsiden av 0ya 4.1 og 2 ind pa s0rsiden den 27 .4.
Havsule (Morus bassana) V anlig, spesielt i forbindelse med sydvestlige vinder pa h0sten.
Settjevnlig pa varen i tidsrommet 9.4-5.6 med maskimum 86 individer 24.5.- Siden ingen av
stormdagene pa h0sten var bemannet var resultatet for denne arstiden heller magert. Arten ble
Ioggf0rt ved kun 6 anledninger mellom 14.8 og 29.10 og h0yeste antall ble kun 19 eks 29.9.
Havbest (Fulmarus glacialis) Vanlig i forbindelse med sydvestlige sterke vinder, spesielt om
h0sten. Forekommer i mindre antall pa varen. Observert 5 ganger pa varen med maksimalt 17
individer den 24. mai. -Pa h0sten loggfurt kun tre ganger mellom 27.8 og 29.10 med 2 ind
som h0yeste notering. Manglende bemanning pa stormdagene pa h0sten !ar ta skylden for de
beskjedne tallene dette aret, en forklaring som ogsa gjelder foregaende art.
Storskarv (Phalacrocorax carbo) Sees daglig. Arten opptrer i 0stfold med to underarter.
Mellomskarven (P. c. sinensis) er knyttet til fersklbrakkvann og hekker med ca.l.OOO par pa
0ra, Fredrikstad, mens den nordlige nominatformen (P. c. carbo) er utpreget marin og hekker
pa norskekysten fra Tmndelag og nordover. Begge underartene sees pa Akemya, men pga
vanskeligheter med a skille de to underartene fra hverandre, involverer tallene begge
underarter. I 2005 ble storskarv sett ved samtlige bes0k, med 10 - 50 rastende individer
daglig. Maksimumantall var og oost hhv 220+ individer den 23.4 og 145+ den 2.10.,
som sammenfaller med trekkets kulminasjon.
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) Fatallig pa 0en, til tross for at arten har blitt me get
vanligere ide aller ytterste delene av 0stfold-skjrergarden og paden svenske vestkysten,
der den i 2004 hekket iN. BohusHin. Magre 7 funn i perioden 25.3- 3.5 ble gjort i 2005, med
2 ex den 25.3 som h0yeste notering.
Grahegre (Ardea cinerea) Sees nrermest daglig :fiskende pa 0en. Trolig dreier dette seg om
individer :fra hekkekolonien ved Arekilen pa Kirk0y. Arten blir i mindre utstrekning notert
direkte trekkende. I 2005 ble 1-3 rastende individer notert daglig pa varen, mens 1-2
trekkende fugler ble loggf0rt ved en handfull anledninger medio april- ultimo mai. - Sarnme
m0nster gjentok seg pa h0sten. Maksimum 8 ind ble notert 25.9, hvorav 5 ind pa direkte
trekk.
Knoppsvane (Cygnus olor) Hekker. Sett alle bes0ksdager pa varen og daglig pa h0sten fram
til slutten av september. Maksantall var: 9 ind 24.4 og 1.5 og h0st: 5 ind ved 4 anledninger
mellom 14.8 og 25.9.
Sangsvane (Cygnus cygnus) Fatallig trekkgjest. Kun 4 observasjoner i 2005, samtlige
trekkende fugler 21.3 - 26.3. Maksirnum 8 ind 21.3 og 23.3.
Sredgas (Anser fabalis) Sjelden trekkgjest pa Akemya, ikke arlig. Eneste observasjon var ett
individ som trakk forbi eya den 17.9.
Kortnebbgas (Anser brachyrhynchus) Regulrer i trekktidene april/mai og september/oktober,
men i svrert varierende antall, avhengig av vi "treffer" trekket eller ikke. 2005 ble et magert ar
uten varobservasjoner og kun tre noteringer pa h0sten mellom 15.9 og 25.9. H0yeste notering
var 11 0+ som trakk vest av 0ya den 25.9.
Gragas (Anser anser) Hekker pa 0en. Gragas var et fast inventar pa Akemya hele varen fra
de f0rste ankom 12.3 (2 ind). Minimum 3 par gikk til hekking og fikk fram unger. 0ya ble i
svrert liten grad bemrt av konsentrert gragastrekk, kun 10 ex den 27.3 ble loggf0rt som
trekkende. Maks.tall pa varen var 25 ex samrne dag. - Pa h0sten ble arten loggf0rt i perioden
14.8 ti116.10, med maksimum 15 ex 25.9.

Kanadagas (Branta canadensis) Arlig, men :tatallig trekkgjest. F0rste funn ble 8 individer pa
trekk den 21.3. Siden notert med enk:eltindivider eller par ved 16 anledninger fram til15.5.
Ingen lwstfunn.
Stripegas (Anser indicus) Ferste f unn for Akereya. Knut Erik Vedahl ble denheldige
oppdager av denne lenge ventede tilveksten til A.ker0yas artsliste, da 2 ex rastet ved
Svartskjrer i selskap rned en slags hybridgas 5.6. Fuglene trakk kort etter i retning Kollene.
Arten sorterer i Norge under kategori E, dvs fugler forvillet fra fangenskap ..
Hvitkinngas (Branta leucopsis) Et par rastet i Anusbukta 22.-23.5.
Ringgas (Branta bernicla) Httallig trekkgjest. Et individ rastet ved 0yskjrera den 11.9. sorn
tillwrte den rn0rkbukete nominatunderarten bernicla.
Gravand (Tadorna tadorna) Bekker. Var: Arten ble notert rastende daglig i perioden 12.312.6 rnedrnaksimum 28 individer 16.4.- H0st: Arten forvinner tidlig fra vare farvann og kun
ett lwstfunn ble gjort, 3 ex 27 .8.
Brunnakke (Anas penelope) Vanlig, men relativt :fatalllig pa trekk. F0rste observasjon var en
harm som rastet ved 0yskjrera 23.3. Antal! individer loggfurt: holdt seg stabilt lavt fram til
ultimo april, da lwyeste antall ble notert den 27.4 (21 ex). - Pa lwsten sett ved 6 anledninger i
perioden 15.9 til29.10. Max 8 ex 29.9.
Krikkand (Anas crecca) Vanlig trekkgjest. Ble sett daglig, men i beskjedne antall hele varen
(24.3 - 5.6) med mest 36 individer 27.4. Et interessant funn ble gjort den 28.4 av et individ
med nebbrnerke. Fuglen var merket i Portugal. Pa lwsten ble krikkanda loggf0rt i perioden
20.8. - 15.1 0, med mest 11 ind 27 .8.
Stokkand (Anas platyrhynchos) Vanlig, hekker sannsynligvis arlig. Observert daglig fra arets
begynnelse (4.1) til siste dag med bemannet stasjon (30.1 0). Ingen ekstraordinrere tall verken
var eller lwst og maksima ble hhv 33 ind 3.2 og 13 ind 9.10.
Stjertand (Anas acuta) Fatallig trekkgjest. Arten ble kun sett i en kort periode i ultimo april,
erfaringsmessig en bra tid for arten. F0rste observasjon var 4 ex 23.4. Antallet steg til22 neste
dag, et uvanlig lwyt tall for A.ker0ya. - 2 ex 27. og 28.4 var siste noteringer for aret.
Skjeand (Anas clypeata) Fatallig trekkgjest. Kun en observasjon: 6 individer trakk 24.4.
Toppand (Aythya fuligula) Fatallig i ytre skjrergard. Toppand ble observert nrermest daglig i
beskjedent antall i perioden 2.4 - 29.5 med maksimum 8 individer 28.4.
Bergand (Aythya marila) Arlig, men svrert :tatallig trekkgjest. Arets eneste observasjon var to
ind som trakk direkte 28.4.
JErfugl (Somateria mollissima) Me get vanlig hekkefugl. Til stede i bra antall hele
varhalvaret, med mest 700 ex rastende 27.3 og 1.000+ 4.6.- Pa lwsten meget vanlig inntiljakt
flkk fuglene til a opps.0ke tryggere omgivelser. Eksempelvis gikk antall rastende fugler nedra
ca 400 ind 25.9.- til 30 ind 15.10, en dag medjegere rundt 0ya.
Havelle (Clangula hyemalis) Fatallig trekk- og overvintringsgjest. Kun loggfurt: ved fire
anledninger: 4 ex 1.5, 6 ex 8.5, 7 ex 29.10 og 1 ex 30.10.
Svartand (Melanitta nigra) Vanlig trekkgjest, :tatallig overvintrende. Notert daglig i
varhalvaret med en markant trekktopp ultimo april - primo mai. Maksimumsantall: 760 ex
23.4. Pa lwsten loggf0rt i perioden 3.9 - 30.10., med maksimum 66 ind 27.10.
Sjaorre (Melanittafusca) Fatallig trekkgjest med trekktopp noen uker senere enn foregaende
art. Arten ble observert i perioden 23.4 - 5.6., med maksimum 37 ind 24.5, et eksepsjonelt
antall til A.ker0ya a vrere. Pa lwsten b le enkeltindivider observert 25.9 og 29.1 0.
Kvinand (Bucephala clangula) Vanlig, men :tatallig i ytre skjrergard. 1 til max 12 (22.3)
individer notert daglig i varhalvaret. Kun 4lwstobs. av 1-3 individer 14.8 - 29.10.
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Siland (Mergus serrator) Vanlig hele aret. Observert i moderate antall, meste mellom 5 og 20
individer, alle dager pa varen, mest 22 ex 24.3. Mer ±atallig pa h0sten med mellom 1 og 8 ind
(25 .9) i period en fram til 17.1 0.
Laksand (Mergus merganser) Fatallig pa trekk. Mer en fersk:vannsfugl enn foregaende art
som ikke forekommer i store antall. Observert 7 ganger pa varen og 2 ganger pa h0sten med
bhv 3 ex 5.5 og 6 ex 4.9 som maks.
Vepsevak (Pernis apivorus) Fatallig pa trekk og knapt arlig. 2 observasjoner: 1 individ trakk
N over Myra pa k:velden den 7.5 og ett individ rastet ved Dammen 14.8. Rastende fugler er
svrert uvanlig.
Myrhauk (Circus cyaneus) Arlig pa trekk. 1 hunn rastet 9.-10.4, 1 hunn trakk N 29.4 og 1 ind
rastet 3.9.
Enghauk (Circus pygargus) Ny art for Akeroya. 4 heldige observat0rer fikk med seg arets
begivenhet, da en praktfull adult hann "danset" rundt pa vestsiden av 0ya en snau halvtime f0r
den trakk videre nordover 1.5.
Hansehauk (Accipiter gentilis) Fatallig, men arlig gjest. 3 varfunn: Enhann rastet 27.1,
1 hunn ho1dt seg pa 0ya 12.-13-3 og 1 hann rastet 11.4. - Pa h0sten sett ved to anledninger:
1 hunn 15.10 og 1 ex 29.10.
Spurvehauk (Accipiter nisus) V anligste rovfugl pa Akemya. Sett nesten daglig pa varen i
perioden 23.3- 5.5, med max 3 ind 26.3 og 30.4. - Pa lwsten i perioden 14.8- 16.10, med 12
ex 11 .9 som lwyeste antall.
Musvak (Buteo buteo) Vanlig pa trekk. 2 individer overvintret og var pa plass f0rste
bes0ksdag 4.1. Disse holdt seg i alle fall fram til medio mars. Det egentlige trekket inntreffer
ultimo mars og beste notering var av 12 ind 31.3, hvilket er et svakt resultat. - H0sten ble
ekstremt mager med kun 1 observasjon (2 ind 11.9).
Fjellvak (Buteo lagopus) Arlig pa trekk i sma antall. Ett individ overvintret og var i likhet
med musvakene til stede 4.1. - medio mars, da et nytt individ ble sett fram til 8.4, som var
siste varobservasjon. Pa h0sten ble ett eksemplar loggf0rt rastende 28.1 0.
T arnfalk (Falco tinnunculus) Vanlig. Hekket. Minimum ett individ overvintret og ble sett
14.1. Sett med 1 - 3 individer hele varen. Hekking ble konstatert med klekkedato 2.6.
Det er uvisst hvor mange unger som ble flyvedyktige. - Pa h0sten ble enkeltindivider sett ved
6 anledninger fram til29.9.
Mtenfalk (Falco vespertinus) Meget sjelden. Et hunnfarget individ kom inn fra havet 1.5 og
rastet i 5 minutter f0r den trakk videre nordover. Noen ganger er det fruktbart a melde ev.
avbud fra andre arrangementer mv. pa Arbeiderbevegelsens dag! Se ogsa under enghauk.
Dette var kun 3. funn av arten for Akemya.
Dvergfalk (Falco columbarius) Vanlig i sma antall under trekket. 1 individ rastet pa
Svartskjrer sa tidlig som 27.1. Vinterfunn av arten i 0stfold er meget uvanlig. 1- 2 ind sett ved
9 anledninger i "normal-perioden" 26.3- 15.5.- Pa h0sten ble arten loggf0rt 6 ganger i
september og 1 gang i oktober (2.10). H0yeste antall var 5 ex 11.9.
Lerkefalk (Falco subbuteo) Arlig pa trekk. Kun tte funn ble gjort, aile pa varen: 1 ind rastet
3.5, 1 ind rastet 1.6 og 1 ind pa trekk 12.6.
Vandrefalk (Falco peregrinus) Arten er na, i konkurranse rued tamfalken, den vanligste
falkearten pa Akemya og kan sees hele aret. F0rste observasjon var en 2k fugl som rastet pa
Vesle 27.1. Deretter ble en hunnfugl sett 22.-24.3, 1 adult hann den 1.5. og en ung hunn den
8.5.- Pa h0sten notert ved 8 anledninger mellom 3.9 og 3.10, med max 2 ind 16.9.
Fiskearn (Pandion haliaetus) Fatallig pa trekk. Kun enkeltindivider sett trekk:ende 28.4 og
8.5.
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Tjeld (Haematopus ostralegus) Karakterfugl. Hekker. 3 ex 4.1 var .furste observasjon.
Antallet steg i 1.0pet av februar/mars til maks. 90 ind 22.3.- Mer Ia.tallig pa lwsten og loggf0rt
med tosifret antall kun 3.9 (30 ind). Siste observasjon 1 ind 14.1 0.
Sandlo (Charadrius hiaticula) Hekker vanlig. F0rste observasjon var av 14 ind sa sent som
20.3. Deretter sett vanlig i moderate antall (3- 15 ind) resten av varen. - Pa lwsten sett daglig
:Era sesongstart og ut september. H0yeste notering var 17 ind 27.8.
Heilo (Pluvialis apricaria) V anlig pa trekk. Me get Ia.tallig pa varen med 1-2 individer
loggf0rt ved et titall anledninger 2.4- 5.5 . - Pa lwsten nrermest daglig i perioden 14.8 - 1.10
med maksimalt 22 ex 11.9.
Tundralo (Pluvialis squatarola). Sjelden pa varen, vanlig i sma antall pa lwsten. Kun 5
lwstobservasjoner, aile i september. Max 6 ind 17.9.
Vipe (Vanellus vanellus) Hekkefugl. Etter noen slengere i begynnelsen av mars, kulminerte
trekket med maksimalt 52 ind 25.3., deretter sett daglig.- Meget Ia.tallig pa lwsten, kun sett 4
ganger. Maks 7 ex 16.9.
Fjrereplytt (Calidris maritima) Blir sett sporadisk vinter/vk 6 ex 4.1 og 1 ex 12.3 var eneste
observasj oner.
Polarsnipe (Calidris canutus) Sjelden pa varen, regulrer under lwsttrekket. Loggfurt i
perioden 14.8-1.10 med mest 20 ex 18.8.
San diaper (Calidris alba) Meget sjelden pa varen, regulrer men :fa.tallig pa lwsten. F0rste
observasjon var av et enkeltindivid 14.8. Deretter settjevnlig i lite antall fram til25.9.
H0yeste antall var 5 ex 23.7.
Dvergsnipe (Calidris minuta) opptrer regulrert i lite antall pa lwsttrekk:et. Kun to
observasjoner: 3 ex 3.9 og 1 ex 9.9.
Myrsnipe (Calidris alpina) V anlig pa lwsttrekket, :fa.tallig pa varen. 1-2 individer sett fire
ganger pa varen 15.4- 29.5. Pa lwsten daglig 14.8- 1.10., med max 70+ 11.9. En enslig
etterslenger 29.10.
Kvartbekkasin (Lymnocryptes minimus) Fatallig h0stgjest. To funn:1 ex 1.10 og 1 ex 15.10.
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) Vanlig, hekker. Sett de fleste bes0ksdager. F0rste
notering var av 1 ind 2.2. Deretter daglig resten av varen. Maksnotering 9 ex 30.4. Pa lwsten
sett daglig i hele bemanningsperioden med max 15 ex siste bes0ksdag 30.10.
Dobbeltbekkasin (Gallinago media) Sjelden trekkgj est. Ett ind rastet pa 0stmyra 3.9., en
typisk dato for arten.
Rugde (Scolopax rusticola) Vanlig, hekker trolig. 3 ind 25.3 var furste observasjon. Daglig
etter dette med 1-3 individer resten av varen. Sett kun 2 dager pa lwsten: 2 ind 15.10 og 1 ind
29. 10.
Storspove (Numenius arquata) V anlig pa trekk, hekker muligvis enkelte ar. Fra furste fug1
dukket opp 25.3 0kte antalletjevn fram til en trekktopp i slutten av april med 107 ex 27.4 som
lwyeste antall. Meget ratallig pa lwsten og kun loggf0rt ved 4 tilfeller med 1-2 individer. Siste
observasjon var 1 ex 25.9.
Smaspove (Numenius phaeopus) Vanlig trekkgjest pa varen, sjelden pa lwsten. Kun
varobservasjoner i 2005. Arten b1e sett i den typiske trekkperioden for arten - ultimo april til
ultimo maimed trekktopp primo/medio mai. H0yeste anta11140 ex 7.5.
Lappspove (Limosa lapponica) Fatallig pa trekk. Kun en observasjon: 2 ex rastet 25.5 .
Sotsnipe (Tringa erythropus) Fatallig pa trekk. Uvanlig nok kun observert sent pa lwsten med
2 ex patrekk 29.9 og 1 ex rastende 9.10.

Rodstilk (Tringa totanus) Vanlig, hekker. Ett ex 2.4 var f0rste observasjon. Deretter daglig,
men .fatallig res ten av varen med mest 6 ex 28.5. Pa h0sten meget Ia.tallig rned 1-2 individer
ved 9 tilfeller 17.8- 3.10.
Skogsnipe (Tringa ochropus) Fatallig trekkgjest. Pa varen sett ved 4 anledninger i april med
max 3 ex 16.4. En sommerobs.: 2 ex rastet 23.7.
Grennstilk (Tringa glareola) Fatallig pa trekk. Kun h0stfunn i 2005: 2 ex 14.8, 5 ex 23.8 og
1 ex 12.9.
Gluttsnipe (Tringa nebularia) Vanlig, men Ia.tallig pa trek.k. F0rst observert med 2 ex
rastende pa 0yskjrera 24.4. Deretter sett en handfull ganger til midten mani, men aldri med
mer enn 2 individer. Loggf0rt 9 ganger pa h0sten i perioden 14.8- 29.9. Max 3 ind 27.8.
Strandsnipe (Actitis hypoleuca) V anlig, men .fatallig pa varen- noe mer tallrik pa h0sten.
Fern varfunn, alle i mai, med unntak 2 ex 5.5, kun enkeltindivider. - Pa lwsten 20 ex 14.8 og
deretter daglig i synkende antall ut august.
Steinvender (Arenaria interpres) Fatallig, men regulrer. Hekker nesten arlig pa Vesle. 1 ex
4 .5. var f0rste funn etterfulgt av 1-2 individer 4 gangeri mai og i prima juni. Pa lwsten
loggfurt 5 ganger media august til primo september. Maksantall9 ex 27.8.
Tyvjo (Stercorarius parasiticus) Fatallig, men regulrer pa trek.k. Ytterst Ia.tallig hekkefugl i
Ytre Oslofjord. Notert 13 ganger pa Akemya 28.4-5.6 med max 3 ind. 5.5 og 6.5.- Kun ett
h0stfunn av 1 mmkt ind 20.8.
Fjelljo (Stercorarius longicaudus) Tidligere meget sjelden, men er na nrermest arlig i august.
Trolig skyldes dette utviklingen av bedre optikk hos omitologer i felt, kombinert med at
stasjonspersonalet har lrert feltkjennetegnene til unge joer. 1 lk trakk mot 0st i lav lwyde over
Glova den 27.8.
Storjo (Catharacta skua) Fatallig, men arlig trekkgjest, srerlig pa h0sten. 2 ex trak.k forbi 7.5.
Ubest. jo (Stercorarius sp.) Unge joer er en utfordring, sa det vil alltid vrere individer som
forblir ubestemte. I 2005 ble ubestemte joer loggf0rt med 2 ex 15.5 (tyvjo/polarjo) og 1 ex
1.10 (tyvjo/fjelljo).
Hettemake (Larus ridibundus) V anlig pa trekk. De furste hettemakene dukket opp 22.3 da 2
ex fisket ved Svartskjrer 0st. Deretter ble arten sett daglig ut varsesongen uten at trekket i
srerlig grad bemrte Akemya. Kun 10 ex ved 3 anledninger ble maks. tall. - Pa h0sten kun 2
observasjoner: 1 ex 11.9 og 1 ex 25.9.
Fiskemake (Larus canus) Vanlig i sommerhalvaret, hekker. 2 ex 27.1 var eneste
vinterobservasjon. Antallet holdt seg pa beskjedent niva inntil ultimo mars, da trekket satte
inn og 20 ex ble notert 24.3. Deretter 20-40 ind fram til var-maks. 8.5 med 80 ex.- Pa h0sten
registrert kun ved 5 anledninger mellom 18.8 og 30.10, med max 10 ex 18.8.
Sildemake (Larus fuscus) Vanlig i sommerhalvaret, hekker pa Vesle - uteluk.kende
underarten intermedius. 1 ex 24.3 var f0rste observasjon. Antallet steg deretter jevnt fram til
prima maimed 35 ex 7.5 som lwyeste antall. - Pa h0sten sank antallet fra 20 ex 18.8 till ex
siste observasjonsdag 17.9.
Gramake (Larus argentatus) Meget vanlig hele aret, hekker. Flokker av gramake er pa plass
hele aret, og arten ble loggf0rt alle bes0ksdager. St0rste antall var og h0st var hhv 300 ex 27.4
og 250 ex 9.9.
Svartbak (Larus marin us) V anlig hele aret, hekker. Notert alle bes0ksdager, men i mindre
antall enn foregaende art. H0yeste notering var og h0st ble 35 ex 16.4 og 3'5 ex 29.9.
Krykkje (Rissa tridactyla) Vanlig om h0sten i forbindelse med sterk SV-vind, Ia.tallig ellers.
Loggf0rt 8 ganger 27.1 - 24.5., med maksanta1116 ex siste dag. - Pa h0sten registrert ved 5
anledninger 27.8.-30.10. Den 29.10 ble beste dag rned 400 trekkende individer.

Dvergmake (Larus minutus) Sjelden trekkgjest. 3 ex (2 adulte og en 2k) fisket ved Svartslgrer
pa kvelden 22.5.
Makrellterne (Sterna hirundo) Vanlig sommergjest, hekker. F0rste observasjon var av 13 ex
23.4. Antallet steg deretter jevnt fram ti1 varmaks. 8.5 med 80 ex. Deretter registrert med 15 20 ex ut varen, start sett er hekkefugler. - De fleste temer har trukket s0rover ved starten av
h0stsesongen i media august, sa arten ble kun notert med enkeltindivider 28.8 og 16.9.
Rodnebbterne (Sterna paradisea) Vanlig sommergjest, hekker. De furste dukket opp 5.5 (2
ex). De paf0lgende dager ble trekktopp notert med max 80 ind 8.5. Pga forveksling med
makrellteme er det store rn0rketall (se under). Ingen h0stobs.
Makrell I rodnebbterne (Sterna hirundo I paradisea) Majoriteten av trekkende temer forblir
ubestemte pga lange avstander. Pa varen ble ubestemte terner notert trekkende :fra 23.4 (10
ex) med markant topp prima mai. H0yeste antall var 500 ex pa trekk 8.5 (se og foregaende
arter).- Pa h0sten ble ubestemte temer loggf0rt 4 ganger 14.8 - 28.8., med max 10 ex 14. og
18.8.
Lomvi (Uria aalge) Vanlig var og h0st, men i svrert varierende antall. Arten ble settjevnlig
var og h0st uten store antall. I tiden 27.1 - 15.5., max 15 ex 2.2.- Pa h0sten fra 25 .9 og ut
sesongen max 33 ind 29.10.
Alke (Alca torda) Vanlig i sma antall var og h0st. Registrert ved 6 anledninger pa varen med
max 6 ex 24.5.- Pa h0sten 5 noteringer med 33 ind (se foregaende art) 29.10.
Alke I lomvi (Uria aalge I alca torda) Mange alkefugler forblir ubestemte pga lange
avstander eller darlige obs.forhold. Ubestemte alker 1oggf0rt 6 ganger pa varen, med mest 5
ex 20.3. - Pa h0stenjevnlig :fra ultimo august, med mest 400 ex 29.10.
Lunde (Fratercula arctica) Tidligere en sjelden gjest i fj orden. Na mer regulrer i sma antall.
4 observasjoner: 1 2k 27.1, 1 2k 2.2, 1 trekk 29.9 og 1 trekk 29. 10.
Teist (Cephus grylle) Fatallig hekkefugl i fjorden. Sees regulrert fra Akemya, men aldri i
store antall. 5 varfunn 25.3- 15.5. Max 4 ex 23.4.- 2 h0stfunn: 1 ex 27.8 og 3 ex 29.10.
Alkekonge (Alle alle) Regulrer sen h0st/vinter. 1 observasjon pga manglende dekning pa
senh0sten. 60 ex 29.10.
Skogdue (Columba oenas) Fatallig pa trekk. 1 ex rastet 11.4.
Ringdue (Columba palumbus) Vanlig pa trekk. 40 ex pa trekk 25.3 var bade f0rste og beste
notering pa varen. Deretter sett daglig ut varsesongen i lite antall. - Pa h0sten meget :tatallig
og kun notert med 1-2 ex et titall ganger ultimo august - media oktober.
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Sjelden, knapt arlig trekkgjest. Ett ex rastet i Nyskogen
9.6.
Gjok (Cuculus canurus) Vanlig sommergjest. Hekker. Pa varen enkeltindivider eller par 14.5
- 12.6.- Ved sesongstart i media august er det kun ettern0lere tilbake: 1 ex 14.8, 1 ex 17.8 og
2 ex 18.8.
Hornugle (Asia otus) Fatallig trekkgjest. 1 ex rastet bak frukthagen 1.10.
Jordugle (Asia jlammeus) Arlig i svrert varierende antall. Loggf0rt 6 ganger 25.3 - 27.4.,
med 2 ex 24.4 som h0yeste antall.- 3 h0stfunn: 2 ex rastet pa Myra 11.9, 1 ex rastet 16.9 og
1 ex rastet 15.10. Et bra ar for jordugle pa Akemya.
Tarnseiler (Apus apus) Vanlig pa trekk. Vartrekket begynte m ed 9 ex 15.5. Deretter sett
daglig, med max 21 individer 5.6.- To h0stfunn, 150 ex 23.7 og 117 ex, hvorav 50 ex jaktet
insekter over Myra 19.8.
Vendehals (Jynx torquilla) Etter en tung periode pa 1980-90-tallet har arten arlig kommet
tilbake pa 0en. Loggf0rt 4 ganger 30.4 - 4.5 : 2 ex 30.4, 4 ex 1.5, 6 ex 3.5 og 2 ex 4.5.
Antall dobbeltobs. er uvisst, men 6 ind 3.5. er et h0yt tall for arten pa 0en.
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Flaggspett (Dendrocopus major) Arlig i varierende antall. F0rste obs. var uvanlig nok et
sornmerfunn 23 .7.- Loggf0rt 5 ganger i artens "normale" sesong i september og oktober.
Max 2 ex 11.9.
Dvergspett (Dendrocopus minor) Meget uvanlig gjest pa Akemya. 1 hann med tilhold ved
Strerkassene 27.1.
Trelerke (Lullula arborea) Til tress for diverse hekkinger pa de store Hvalemyene, er arten
:tatallig pa Akemya. 1 ex rastet ved Nordmyra 25.3 og 1 ex rastet ved Stranda 2.4.
Sanglerke (Alauda arvensis) Vanlig pa trekk. F0rste observasjon av 35 ex 20.3. var ogsa
h0yeste antall for sesongen. Deretter sett daglig i synkende antall fram til 22.5 (I ex).
Pa h0sten svrert :tatallig med 1-2 individer loggf0rt kun 6 dager 25.9.- 30.10.
Fjellerke (Eromophila alpestris) Fatallig overvintrende og pa trekk. 6 ex var pa plass f0rste
bes0ksdag 4.1. Trolig var de samme 6 individene til stede 22.3 , men 24.3 var antallet 7;
25.3 - 26.3 var antallet sunket til 5 og neste dag var det kun 2 individer. Siste fugl i flokken
ble sett 2.4.
Lavesvale (Hirundo rustica) Vanlig pa trekk. F0rste funn var 3 ind pa trekk 27.4. De
paf0lgende dagene ble hovedtrekket (i 0en-perspektiv) registrert med max 50 ind 4.5. Etter
dette synkende antall, men daglig sett resten av varen. Ett par bygde reir i S0ppelbua ved
Brygga, men det er uvisst hvordan utfallet ble. - F0rste registrering pa h0sten var 20 in divider
14.8, hvilket ogsa ble sesongmaks. Deretter :tatallig fram til siste funn, med 5 ex 2.10.
Taksvale (Delichon urbica) V anlig, hekker - eller gj0r nesten arlig hekkefors0k ved huset.
12 ex 1.5 var varens f0rste observasjon og h0yeste antall for sesongen. Etter dette ble arlen
uvanlig nok kun loggf0rt 3 ganger pa varen med 3 - 5 individer. - Pa h0sten kun loggf0rt
50 ex 20.8 og 1 ex 12.9.
L appiplerke (Anthus cervinus) Sjelden pa trekk og knapt arlig. 1 ex rastet 30.4, hvilket er et
av fa varfunn for arten.
Trepiplerke (Anthus trivia/is) Vanlig pa trekk. Etter noen slengere i medic april, kom trekket
i gang i slutten av maneden med 45 ind 29.4, som 0kte jevnt til100 ex 3.5., for deretter a
synke de neste dagene til siste varobs. av 10 ex 8.5.- Vanlig, men :tatallig i h0stsesongen 3.9 15.10., med max 15 ex 3.9.
Heipiplerke (Anthus pratensis) Karakterfugl for Akemya. Bekker vanlig og observeres hele
aret. 1 ex var pa plass f0rste bes0ksdag 4.1. Etter dette daglig fra ultimo mars med pene antall
resten av varen. Vartrekket kulminerte prima maimed max 350 ex 3.5.- Mer tallrik om
h0sten, da h0sttrekket nadde tappen i ultimo september med 1.500 ex 25.9 . .Etter dette vanlig,
men i avtagende antall fram til siste bes0ksdag 30.1 0., da 10 ex ble notert.
Vannpiplerke (Anthus spinoletta) Meget sjelden gjest. F0rstefunn for Akemya vari
8.12.2004, ogsa sett 31.12.04. Ind. overvintret og ble sett 4.1, 3.2 og 20.3.2005.
Skjrerpiplerke (Anthus petrosus) Vanlig hele aret, hekker. Til stede alle bes0ksdager.
H0yeste antall for varen var overraskende nok 30+ ind 4.1. - Pa h0sten :tatallig (< 10 ind) fram
til medic september. Deretter 0kende fram til et maksimum i ultimo oktober, 40 ex 29.1 0.
Gulerle (Motacillajlava) Vanlig pa trekk. 15 ex 4.5. Deretter i varierende antall resten av
varen med max 20 ind 8.5. - Pa h0sten 14.8-11.9 med max 15 ex 14.8.
Vintererle (Motacilla cinerea) Regulrer pa trekk. Vartrekkere notert 4 ganger i mars/april,
med max 4 ex 26.3. - Pa h0sten 7 ganger, med maks. 5 ex 25.9.
Linerle (Motacilla alba) Vanlig, hekker. F0rste obs. var 2 trekkende ind. 20.3. Deretter
daglig med en trekktopp i medic april, med 150 ex 16.4 som h0yeste notering.- Pa h0sten
observert daglig med trekktopp i prima september, med max 120 ex 4.9.
Sidensvans (Bombycilla garrulus) Variabel her som ellers. 11 ex rastet 14.1. Enkeltind. 2.4,
3.4 og 29.4.- Pa h0sten registrert i en fjortendagers-periode i oktober, med mest 50 ex 17.10.
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Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) V anlig hele fuet. 3 ex 4.1. Daglig resten av varen
med en trekk:topp i ultimo mars, med 20 ex 27.3. - Pa lwsten f0rst registrert 11.9 med 1 ex.
Deretter sett daglig ut sesongen, med maksimum 40 ex 2.1 0.
Jernspurv (Prunella modularis) Vanlig trekkgjest. F0rst notert 25.3. (10 ex). Daglig pa varen
fram til primo mai. Max: 15 ex 2.4.- Fatallig, men regulrer pa h0sten 12.9 - 29.10., med max
10 ex 2. 10.
Rodstrupe (Erithacus rubecula) Vanlig pa trekk. Enkelte overvintrer. Sett hele varen 4.1.29.5. H0yeste antall typisk i april med 60 ex 2.4 og 50 ex 16.4.- Noe mer :ffitallig, men
fortsatt meget vanlig og daglig pa h0sten, med maks. 30 ex 30.9.
Nattergal (Luscinia luscinia) Fatallig og knapt arlig trekkgjest i mai. 1 ex sang noen strofer i
R&D-skogen 22.5.
Svartrodstjert (Phoenicurus ochruros) Fatallig trekkgjest, knapt arlig pa Akemya.
1 hunnfarget ex ble fanget i Frukthagen 29.4. Et nytt individ, ogsa hunnfarget, obs. samme
sted 3.-4.5.
Rodstjert (Phoenicurus phoenicurus) Vanlig trekkgjest. 1 ex ble loggf0rt 28.4. Deretter
0kende de paf0lgende dager til maksimum 30 ex 3.5. Etter dette minkende til siste
varobservasjon av 3 ex 8.5. - Meget :ffitallig pa lwsten med 1-2 individer ved et titall
anledninger 14.8 - 17.9.
Buskskvett (Saxicola rubetra) Fatallig, men relativt vanlig pa trekk. Pa varen observert
konsentrert 30.4 - 5.5. med max 5 ex 1.5.- Pa h0sten :ffitallig 14.8 - 9.9 med max 6 ex 17.8.
Steinskvett (Oenanthe oenanthe) Vanlig hekkefugl. F0rste varobservasjon var 1 ex i Vestre
Vadebukt 24.3. Deretter 0kende til 20 ex medio april, et antall som holdt seg resten av varenog som derfor reflekterer 0ens hekkebestand. - V anlig pa lwsten med en markant trekktopp
medio september (25 ex 17.9).
Ringtrost (Turdus torquata) Arlig i beskjedent antall pa trekk. Obs. nesten daglig 3.4.- 5.5.
med max 6 ex 3.5. - Registrert 5 ganger med 1-2 ind 30.9-17.10.
Svarttrost (Turdus merula) Vanlig, hekker. Sett daglig hele varsesongen. Arten viste en klar
trekktopp ultimo mars med 120 ex 25.3 som st0rste antall. - Daglig ogsa pa h0sten uten noen
klar trekktopp. Kun 25 ex 30.9 var maxantall pa h0sten.
Gratrost (Turdus pilaris) Vanlig. Sett daglig hele varsesongen. Som foregaende art
kulminerte trekket i ultimo mars og maks. tall for varen ble 65 ex 22.3.- Sett kun 5 ganger pa
lwsten i oktober. Max 200+ 30.1 0.
M altrost (Turdus philomelos) Vanlig pa trekk. De f0rste dukket opp 22.3 (2 ex). Daglig fram
til primo mai. Arten hadde en max.notering 16.4 med 240 ex. - Pa lwsten observert 11.930.10medmax 30 ex 3.10.
Rodvingetrost (Turdus iliacus) Vanlig pa trekk. 12 ex rastende 25.3 var furste funn. Deretter
!atallig, men regulrer :fram til5.5. M ax 15 ex 16.4. - Relativt :ffitallig ogsa pa lwsten, sjelden
> 10 ex. Maks.tallet ble beskjedne 30 ex siste obs.dag 30.10.
Duetrost (Turdus viscivorus) Fatallig pa trekk. Kun 3 ex 25.3 og 1 ex 2.4.
Rorsanger (A crocephalus scirpaceus) Fatallig pa varen, knapt arlig. 1 ex ble ringmerket 24.5.
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) Fatallig og knapt arlig pa vartrekk. 1 ex 30.4,
hvilket er tidligste obs. noensinne pa Akemya.
Gulsanger (Hippolais icterina) Arlig, men ratallig pa trekk. 2 ex fanget og ringmerket 28.5.
Tornsanger (Sylvia communis) Vanlig i sommerhalvaret. Hekker. F0rste observasjon av 1 ind
5.5., deretter ratallig, men daglig ut varen, med 5 territoriehevdende hanner 22.5.
4 lwstfunn, alle enkeltindivider ultimo august - ultimo september.
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Hauksanger (Sylvia nisoria) Sjelden trekkgjest, ikke arlig. 3 h0stfunn i 2005: Enkeltindivider
27.8 10.9.
17.10.

Hauksanger, ringmerket 10.9.05. Foto: Christer Jakobsen

Meller (Sylvia curruca) Vanlig i sornmerhalvaret, hekker. F0rste observasjon 2 ex 25.4.
Deretter daglig ut varen med max 15 ex ved noen anledninger i medio mai. - Fatallig pa
h0sten 14.8- 9.10. Maks.tallet ble magre 4 ex 14.8.
Hagesanger (Sylvia borin) Fiitallig pa trekk. 2 ex 23.5 og 3 ex 29.5.05.- Ogsa h0stsesongen
b0d pa to observasjoner, enkeltindivider 4.9 og 11.9.
Munk (Sylvia atricapilla) Vanlig i sornmerhalviiret, enkelte overvintrer. 2 vinterfunn: 1 hann
14.1 og en hunn 3.2. Pa varen regulcer i relativt beskjedent antall fra ultimo april. Maks.tall
25. ex 3.5. - Pa h0sten daglig fra primo september med en liten trekktopp i ultimo september
(max 15 ex 30.9).
Beksanger (Phylloscopus sibilatrix) Fatallig pa trekk. Knapt arlig. 1 ex satt i WC-bushen
23 .5.
Gransanger (Phylloscopus collybita) Vanlig pa trekk. 1 ex 25.3 var f0rste observasjon.
Daglig ut varen med en trekktopp i medio - ultimo april. Maks.ta1120+ 16.4 og 25 ex 29.4.
Pa h0sten kun observert 7 dager 11.9 - 15.10, med max 3 ind 29.9.
Levsanger (Phylloscopus trochilus) Meget vanlig, hekker. Etter f0rste observasjon 24.4
(2 ex) 0kte antallet raskt til en klar trekktopp i primo maimed max 400 ex 3.5. - Pa h0sten
daglig i beskjedent antall fra sesongstart i medio august og ut september. H0yeste antall 20 ex
20.9.
Fuglekonge (Regulus regulus) Meget vanlig pa trekk. Sett daglig var og h0st. Pa viiren
kulminerte trekket i primo april med maksnotering 250 ex 2.4.- Pa h0sten mest tallrik i primo
- medio oktober, eksempelvis med 300 ex 2.10.

En tillitsfull fuglekonge pa Hussletta 2.4.05. Foto: Christer Jakobsen
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Vanlig pa trekk, men antallet varierer sterkt fra
ar til 8.r. Pa varen ble arten sett 29.4-28.5 med max 20 ex 3.5. - Pa h0sten foreligger kun 1 ex
20.8.
Gra fluesnapper (Muscicapa striata) Regulrer i lite antall pa trekk. 2 ex 28.5. - Pa h0sten
1 ex 3.9, 2 ex 9.9, 2 ex 10.9 og 1 ex 16.9.
Svartmeis (Parus ater) Meget uvanlig utenom i invasjonsar. 1 ex rastet pa Nord 17.9.
Blameis (Parus caeruleus) Vanlig var og h0st. I varhalvaret sett 7 ganger 2.2 - 2.4. H0yeste
anta115 ex 24.3.- Pa h0sten sett daglig fra 25.9 og ut sesongen, med maksimalt 20 ex 30.9.
Kjattmeis (Parus major) Vanlig var og h0st. Pa varen 3.2 - 31.3 med 5 ex 24.3. som
maks.notering. - Pa h0sten daglig fra 30.9 og ut sesongen, med 15 ex 15.10 som h0yeste
notering.
Trekryper (Certhiafamiliaris) Regulrer, men ratallig pa trekk. 2 ex rastet 25.3. De
paf0lgende dagene 1 ind.- Pa h0sten 2 ex 2.10, 5 ex 15.10 og 2-3 ex 16.10.
Tornskate (Lanius collurio) Fatallig pa trekk. Kun varobs., alle enkeltindivider i ultimo mai.
Varsler (Lanius excubitor) Fatallig trekkgjest. 2 varfunn og ett h0stfunn: 1 ex 25.3, 1 ex 2.4
og 1 ex 15-16.10.
Skjrere (Pica pica) Meget uvanlig gjest som, nar de f0rst forviller seg ut pa Akemya, gjeme
blir vrerende i arevis. Individet som ankom 0ya mai 2004 var tilstede hele januar, for deretter
a forsvinne. Et nytt individ dukket opp 27.3, men ble trolig tatt av rovfugl, da en fersk vinge
ble funnet :ra dager senere.
Kaie (Corvus monedula) Arlig i varierende antall. Kun ett varfunn av 3 ind 2.4. - Pa h0sten
ble 0en bemrt av kaier pa trekk i medio oktober med 24 ind 15.10 og 87 ind dagen etter.
Krake (Corvus corone) Vanlig hele aret, hekker. Sett samtlige bes0ksdager var og h0st. Ingen
uvanlig store antall. Sesongmaks. var 35 ex 25.3 og 50 ex noen dager midt i oktober.
Ravn (Corvus cornix) Vanlig i lite antall hele aret, et titall ganger pa varen med 3 ind 28.4
som h0yeste notering. -Like ratallig pa h0sten 20.8 - 15.10, med 3 ex 20.8.
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Strer (Sturnus vulgaris) Vanlig, hekker. Pa varen 20.3- 15.5., med 50 ex 25.-26.3 som
h0yeste antall.- Pa h0sten loggf0rt 8 ganger, med magre 60 ex som maks.notering.
Bokfink (Fringilla coelebs) Vanlig pa trekk. Ankom i ultimo mars med 7 ex 24.3, som 0kte
til150 ind 25.3. Dagen etter var det kun 50 ind. igjen pa 0ya. Trekket avtok kraftig senere,
med gj.sn. en handfull individer daglig ut april.- Pa h0sten loggfurt 6 anledninger 25.93.10., med 30 ex 30.9 som maks.tall.
Bjorkefink (Fringilla montifringilla) Vanlig pa trekk. 1 ex rastet pa Hussletta 24.3. Daglig i
lite antall til3.5. H0yeste anta1130 ex 16.4.- Pa h0sten loggf0rt daglig 11.9.-16.10, med mest
150 ex 25.9.
Gnmnfink (Carduelis chloris) Vanlig hele aret, hekker. Arten sett samtlige bes0ksdager var
og h0st. Ingen ekstreme antall ble notert, sa 100 ind. bl.a. 2.2 og 2.4 ble h0yeste antall pa
varen, mens h0stens maks.tall ble 90 ex 2.10.
Stillits (Carduelis carduelis) Fatallig trekkgjest. 2 ind trakk over Nyskogen 3.4, 1 ind sang
noen strofer i Strandatreet 25.4 og 1 ind holdt seg noe rundt Br01men I Stranda 1.-3-5.
Gronnsisik (Carduelis spinus) Vanlig pa trekk. Vartrekket sammenfalt med bokfinkens, med
en trekktopp i ultimo mars. Etter noen !a ind. dagene f0r, kom 150 ex 25.3., som klar
bestenotering for varen. Deretter i beskjedent antall ut april. - Pa h0sten obs. daglig primo
september- medio oktober, med mest 65 ind 3.9 og 60 ind 2.10.
Tornirisk (Carduelis cannabina) Vanlig, hekker. F0rste observasjon var 1 ind. ved Starren
27.3. Deretter daglig ut varen med en liten trekktopp i ultimo april-primo mai, med mest 50
ex 3.5.- Fatalligpah0sten 14.8-29.10. Maksimum 10 ex 25.9.
Brunsisik (Carduelis cabaret) Fatallig, men regulrer var og h0st. Pa varen registrert i
tidsrommet 3.4- 5.6., mest 5 ex 8.5. - Pa h0sten kun ved 4 anledninger 3.9. - 16.10., med
maks.notering 2 ex 3.9 og 30.9.
Gn1sisik (Carduelis jlammea) Vanlig pa trekk. N otert nrermest daglig ultimo mars - ultimo
mai, men i meget beskjedent antall. H0yeste antall 3 ex ved noen anledninger. - Loggf0rt
3 ganger pa h0sten; medio oktober med 20 ex 16. og 17.10 som sesongmaks.
Grasisik I brunsisik (Carduelis cabaret I jlammea) Ubestemte sisiker loggf0rt 9 ganger,
fordelt pa 2 vardager og 7 h0stdager. Max 15 ind 2.1 0.
Bergirisk (Carduelis jlavirostris) Fatallig trekkgjest. Sett to ganger bade var og h0st:
2 ex pa trekk 2.4, 4 ex pa trekk 4.4, samt 8 ex 15.10. og 25 ex rastet 16.10.
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Vanlig pa trekk, men i varierende antall fra ar til 3.r. Loggfurt 5
ganger pa varen i ultimo mars- medio april, med mest 15 ind rastende 25.3.- Kun to
h0stobs.: 1 ex rastet 16.1 0 og 5 ex rastet 30.1 0.
Grankorsnebb (Loxia curvirostra) Fatallig pa trekk. Kun h0stfmm i 2005: Enkeltind. 14.8,
12.9 og 30.9. 2 ex 25.9 og 3 ex 20.8.
Furukorsnebb (Loxia pytopsittacus) Meget uvanlig pa 0en. 1 ex trakk over 20.8.
Kjernebiter (Coccothrautes coccothrautes) Arten viser en positiv trend i 0stfold, hvilket
reflekteres pa 0en. 1 harm ringmerket 25.3, 1 ny harm rastet 27.3.- Pa h0sten: 1 ex trakk over
Frukthaven 3.10, 1 trakk over WC 16.10 og ett ind rastet pa Nord 17.10.

Per-Arne Johansen og Bj0m K. Frostad foreviger kjemebiter 25.3.05. Foto: Christer Jakobsen
Snespurv (Phlectrophenax nivalis) Regulrer pa trekk. Kun varfunn. Enkeltindivider loggf0rt
6 ganger 3.2- 27.3 og 2 ind 20.3.
Gulspurv (Emberiza citrinella) Vanlig var og h0st. Loggf0rt daglig i ultimo mars- medio
april, med 19 ind 25.3.- Svrert :Iatallig pa h0sten, 3 ganger 30.9- 16.10, samtlige var 2 ind.
En meget darlig h0st for arten.
Lappspurv (Calcarius lapponicus) Fatallig, men regulrer var og h0st. 3 varfunn: 4 ex 11.4,
4 ex 23.4 og 1 ex 25.4. - Loggf0rt 5 ganger pa h0sten 16.9.-16.10. Max 6 ex 25.9.
Sivspurv (Emberiza schoeniclus) Vanlig, hekker. 1 ex 25.3 og deretter daglig i beskjedent
antall ut varen. H0yeste anta1125 ex 3.5. - Pa h0sten daglig medio i september- ultimo
oktober, med en klar trekktopp i ultimo september/primo oktober. H0yeste antall 50 ex 25.9
og 30.9.

Sq

Ringmerking 2005
Christer Jakobsen
Varen 2005 fortsatte viet fiattprosjekt for en spesialist i tropesykdomrner, Gunnar Hasle
(dr.gradsprosjekt). Vi sjekket alle fangede fugler for fiatt og samlet inn materiale til en artikkel
om fugl som transportmedium for fiatt og for fiattbame sykdomrner. Siden vi fikk betalt etter
antall fugler, ble det gjort en bra innsats pa merkefronten pa varen, hvilket merketallene viser i
forhold til for de siste ti arene. Hele 25 nett var i bruk det meste av varen.
Ingen nye merkearter eller spesielt sjeldne arter fant veien til nettene, men deter hyggelig a
registrere at vendehals (3 merket) na ser ut til aha reetablert seg som arlig gjest ved stasjonen.
Mindre hyggelig er det med lave merketall for Sylvia-sangere ogjluesnappere. 1 merket
hauksanger kan trekkes frem, mens fravreret av gulsanger og lavt antall bl.a. av hagesanger er
bekymringsfullt.
Ringmerkere ved stasjonen i 2005 har vrert:
Magne Pettersen
Jan-Rune Asbj0msen
Knut-Erik Vedahl
Harald W. M0rken
Sebastian Ludvigsen
Christer Jakobsen

Ringmerkingsoversikt Aken~ya 2005
Vendehals, J. torquilla
Flaggspett, D. major
Lavesvale, H. rustica
Trepiplerke, A. trivialis
Heipiplerke, A. pratensis
Linerle, M. alba
Sidensvans, B. garrulus
Gjerdesmett, T. troglodytes
Jernspurv, P. modularis
R0dstrupe, E. rubecula
R0dstjert, P. phoenicurus
Buskskvett, S. rubetra
Steinskvett, 0. oenanthe
Svarttrost, T. merula
Gatrost, T . pilaris
Maltrost, T. philomelos
R0dvingetrost, T. iliacus
R0rsanger, A. scirpaceus
Gulsanger, H. icetrina
Hauksanger, S. nisoria
M0ller, S. curruca
Tornsanger, S. communis
Hagesange~ S. borin
Munk, S. atricapilla
Gransanger, P. collybita
L0vsanger, P. trochilus
Fuglekonge, R. regulus
Grafluesnapper, M. striata
Svarthvit fluesnapper, F. hypoleuca
Blameis, P. caerulus
Kj0ttmeis, P. major

Tid I.
ringm.
148
71
41
207
1.942
643
59
1.519
1.661
14.776
2.729
418
760
2.978
636
2.173
1.158
90
244
41
1361
578
1112
1.484
1733
18.837
13.389
510
1.164
789
545

Var

H0st

Tils.

2005

2005

2005

bO

3
1
1
3
20
9
1
9
14
156
24
1
2
62
4
54
4
1
2
18
4
5
25
69
407
121
1
12
1
2

1
4
1
17
3
80
3

21
14
8

1
1
1
2
44
7
6
349

24
21

3
1
1
4
24
10
1
26
17
236
27
1
2
83
4
68
12
1
2
1
19
5
7
69
76
413
470
1
12
25
23

Totalt
151
72
42
211
1.966
653
60
1.545
1.678
15.012
2.756
419
762
3.061
640
2.241
1.170
91
246
42
1.380
583
1.119
1.553
1.809
19.250
13.859
51 1
1.176
814
568

10
3
9

4
7

6
5
2
1

Trekryper, C. familiaris
Steer, S. vulgaris
Bokfink, F. coelebs
Bj0rkefink, F. montifringilla
Gr0nnfink, C. chloris
Tornirisk, C. cannabina
Gn3sisik, C. flammea
Brunsisik, C. cabaret
Dompap, P. pyrrhula
Sivspurv, E. schoeniclus
40 arter i 2005 av totalt 143 arter

Tid I.
ringm.

Var
2005

Hest
2005

Tils.
2005

Totalt

325
1051
816
730
1.262
495
1.107
156
365
1.433
85.875

1
3
6

5

6
3
6
1
60
23
3
5
2
16
1 769

331
1.054
822
731
1.322
518
1.110
161
367
1.449
87.644

50
23
3
2
3
1 126

1
10
3
2
13
643
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De 10 vanligste merkeartene i 2005 er angitt med m.rekkef0lge helt til h0yre i tabellen.

Hauksanger ringmerket h0sten 2005. Foto: Christer Jakobsen

Virksomheten ved Akeroya Ornitologiske Stasjon 2006 - 2008
Christer Jakobsen
2006
Etter en lang og kald vinter kom sesongen endelig i gang 1.4. Da var det fortsatt mye is i
havna pa Brattest0, men mulig a :fa ut baten. Bemanningsmessig var situasjonen ok pa varen,
men mindre bra pa h0sten. Arets bomber var Akemyas f0rste (og 0 stfolds tredj e)
hvitvingesvartterne 8.5. (ikke forelagt LRSK)- og 0ens andre funn av hrerfugl2.9.
Fuglemessig kan trekkes fram uvanlig mye gressender i f0rste halvdel av mai, av krikkand og
brunnakke, og de mer sjeldne knekkand og skjeand. En teori kan vrere at frosten varte uvanlig
lenge denne vinteren, og at innsj0er og dammer i innlandet ikke var isfrie f0r godt utover i
mai.- En deljobb med maling pa hus og inngangspartiet, samt forberedelser til utskifting av
vinduer ble gjort; dessuten ble mye einer kappet og brent. Pa h0sten ble det gjennomf0rt to
vellykkede "veteranhelger" etter initiativ fra Bj0m Frostad. En helg aktive pa 1970-tallet og
en for dem :fra 80-tallet. Den 15.1 0. var det brastopp pa h0stsesongen. En ekstratur for to
samvittighetsfulle "satsere" matte til for a :fa ned netta l.juledag!
Antall bemanningsdager per maned: Februar (1), april (7), mai (14),juni (5),juli (1),
august (10), september (10), oktober (2), desember (1). Totalt 51 dager.
De mest interessante observasjonene i 2006 pr. maned
April: 1 Soospurv 1.4., duetrost 13.4. Den massive soosmeltinga denne varen etterlot seg en
ganske stor vanndam i Glova som var tilholdssted for en sivh0ne 14.-16.4. 1 myrhuak, 2 homog 1 grastrupedykkere ble ogsa sett 14.4. 16.4. var det et massivt trekk av kortnebbgas;
flokker som ble telt viste til sammen ca 3.000 ind..
Mai: 1.5. var en god dag for gressender med bl.a. 2 knekkand, 2 stjertand, 150 krikkand, 80
brunnakke og 2 skjeand. 1 kjemebiter 2.5. 1 vendehals ble ringmerket 4.5. 3 lerkefalk 6.5. og
ikke mindre enn 18 skjeand 7.5. 1 ad. hvitvingesvartteme trakk nordover 8.5. 7 gulsanger, 15
hagesanger, 2 blastrupe, 1 nattergal 19.5. Til sammen 19 steinvendere rastet 20.5. 250 havsule
24.5. og 2 dir. trekkende skjeand 26.5.
J uni: 1 ad. fjelljo og 1 polarjo 3.6. 9 tyvjo 4.5. 634 svartand 10.6.
August: 40 busksvett og 35 gulerle og 2 tomskate 18.8. Nattravn og sivhauk 20.8.
Spetember: Hrerfugl2.9. Dvergdykker 9.9. Lappiplerke og homdykker 17.9. Ca 2900
heipiplerke, 124 sivspurv, 30 jemspurv og 3 vintererle 23.9.
Oktober: 1 varsler 15.10.
Desember: 1 gransanger holdt stand sa sent som 25.12.
Falgende personer deltok (antall besaksdager i parentes):
Christer Jakobsen (40), Bj0m K. Frostad (25), Jan-Rune Asbj0msen (19),
L. Patrick Simensen (15), Harald W. M0rken (13), Lars-J0rgen Rostad (10),
Tone Fladhagen (9), J. Sebastian Ludvigsen (8), Fredrik Ellingsen (8), Knut-Erik Vedahl (7),
Stein Engebretsen (5), Rune G. Bosy (5), Kent Inge Olsen (3), Roar Olsen (3),
Morten Toran (3), Tor S0rlie (3), Ole Johannes Myrvold (2), Jacob Strandin (2),
Njal Sigurd S0rensen (2), Sampda Sarma (2), Tommy Sand (2), Morten Viker (2),
Erik Skauen (2), Geir Hardeng (2), Per-Arne Johansen (2), Rune Torgersen (2),
TellefKjellesvig (2), Eivind S0mes (2), Viggo Ree (1), Benjamin 0. Ree, Arne Aasgaard (1),
Ole Tendal (1), Tore Hunn (1), Morten Rage (1), Tommy A. Andersen (1).

2007
Sesongen startet braved at Arild Hansen satset 7 dager i strekk fra 4.3.
1 stork som trakk s0rover langt ute i fjorden 9.5. ble andre funn for 0ya og arets ''bombe".
Batmotoren ble stjalet pa nytt i fjor h0st, og en ny Suzuki 9,9 hk var pa plass til sesongstart,
sammen med en brukt Silver Viking.
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Felgende personer deltok (antall beseksdager i parentes):
Christer Jakobsen (26), Jan-Rune "Thrash" Asbj0msen (16), Knut-Erik Vedahl (13),
Magne "Pedro" Pettersen (12), Bj0m K. Frostad (8), Harald W. M0rken (8),
J. Sebastian Ludvigsen (8), Arild Hansen (7), L. Patrick Simensen (7), Stein Engebretsen (7),
Lars J0rgen Rostad (5), Rune G. Bosy (5), Tone Fladhagen (5), Fredrik Ellingsen (4),
Tommy A. Andersen (4), Morten Toran (4), Gunnar Hasle (3), Maja Hasle (3),
Susanna WolfHasle (3), Kent Olsen (2), Tor Stmm (1).
Arets observasjoner i 2001 i kortversjon pr. maned
Mars: Ny tidligrekord av steinvender 4.3. Duetrost 6.-9.3. 2 islom rastet utenfor S0rodden
8.3. 3 vintererle og 1 svartr0dstjert 31.3.
April: Skjeand, sivhauk og 2 vendehals 28.4. Myrhauk, homdykker og 2 grastrupedykkere
29.4.
Mai: En stork trakk s0rover ute i :fjorden 9.5. og en svartstrupe hann rastet ved huset 9.-10.5.
En havlire 10.5. En nattergal sang i WC-bushen 12.5. Rosenfink h0rt pa Myra og Hussletta
27.5.
August: 4 storjo 17.8.
September: Varsler, myrhauk, duetrost og 2 soospurv 29.9.
Oktober: 6 vintererle ogjordugle 1.10. 8 stjertmeis 4.10.

2008
Aret startet med "satsing" 6 dager pa rad fra 18.3. Dessverre tok det omtrent en maned f0r
neste bes0k. Perioden fra 19.4. til slutten av mai ble bedre, men ikke optimal. H0sten ble som
vanlig darligere dekket enn varen. Det ble sett 128 arter og ringmerket 325 fugler. Det mest
positive er at ganske !a personer gjorde en skikkelig innsats med ma1ing av Merkebua og
utski:fting av aile vinduer i huset.
Vi hadde bes0k av en 7.-klasse fra Attekanten skole pa Hvaler, 0stfold Botaniske Forening og
1. Fredrikstad speidergruppe, som fikk en innf0ring i stasj onsarbeidet.

Felgende personer deltok (antall besoksdager i parentes):
Christer Jakobsen (34), J. Sebastian L. Ludvigsen (23), Arild Hansen (12),
Morten Toran (11), Jan-Rune Asbj0msen (9), Bj0m K. Frostad (7), L. Patrick Simensen (7),
Petter Strand (5), Tone Fladhagen (5), Knut Erik Vedahl (3), Stein Engebretsen (3),
Per Omberg (2).
Oppsummering av de mest interessante observasjonene pr.maned
Mars: 12 soospurv 21.3. lkke mindre enn 4 rastende og 1 trekkende toppskarv og arets f0rste
vintererle den 22.
April: 4 skjeand og 2 grastrupedykkere rastet den 23. To nye grastrupedykkere trakk forbi
dagen etter. Den 26. ga arets f0rste og eneste ringtrost og tilsvarende med 1 dir. :fjellvak.
Mai: Vendehals og kornkrake 2.5. Dvergfalk, vandrefalk og sildemake med graelsiikarakterer 3.5. Blastrupe og en "mistenkt" sitronerle? "4.5. Stillits 5.5. Jordugle, fiske0m
og 1 toppskarv 7.5. En ny jordugle, 12lappspove og 2 hvitkinngas 8.5. 2 sivhauk, jordugle
og 2 sotsnipe 10.-11.5. "Birdrace" (egen omtale annet sted i rapporten) ga en syngende
hortulan ved Raet 23.5. 3 islom, 2 fiske0m, 1 sivhauk og 1 boltit 24.5. Stillits, vandrefalk og
lerkefalk 25.5.
September: 2 duetrost og 4 vintererler 25.9.
Oktober: Toppskarv, 4 soospurv og 1 kvartbekkasin 12.1 0. Toppskarv, kvartbekk og 1 storj o
13.10. Grankorsnebb 18.10.
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Faunaoversikt 2006-08
SMALOM Gavia stellata
Vanlig pa vartrekk, sporadisk bast og vinter
2006 Totalt 146 individer pa trekk i l0pet av 15 dager i perioden 14.4.-10.6. Rastende ind. 3
dager: 1 ind. 14.4., 4 ind. 16.4. og en flokk pa 18 ind., som rastet pa Nord-0st formiddagen
2.5.- Kun to h0stobservasjoner med 1 ind. 16.9. og 1 ind. 23.9.
2007 Et scerdeles darlig armed bare 74 ind. pa trekk pa varen 4.4.-9.6. I tillegg 5 ind.
rastende fordelt pa tre dager. - Kun en h0stobs. av en rastende voksen fugl 4.1 0.
2008 Nok et darlig ar. Loggf0rt 15 dager 18.3.-12.6., men kun en dag med > 10 ind.
Unntaket var 24.5. da 75 ind. trakk forbi. Ingen h0stobs., men 2 ind. utafor Nordodden 29.12.

STORLOM Gavia arctica
Sporadisk til vanlig i mindre antall pa vartrekk
2006 Et ar pa detjevne for arten. Totalt 7 pa trekk og 9 rastende ind. i perioden 4.4.-3.6.
H0yeste dagstall ble 3.5. da 1 ind. trakk og 3 ind. rastet. En av disse viste seg ncer land pa
Vest.- Ingen observasjoner pa h0sten.
2007 Observert kun 3 dager, til sammen 5 ind. 1 rast og en dir. 29.4. og en ny trekkende
dagen etter. Deretter gikk det ncer en maned f0r det ble sett 2 trekkende 27.5.
2008

Kun sett en dag. 7 ind. trakk nordover 24.5.

UBESTEMT SMA-/STORLOM Gavia sp.
2006 Uidentifiserte "smalommer" ble registrert med til sammen 25 ind. pa trekk i l0pet av
pa tils. 6 dager fra 14.4.-25.5. - og 1 ind. dir. 23.9.
2007 Loggf0rt fire dager 28.4.-27.5., totalt 9 ind.
2008

Tre trekkende ind. forble ubestemt pa varen.

ISLOM Gavia immer
Sjelden, 10 funn per 1.1.2004
2007 Til stor glede for en "alene-satsende hard-skader" rastet 2 ind. utenfor S0rodden 8.3.
Observasjonen er ikke forelagt LRSK.
2008 Samme dag som hele 75 smalom og 7 storlom ble notert, dvs. 24.5., ble det ogsa sett 3
trekkende islam, aile i ad. sommerdrakt. 1 ind. trakk kl. 10 og 2 ind. kl 14. Observasjonen er
ikke forelagt LRSK.

DVERGDYKKER Tachybaptus ruficollis
Sjelden, 8 funn per 1.1.2004
2006 Denne vesle fuglen ble oppdaget i Ferskvannsdammen 9.9., men trakk seg raskt i skjul
i siv- og starrvegetasjonen langs vestsiden av vannet.

TOPPDYKKER Podiceps cristatus
Sporadisk, ikke arlig
2007 Arets eneste observasjon var av ett trekkende ind. 7.4.
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GRASTRUPEDYKKER Podiceps grisegena
Sporadisk opptreden, klart vanligst pa varen
2006 Tre dager med observasjoner av enkeltind. 14.4.:1 ind. utafor Husbukta hele dagen.
16.4.: 1 pa vannet utafor pa 0st. Til sist 1 ind. pa Vest 4.5.
2007 Fame enn vanlig, med kun 2 ind. pa 0st 29.4.; disse laved Svartskjrer dagen etter.
2008 Loggf0rt tre dager pa varen og en pa h0sten: 2 ind. i ad. sommerdrakt la i Vestre
Vaderbukt 23.4., 2 ad. trakk 0st forbi pa S0r 24.4. og 2 ind. dir. N. 23.5.
H0stfunnet var 1 juv. i Massebukta 18.10.

HORNDYKKER Podiceps auritus
Sjelden til sporadisk, ikke arlig
2006 En varobs. og en h0stobs.: 2 ind. utenfor Kapp Kanin 14.4. og 1 ind. utenfor S0rodden
17.9.
2007 Arets eneste homdykker var 1 rastende ind. 29.4.

HAVHEST Fulmarus glacialis
Sees nesten uten unntak ved harde sarvestlige vinder, med storst antall pa hasten,
ellers sporadisk
2006 Et darlig ar, som nok kan skyldes ugunstige vindforhold og lite bemanning pa h0sten.
Sett fire dager med til sammen 16 ind. pa varen 17.4.- 25.5. H0yeste dagstall var 7 ind. som
trakk forbi 24. og 25.5.- Kun en observasjon av 1 ind. pa h0sten 23.9.
2007 Ikke mye bedre enn fjoraret. Arets f0rste observasjoner var 12 ind. 26.5. 5 av disse
rastet i omradet nord0st for Torbj0mskjrer. Dagen etter trakk 30 ind. forbi Akemya.
Varens siste obs. var av 3 ind. 9.6.- Loggf0rt kun to dager pa h0sten: 20 ind. den 17.8. og
1 "slenger" dagen etter. Alle pa direkte trekk.
2008 Loggf0rt kun 4 dager, aile i medio oktober. H0yeste antall var 17 dir. 12.10.

HAVLIRE Puffinus puffinus
Sjelden. 10 funn
2006 Ett ind. trakk forbi 0en 10.5. Observasjonen er til vurdering i LRSK.

HAVSULE Morus bassanus
Til dels vanlig under moderate til sterke sorvestlige vinder fra april til oktober
2006 Havsula fikk et godt ar, til tross for mager forekomst av havhest dette aret. Arets f0rste
ind. trakk 13.4., f0r det tettet seg til med observasjoner fra 2.5. til4.6. Totalt ble arten sett 10
dager med til sammen 296 ind. Det rna nevnes at den desidert beste dagen, 24.5. sto for en
vesentlig andel av disse, da 250+ ind. ble loggf0rt trekkende. - Sett kun en dag pa h0sten med
20 ind. dir. 23.9.
2007 Sett i mindre antall 5 dager pa varen 1.5.-9.6. Unntak var 10.5., da 24 ind. trakk forbi
0ya.- Pa h0sten loggf0rt 3 dager: 15 ind. 17.8., 1 ind. 19.8. og 7 ind. 7.1 0.
2008 Sett 1 dag pa varen, 3 dir. 24.5., og 5 dager pa h0sten 27.9.-19.1 0.
Klart flest trakk forbi 19.10., med 40 loggf0rte ind.
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STORSKARV Phalacrocorax carbo

v anlig hele aret
2006 Arten forekommer spredt rundt 0ya hele aret. .Arets rastende individer talte fra 10 ind.
den 1.5. til119 ind. den 22.9., dade fleste dagene dreide seg om 25-50 ind. Av trekkende
fugler ble det registrert bevegelser 4 dager 16.4.- 8.5. pa varen av 535 ind., med klart flest
16.4., da tellingen viste 405 ind. pa vei nordover.- To trekkdager pa h0sten:120 ind. 16.9.
og 100 ind. 23.9.
2007 Forekomsten i ar var noe mindre enn i 2006. Rastende antall varierte fra 15 ind. 24.3.
til 50 ind. 4.4.-6.4. og 30.9. Trekkende flokker ble loggf0rt 4 dager pa varen, 7.4.-12.5. med
15-50 fugler.- To dager med antydning til trekk pa h0sten; 7 ind. 30.9. og 10 ind. 7.10. Det
skal papekes at arten streifer mye rundt om i skjrergarden. Kun store flokker med tydelig
trekkaktivitet er talt med her. Det kan ogsa nevnes at arten ikke blir telles ooyaktig hver dag.
2008 Observert alle bemanningsdager hele aret med minimum 10 ind., normalt 25-40 ind.
En viss trekkaktivitet ble registrert 4 dager 23.4.-24.5., med 20-50 ind. dir. N.

TOPPSKARV Phalacrocorax aristotelis
Til dels sjelden. Nrer arlig; okende frekvens med observasjoner.
2006 To observasjoner dette aret. 1 ad. fugl3.9. og enjuvenil pa 0yskjrera 24.9.
2007 .Arets toppskarv var en 2K pa Svartskjreret vest for 0ya 25.8.
2008 Fire observasjoner, av 7 ind. er nrerheten av tidenes beste for 0ya. 22.3. rastet 4 ind.
ved Svartskjrer og 1 ind. trakk forbi ved S0rodden. 7.5. rastet 1 ind. pa 0yskjrera.
Ett ind. holdt seg utafor pa S0r 12.-13.10.

GRAHEGRE Ardea cinerea
Vanlig i sma antall hele aret
2006 1-3 ind. ble loggf0rtjevnlig fra sesongstart 1.4. til sesongslutt 15.10. Noen dager
utmerket seg med et noe h0yere antall. Mer spesifikt: 20.8. med 6 rastende og 1
forbiflygende, og 15.10. ogsa med 6 rastende - og i tillegg 2 forbiflygende individer.
2007 Frerre observasjoner enn vanlig. 1 ind. pa S0rodden ble arets f0rste observerte.
Neste observasjon, og arets h0yeste dagstall var den 3.4. med 4 trekkende ind.
3 ind. trakk 30.4. Foruten ovemevnte, ble arten kun sett med 1 eller 2 ind.
2008 Sett nesten daglig med 1-4 ind. 18.3.-7 .5. Deretter noe mer tallrik, med maks. 8 ind.
10.5. Resten av maimed 2-5 rastende ind., samt 5 ind. trekkende 24.5.
Pa h0sten brukte 1-3 ind. 0ya som fiskeplass 28.8.-13.10.

STORK Ciconia ciconia
Sjelden. 1 funn fram til1.1.2006
Den 9.5.2007 var en bra dag med mye smafugl i buskene og netta. Derfor var det bare en
person som satt pa skadeplassen pa S0r og fikk se 0yas andre observerte stork trekke mot
s0mst langt ute pa sj0en. Observasjonen er ikke forelagt LRSK.

KNOPPSVANE Cygnus olor
Fatallig hekkefugl. Jevnlig observasjoner av streifende fugler
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2006 Daglig observert med 2-7 ind. 1.4.-2.9., samt observasjoner av enkeltind. 22.9. og
14.1 0. 2 par hekket: 1 pari Dammen og 1 par lenger nord-0st pa 0ya. Paret i Dammen fikk 5
unger som sist ble sett 2.9.
2007 2 til 9 ind. observert gjennom varen. Maksimalt 4 ind. etter 1.5. Ett par hekket i
Ferskvannsdammen, og sannsynligvis hekket ett par pa Vesle. Sistnevnte par holdt ofte til i
reservatet pa Vest og ble den 9 .6. sett med 4 pullus. - 2 rastende 4.1 0. var eneste h0stfunn.
2008 8 ind. og arets h0yeste antall var den 18.3.; resten av varen ble arten vanligvis
observert med 2-6 ind. daglig. 1 par hek.ket i Ferskvannsdammen, men var borte fra 11.5.
uten at unger ble sett. Kun en observasjon pa h0sten: 2 ind. 25.8.

KORTNEBBGAs Anser brachyrhynchus
Nrer arlig forekomst av smaflokker under vartrekket
2006 H0yst sannlig var det 0stfolds st0rste antall kortnebbgas noensinne som ble registrert i
l0pet av et par timer p a morgenen 16.4. Fra kl. 08 til kl. 10 trakk til sammen 11 flokker med
totalt 2.950 fugler over 0ya. Flokkene kom bade fra vest, nord og nord-0st. For 0vrig trakk
1 ind. nordover 6.5.
2007 70+ ind. kom fra fastlandet og rundet Reduten i lav h0yde i skumringa 30.9.
En trekkdag notert pa h0sten. 1.1 0. trakk 3 flokker med til sammen 170 ind. mot SV.

S.IEDGAS Anser fabalis
Sjelden gjest, hovedsakelig under vartrekket
2006 "Arets sredgas" trakk forbi pa S0r 16.9.

GRAGAS Anser anser
Hekkefugl
2006 Tilstede med 10-33 ind. pa varen. 59 ind. trakk 16.4. Det h0yeste antallet rastende (33
ind.) ble notert 5.5., da hele 0ya ble tellet. Hekket. De 2 f0rste pulli ble sett 20.5.
Kun to observasjoner pa lwsten: 2 ind. rastet ved Starren 24.8. og 21 ind. trakk vestover
15.10.
2007 Mellom 5 og 45 ind. ble notert pa varen. Hekket med 1-4 par ved Dammen. Bortsett
:fra ett reir med 5 egg 4.4., ser det ut til at resterende hekkefugl hekket pa Vesle. De f0rste kull
av dununger med henholdsvis 4 og 5 ind. ble registrert 28.4. Dette er sent i forhold til
eksempelvis hekkefugl pa 0ra. 30.4. var det 2 par med pull p a Vest og 3 par med pull pa
0stsiden av 0ya. 23.5. ble det loggfurt 1+2+3+4 pull pa uspesifiserte steder rundt 0ya.
Kun to observasjoner pa h0sten, da 2 ind. rastet 2.1 0. og 5 ind. trakk 4.1 0.
2008 De fleste dagene p a varen ble det loggf0rt 35-50 ind. og hekket med minst 3-4 par ved
Dammen, i tillegg til "kolonien" pa Vesle. - Pa h0sten var kun 2-3 ind. pa plass i slutten av
august. Deretter ble det kun observert gragas 2 dager: 30 dir. S. over Nyskauen 26.9.,
og 63 dir. forbi pa S0r + 4 rastende 12.10.

KANADAGAS Branta canadensis
Fatallig/sporadisk tilstede var og sommer
2006 Uvanlig nok holdt 1 - 4 ind. stand pa 0ya hele varen og sommeren, fra 1.4. og 21.7.
Det er ikke utenkelig at arten hekket sammen med gragjess pa Vesle, men dette ble ikke
dokurnentert. Nesten alle observasjonene ble gjort pa Vest eller ved Vesle.
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2007 Minst 2 ind. tilstede hele varen 7.3.-27.5. Trekk:ende flokker ble sett med 5 ind. 9.3.
og 11 ind. 24.3.
2008 Kun en observasjon av 2 ind. i Anus 2.5 . dette aret.
HVITKINNGAS Branta leucopsis
Sjelden, men nrer arlig i sma antall
2006 Innimellom alle kortnebbgjessene som trakk 16.4., ble det sett 3 + 4 hvitkinngjess.
I tillegg trakk 1 ind. s0rover 20.5.
2008 Tre observasjoner i "vanlig" tidsrom pa varen: 2 ind. 8.5., 6 ind. 10.5. og 2 ind. 24.5.,
alle trekkende. Mer oppsiktsvekkende var et enslig ind. mot s0r over Hussletta 14.10.

RINGGAS Branta bernie/a
Sjelden, men arlig i sma antall
2006 3 ganger ble 3 ind. sett 3.6., som varens eneste obs. - Pa h0sten rastet ett ind. av
underarten hrota mot Nord 16.-17.9. Den 23.9. rastet 2 bernie/a pa Vest.
2007 1 ind. av underarten hrota rastet pa 0yskjrera 9.6. Av h0stobs. la 1 ind. ved 0yskjrera
6.1 0. Dagen etter i tillegg 1 ind. pa Vest. Begge disse var av underarten bernie/a.

GRAV AND Tadorna tadorna

Hekkefugl. Trekker tidlig og fa ind. sees etter juni
2006 20 ind.var pa plass 1.4., et antall som holdt seg noenlunde stabilt hele varen. Hekk:et.
Den 3 .6. ble to kull med 8 og 10 pull sett pa Vest og pa Nord-Vest. Arten pleier a vrere blant
de f0rste som forsvinner nar hekketiden er over, men 19.8. var det fremdeles 10 ind. til stede,
hvorav 6 var 1K-er. Allerede 25.8. var det tid for arets siste observasjon av 2 ad. og 2 1K.
2007 Tilstede ved varsesongstart 4.3 med 6 ind. pa Vest, men allerede 3 dager senere var
antallet 20, som holdt seg noenlunde stabilt fram til sommeren. 1 par hadde 6 pullus pa vannet
fra 27.5. Arten trekker fra 0ya pa sensommeren, og kun en observasjon av 1 ind. er fra h0sten,
den 19.8.
2008 Relativt stabile antall med 15-25 ind. daglig 18.4.- 10.5. Resten av maimed 6-1 2 ind.,
og kun 2-3 ind. et par dager i juni. - Pa h0sten var 1 ad. og 1 juv. til stede pa Vest 29.-31.8.

BRUNNAKKE Anas penelope

Sporadisk i smaflokker under trekket var og host
2006 Til sarnmen 4 ind. rastet f0rste observasjonsdag 1.4. Betydelig flere ble sett nar trekket
pagikk i perioden 14.4.-2.5., med h0yeste antall pa 80 rastende ind. 1.5. Deretter kun ensifrete
antall til og med 20.5.- Pa h0sten sporadisk i lite antal119.8.-23.9.
2007 Fatallig i trekktiden pa varen 27.4.- 5.5. Maksimalt 4 ind. 30.4. er mindre enn vanlig.
Kun en h0stobservasjon fra 7.10., da 1 par la i Dammen.
2008 3 ind. rastet f0rste obs.dag 18.3. Det gikk ganske ooyaktig 1 mnd. f0r arten ble sett
igjen. 19.4.-7.5. var det daglig 2-3 ind. pa 0ya. I tillegg var det 2 dager med flere rastende
trekkfugler, 12 ind. 23.4. og 8 ind. 2.5. Arets siste observasjon var 3 ind. pa Vest 12.6.
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SNADDERAND Anas strepera
Sjelden, ikke arlig i trekktiden
2007 Ett par trakk 0stover 25.8. ble funn nr.14 for 0ya.

KRJKKAND Anas crecca
V anlig trekkfugl
2006 3 ind. rastet 1.4., som ble heyeste antall fram til14.4., da det i tillegg trakk 10 ind.
Trekket var skikkelig i gang 1.5., da 150 ind. rastet rundt 0ya: 50 rundt 0yskjrera og 100 pa
Vest. Dagen etter ble det logget 50 pa Vest. Antall rastende ind. var 12- 29 fram til8.5.
H0stens beste dag var 18.8. med 13. ind. Etter dette holdt arten seg "ensifret" og stadig
sjeldnere fram till3.10.

2007 10 ind. la i Ferskvannsdammen 5.4. Dagen etter var anallet 6. For 0vrig kun loggfurt 3
dager pa varen, da maks 10 ind. var pa 0ya 29.-30.4. og 3 ind. pa Vest 9.6.
Kun en observasjon av 2 ind. i Dammen 7. 10. ble eneste obs. denne h0sten.
2008 Daglig 19.4.-11.5. i varierende antall. 3 gode dager skiller seg ut: 19.4. med 17 ind.;
arsbeste med 55 ind. ito rastende flokker 24.4., og 19 pa direkte trekk 10.5. Varens siste var
ett pari Dammen 11.5. En flokk med 300 ubestemte «sma»ender, sannsynligvis krikkand,
ble sett trekkende i stor h0yde pa kvelden 24.4.- Kun en observasjon pa h0sten, da 8 ind. la
pa Vest 30.8.

STOKKAND Anas platyrhynchos
v anlig i mindre antall hele aret, hekker nrer arlig
2006 22 ind. loggfurt 1.4. ble varens h0yeste antall, for 0vrig kun ensifrede registreringer.
Gjennomgaende litt h0yere tall pa h0sten, da 5 dager hadde over 10 ind. Arsbeste ble 25 ind.
16.9.

2007 Loggf0rt 4.3.-11.11. Merkbar tilstedevrerelse av trekkende fugler i periodene 5.3.-8.3.,
med maks 25 ind. og 30.9.-7.10., med opptil20 ind. pa 0ya. I hekketida 3-7 ind. 8.-9.6. la
7 ad. sammen med 5 pull i Dammen.
2008 Sett sa godt som daglig med 4-6 ind. 18.3.-30.5. I april og tidlig mai var det sterkt
overveiende hanner som ble observert "virrende" og hvilende rundt 0ya. Antatt 4 hunner la pa
reir rundt om pa 0ya. Noe h0yere antall ble logget med bl.a. 10 ind. 4.5., 13 ind. 10.5. og 10
ind. 23.5. - De fleste bemanningsdager p a h0sten var det 6-8 ind. pa 0ya. I tillegg til en flokk
pa 19 som rastet utafor Vest 27.9. To vinterfunn med 9 ind. 21.12. og 4 ind. 29.12.

STJERTANDAnas acuta
Arlig i mindre antall i trekktiden
2006 Observasjoner innenfor den "komprimerte perioden" under trekket pa varen,
med 2 - 8 ind. daglig 1.5.- 8.5.- Ett h0stfunn 8.9. av 1 ind. i Ringgasbukta og 1 ind. ved
0yskjrera.

KNEKKAND Anas querquelata
Uvanlig, men nrer arlig i mindre antall i trekktiden
2006 Observert 4 av de 8 f0rste dagene i mai er godt over "gjennomsnittlig" forekomst.
Ett par pa Vest 1.5. 1 nytt par la i Dammen 5.5. Den 7.5. la 2 ind. ved 0yskjrera, og dagen
etter 2 hanner og 1 hunn samme sted.
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SKJEAND Anas clypeata
Uvanlig, men som regel arlig i mindre antall i trekktiden

2006 Det ble virkelig et godt ar for gressender denne varen, ikke minst skjeender, som ble
loggf0rt 8 dager i mai, daglig 1.-7.5. med mest 18 ind. (12M og 6F) pa S0r 7.5. Den nest beste
dagen var 5.5., med 13 rastende samme sted. Senere bare loggf0rt 4 rastende og 2 pa direkte
trekk dagen etter antyder en betydelig utskifting av individer disse dagene. En ettern0lende
varobs. av 2 direkte trekkende ind. 25.5.- En noe uvanlig h0stobs. av 1 hunn i Dammen 22.9.
2007 En harm rastet i Dammen 28.4., men fl0y mot Asmal0y etter kort tid.
2008 Slutten av april: 4 ind., 1 pari Vestre Vaderbukt og 1 pari Festningssundet 23.4.
Dagen etter var fortsatt paret pa Vest pa plass.
TOPPAND Aythya fuligula
Vanlig pa trekk, spesielt pa varen

2006 Konsentrert forekomst med daglige registreringer 1.- 8.5. Den 6.5. hadde h0yeste
antall, da det rastet 93 ind. og 26 ind. trakk. Deretter sett kun to ganger, ett par 19.5. og 1 ind.
i en flokk med sj0orre 3.6. - Ingen h0stobservasjoner.
2007 Forekom i langt mindre antall en vanlig dette aret. Arets furste observasjon var 2
banner som rastet i Husbukta 24.4. Deretter 4 dager med observasjoner av 1-4 ind. i perioden
30.4.-10.5.- Eneste observasjon pa h0sten var 1 ind. som trakk mot N den 18.8.
2008 Vanlig med 2-8 ind. fra 20.4.-25.5. To dager overgikk dette med glans, 29 ind. 23.4.
og 51 ind. ito flokker 10.5. Arten ble ikke sett pa h0sten.

JERFUGL Somateria molissima
vanlig hekkefugl, og tallrikt tilstede hele aret

2006 320 ind. ble loggf0rt 1.4., da vestre halvdel av 0ya ble s0mfart, et representativt antall
for loggf0rte individer i april. Opptil400 ind. 13.4., men utover varen sank antallet en del.
5.5. ble sj0en rundt hele 0ya tellet: 208 ind. derav ca. 80% banner, hvilket antyder at de fleste
hunnene la pa reir. 6 reir ble funnet, og avkommet preget sj0en noe, bl.a. 20.5. da 64 pull
fordelt pa 11 ungeflokker "duppet" rundt 0ya. 10.6. ble arets beste dag, med 600+, hvorav 520
pa S0r.- Pa h0sten var antallet 300- 400 fram til slutten av september. 14.-15.10. ble det bare
sett 40 ind., pga h0y "tetthet" med jegere fra bater og skjulesteder pa skjrera rundt 0ya.
2007 H0ye antall fra sesongstart med 800-1000 ind. 4.-8.3. Fra 24.3. var antallet nrer
halvert, og la resten av varsesongen mellom 350 og 500.- Pa h0sten var det unormalt :fa:
250+ 16.8. og 30.9. I oktober var de fleste skremt bort av jegere. 100 ind. 1.-4.10.
50 ind. 7.10. og kun 30 ind. 11.10.
2008 350 ind. pa plass 18.3., hvilket var representativt for varsesongen. De 9 dagene vi har
brukbare tal118.3.-11.6., var min. 200 og maks. 450. To reir ble funnet pa 0ya.- Som vanlig
frerre rerfugl rundt 0ya pa h0sten, med mest 250+ 29.8. Resten av h0sten la tallet mellom 50
og 100. De to sene desemberturene viste derimot et markant oppsving, med hele 700 ind.
21.12. og dermed arets h0yeste antall.

HAVELLE Clangula hyemalis
Sporadisk i mindre antall var og hast
2006 Startet aret med 4 dir. 13.4., som ogsa ble arets h0yeste dagstall. 5.-7.5. rastet 1-3 ind.
pa Vest. 19.5. trakk 2 ind. Varens og arets siste obs. var 2 ind. 4.6.
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2007 1 ind. rastet sammen med rerfugl pa arets f0rste obs.dag, 4.3. En dmy maned senere,
6.4. la 5 ind. ved 0yskjrera og dagen etter nok et ind. I tillegg 1 direkte trekkende 6.4.
De to siste registreringene komi slutten av april, med 29 ind. + 1 ind. pa trekk 30.4.
2008

Tre funn pa varen: 1 pa trekk 23.4., 6 rastende pa S0r 23.5. og 4 trekkende 24.5.

SVARTAND Melanitta nigra
Svrert vanlig under vartrekket
2006 Totalt ble det loggf0rt 4.348 ind. pa varen, hvorav 3.970 pa direkte trekk.
Observasjonene startet med 1 rast og 3 trekkende 13.4. Sterkt 0kende trekkaktivitet :fra 16.4.,
med 89 trekkende og 4 rastende. Dagen etter ble 24 ind. notert trekkende. Mai og begynnelsen
av juni ble som vanlig den store trekkmaneden med daglige observasjoner av 10-80 ind.
St0rre antall mange dager. De beste dagene var 250 ind. 2.5., 270 ind. 6.5., 210 ind. 24.5.,
229 ind. 25.5., 691 ind. 3.6., 960 ind. 4.6. (arsbeste), 464 ind. 9.6. og 450 ind.10.6. Sistnevnte
dag var i tillegg arsbeste med 184 rastende fugler.- Pa h0sten kun sett 4 dager, 19.8.-14.10.
med 40 rastende 16.9. som beste dag.
2007 Et uvanlig darlig ar for arten med totalt 985 ind. loggf0rt pa varen, hvorav 839 ind. pa
direkte trekk. I perioden 4.3.-1.4. ensifrete antall. Fra 4.4.-9.6. normalt 20-60 ind. daglig,
men bare to dager med gode trekktall: 273 den 30.4. og 247 den 9.6.- Kun registrert 3 dager
pa h0sten: 1 ind. 17.8., 8 rastende 1.10. og 4 trekkende 7.10.
2008 Loggf0rt 11 dager 23.4.-12.6. 4 av dagene med >100 ind. H0yeste antall24.5. med
500 ind. (200 rastende og 300 trekkende)- Kun to h0stobs. og en desemberobs. av 33 ind.
som rastet pa Vest 29.12.

SJ00RRE Melanitta fusca
Uregelmessig i mindre antall, vanligst pa varen
2006 Observert 9 dager 2.5.-3.6. 3 av dagene var antallet >10 ind .. Den 4.5. trakk 22
direkte, 20.5. 14 trekkende. og 25.5. med 30 ind. Av alle fuglene sett pa varen, var bare 4 ind.
rastende. - Kun 1 obs. i l0pet av h0sten: 2 ind. rastet pa S0r 14.1 0.
2007 Ogsa i ar ble det 9 logg:furinger av arten pa varen, 7 .4.-9 .6. Kun to dager hadde > 10
ind., 9.5. med 12 ind. og 8.6. med 11 ind.- To observasjoner pa h0sten: 1.1 0. med 1 ind.
skutt av jegere og 7.10., da 5 ind. trakk nordover.
2008

Sett 5 dager 18.3.- 24.5., med mest 6 ind. sistnevnte dato.- Ingen h0stfunn.

KVINAND Bucephala clanga
Vanlig til sporadisk med mindre an tall hele aret utenom sommeren
2006 10 ind. ble loggf0rt 1.4. og ble ogsa arets h0yeste antall. Ellers ble 4-8 ind. sett 12.17.4. og 1-4 ind. 2.5.- 4.6. Kun 3 obs. pa h0sten: 1 ind. 23.9., 3 ind. 15.10 og 6 ind. 25.12.
2007 Uvanlig laber forekomst med 6 ind. 4.3. som arets beste dag.
For 0vrig sett 8 dager med 1-3 ind. fram til30.4.
2008 Fatallig tilstede pa varen 18.3.-24.5. Maksimalt 7 ind. 20.3.
Ingen h0stfunn, men 2 og 4 ind. var pa plass henholdsvis 21. og 29.12.
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SILAND Mergus serrator
Vanlig tilstede hele aret unntatt vinteren, potensiell hekkefugl
2006 12 ind. var pa plass ved sesongstart 1.4. og satte en "ruinimumsstandard" for var- og
sommersesongen. Daglig observert rued 15-30 mer eller ruindre stedfaste fugler, hvor 6.5. og
3.6. pekte seg ut, henholdsvis med 30 og 28 ind.- Pa h0sten sett 9 dager med 12 ind. 19. 8.
som beste dag. 8 ind. var pa plass da vi forlot 0ya 15.1 0.
2007 Daglig tilstede 4.3.- 9.6. Vanlig notert med 4-15 ind., rued 40 ind. 28.4. og 25 ind.
dagen etter som de to klart beste dagene.- Kun to noteringer pa h0sten med 1 hunn 18.8. og
30.9.
2008 Fatallig, med maks 6 ind. fra 18.3. og ut april. Betydelig mer tallrik i ruai, med 4 dager
med mer enn 10 ind. Bestenoteringen kom 10.5., da 15 ind. laved 0yskjrera og 20 pa Vest.
Kun to observasjoner pa h0sten, 27.9. og 19.10., begge av trekkende enkeltind.

LAKSAND Mergus merganser
Fatallig til sjelden pa trekk
2006 To par trakk forbi 0ya pa varen. Det furste 16.4. og par nummer to 7.5.
En obs. pa h0sten, da 1 trakk og 1 rastet 14.1 0.
2007

Oppti13 ind. loggf0rt ved 6 anledninger pa varen melloru 4.3. og 27.5.

2008 To observasjoner: 1 ind. rastet pa S0r 11.5. og 1 ind. trakk nordover 23.5.

ORRFUGL Tetrao tetrix
Tidligere fast tilhold med 1-3 ind. Sjelden etter 2003.
2006 Etter aha glimret med sitt fravrer de siste 3 arene ble en 1K hann sett pa 0st 15.10.

SIVHAUK Circus aeruginosus
Sporadisk under trekket. Sees ikke arlig
2006 3 funn pa ett ar er bra for arten pa Akemya. En hunnjaktet pa 0stmyra 5.5. f0r den
stakk til Skipstadkilen. - 20.8. slo til med en trekkende 1K-fugl og en rastende ad. hunn.
2007 Nok et bra armed 3 fugler som rastet/jaktet pa 0ya og en sett trekkende over Spjremy.
Sett 28.4., 30.4. og 12.5. rued rastende fugler, og 29.4. 1 ind. over Spjremy.
2008

1 ind. 2K hann og 1 hunn 10.5., ogden 24.5. 1 ind. trekkende over Asmal0y.

MYRHAUK Circus cyaneus
Sporadisk under trekket. V arierende forekomst, avhengig av mattilgangen pa eya
2006 2 var- og 1 h0stfunn. Arets f0rste var 1 trekkende ind. 14.4. Den 6.5. kunne en fugl
f0lges fra Frerder-traktene- til den nrermet seg Tisler.- 16.9. ble 1 1K fuglloggf0rt.
Dagen etter ble en hunnfarget fugl sett pa Speidersletta. Til slutt 1 hunnfarget pa Myra 23.9.
De 3 h0stobservasjonene kan dreie seg om samme fugl.
2007

Enkeltind. ble sett 29.4. og 29.9. Ved begge tilfeller var det hunnfargede fugler.

2008 24.5. ble arets eneste "myrhauk-dag", med 2 ind.: 1 rastende og 1 pa trekk.
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Ubestemt kjerrauk Circus sp.
En kjerrhauk ble sett pa langt hold over Nordodden 2.9.

H0NSEHAUK Accipiter gentilis
Sporadisk til sjelden hele aret
2006 3 funn: Den f0rste lettet fra Stranda og trakk til Spjremy 4.5. To dager senere ble en ny
fugl sett rastende. - Arets siste, og lwstens eneste var en 1K hann som satt pa fjellet ved
Speidersletta 2 .9.
2007 Kun 1 funn av arten, da en hann trakk direkte nordover over huset 28.4.

SPURVEHAUK Accipiter nisus
Regelmessig i mindre antall pa trekk var og host
2006 14.4. havnet arets furste ind. i loggen, med 3 fugler pa trekk over Spjremya.
2 dager senere f10y en fugl over 0en. 17.4. var det tid for arets f0rste rastende fugl.
Neste, og varens siste 3-dagersopptreden var 6.-8.5., med 2 ind. den 6. og enkeltind.
de 2 neste dagene. - Pa lwsten 1-3 ind. 9.8.-14.10., hvorav 2 fugler stedfaste 21.8.-2.9.
2007 Loggf0rt 4 dager med til sammen 7 ind. pa varen 25.3.-9.5. I tillegg 2 dager med
enkeltind. over Spjremy.- Pa lwsten notert 1-2 rastende fugler 1.10.-11.10. I tillegg enslige
trekkfugler 1., 2. og 6.10.
2008
Nok et darlig ar, med kun 2 observasjoner pa varen: 1 ad. hunn rastende 22.3. og
1 pa direkte trekk 3.5.- Det ble ikke noe bedre pa lwsten, med 1 hann 29.-30.8. og
1 enkeltind. som rastet 26.9. og 12.10.
MUSVAK Buteo buteo
Vanlig i mindre antall pa vartrekk, sporadisk pa hosten
2006 Et ar under "normalen" for arten. Kun loggf0rt 4 dager, hvorav 3 var fugler over
Spjremy. En fugl som trakk ut fra Nordodden 1.4., kan rette kalles en ekte "0en-fugl".
Sjremy-fuglene var alle direkte-trekkende. 10 ind. 14.4., 1 ind. 6.5. og 2 ind. 7.5.
2007 Nok et armed relativt lite musvak. Arets f0rste var 2 ind. som trakk N over Reduten
24.3. Deretter skulle det dr0ye helt til10.5. f0r arten ble sett pa 0ya. Denne gang 8 ind.
2 dager senere, den 12.5., ble en enslig trekkende fugl varens siste. April fikk kun Spjremyobservasjoner av arten. 2 ind. pa 3 dager (6., 28. og 30.4.) og 6 ind. 29.4.
En loggf0ring pa lwsten av 2 ind. som trakk rett over huset 2.1 0.
2008 4 dager med trekkende fugler, alle pa varen: 1 ind. 18.3., 4 ind. 10.5., 3 ind. 11.5. og
1 ind. 25.5.
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En uvanlig nysgjerrig musvak: skrudde over huset 2.10.2007. Foto: Christer Jakobsen
FJELLVAK Buteo lagopus
Uvanlig pa trekket. lkke arlig
2008 Den 25.5. var det pa tide med en fjellvak: pa loggen, da 1 ind. trakk nordover.

FISKE0RN Pandion haliaetus
Uvanlig. Nrer arlig pa vartrekk
2006 Arets eneste fiske0m trakk r~tt vestover 6.5.
2007

1 funn av en direkte trekkende fugl ogsa i ar, derme gang 10.5.

2008

2 dager med trekkende fugler. 1 dir. 7.5. og 2 ind. 24.5.

T ARNFALK Falco tinnunculus
Sporadisk til vanlig i mindre antall pa var og hosttrekk, i tillegg til evt. lokale fugler

2006 Arets f0rste var en kj0rmsubestemt fug116.4. En harm holdt seg pa 0ya 6.-8.5.,
og varens siste var en ny harm som trakk forbi 4.6. - Pa h0sten sett 6 dager 19.8.-24.9.
Med unntak av 22.8. med 2 ind. og 16.9. med 5 ind., var de 0vrige enkeltindivider.
2007 5 furm dette aret rna sies a vrere "magert" etter mange gode ar for arten. Dette har
utvilsomt sammenheng med vesentlig mindre vand pa 0ya de siste 2 arene erm i 2000-05.
1 trekkende fug128.4, 1 ind. rastet 9.6., 1 hunn rastet 11.5., 1 hann 12.5. og 27.5.
2008 Den magre trenden for "lokale" fugler fortsatte. Kun 1-2 ind. pa trekk notert 4 dager
24.4.-24.5.- 3 observasjoner av rastende fugler pa h0sten: 1 ad. harm 29.8., 1 hunn 30.8. og
1 ind. 26.9.
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DVERGFALK Falco columbarius
v anlig pa var- og hasttrekk
2006 Totalt 13 ind. pa varen og 12 pa h.0sten. 1 ind. rastet 12.-14.4. fikk selskap av
2 direkte trekkende fugler pa loggen. Deretter ble det en "dvergfalkl0s" dag, f0r den 16.4. slo
til med 2 rastende og 3 trekkende ind. 7.5. trakk 1 ind. N0 over huset, og 1 nytt ind. dagen
etter. 1 rastende fugl ble sett 20.5. - Pa h.0sten ble det loggf0rt rastende enkeltind. 23.8. og 2.9.
Den 16.9. "suste" ikke mindre enn 6-7 dvergfa1ker rundt pa 0ya, som saledes b1e arets beste
dag for arten. De 3 siste observasjonsdagene var 2 rastende ind. 23.9. og 14.-15.9.
2007 4 ind. sett var og h.0st dette aret. En hann og en hunn 4.4. En hunn ved Dammen 28.4.
Dagen etter trakk ett ind. over Spjrer0y, og varens siste var en rastende hunn.
Tre funn pa h0sten: 2 ind. rastet pa Vest 1.1 0. og en av disse ble ogsa sett dagen etter,
mens arets siste ble sett trekkende 4.10.
2008 Sett 6 dager pa varen og 3 dager pa h.0sten. Enkeltind. pa trekk 20.4. og 2.5.,
deretter en rastende ad. hann pa Myra 3.5. En ny rastende ad. Den 8.5., fur varens
''beholdning" b1e supplert med 1 direkte trekkende hunn 10.5. og 2 trekkende hunner 11.5.
Pa h.0sten rastet 1 ind. ved Dammen 29.8. og 1 hunnfarget ind. ved Veslesundet 27.9.,
f0r arets siste sa "takk for seg" og trakk S0rover 18.10.

LERKEFALK Falco sub buteo
Sjelden til sporadisk i mai og august-september
2006 Den 6.5. ble en fin dag med 1 rastende og 2 trekkende av denne alltid lekre arten.
To dager senere, den 8.5. var det duket for en ny direkte trekkende fugl, som ogsa ble arets
siste.
2008 Arets eneste lerkefalk trakk mot nord over Huset 25.5.

VANDREFALK Falco peregrinus
Sporadisk var og hast, sjelden sommer og vinter
2006 Etter mange ar pa 1980- og 90-tallet uten arlig innslag, har arten blitt omtrent like
vanlig I sjelden som tam- og dvergfalk. Arets f0rste ind. rastet ved huset allerede 24.2. Ellers
ble en ad. hann sett 17.4., 2.5. og 6.5. Deter ikke utenkelig at disse tre var samme ind.
Pa h.0sten trakk en hann mot N over huset 23.8. Den neste f10y over Vestre Vaderbukt mot
Raet pa Vest 8.9. En ad fugl ble sett 16.9. og en 1K fugl rastet 23.9. Den 13.10. ble ett par
loggf0rt, og hannen av disse ble ogsa sett de to paf01gende dagene.
2007 Kun ett funn var og h.0st er langt under normalen for de senere ara. En 2K var pa vest
5.5. og en subad. lettet fra Nord og f10y til Vester0y 18.8.
2008 Tre funn totalt, med 2 pa varen og 1 pa h.0sten. 1 2K rastet pa S0r 3.5., 1 ind. dir. 25.5.
ogtilslutt 11K Mdir. 19.10.

SIVH0NE Gallinula chloropus
Sjelden. 9 funn til og med 2003
2006 Den voldsomme
sn0smeltinga hadde laget en passe
stor dam i Glova der en sivh.0ne
rastet i minst tre dager 14.-16.4.
Sivh 0ne godt skjult i den
sn0meltingsskapte "Giova-

dammen" 14.-16.4.2006. Nett ble plassert ved busken hvor den ofte holdt seg, men det ble
ikke fangst. Foto: Christer Jakobsen

TJELD Haematopus ostralegus
Vanlig hekkefugl
2006 Sesongen komi gang alt for sent til a f0lge tjeldens ankomst i ar. 1.4. var 30 ind. pa
plass, et antall som ble det gjennomsnittelige for april. 14.4. ble det i tillegg registrert en flokk
pa 15 pa trekk nordover. I mai og fram til21.7. ble bestanden anslatt til40+ aile dager bortsett
fra 5.5., da hele 0ya ble telt. Da kom antallet opp i anselige 85 ind! Det kan nok antas at en
del av disse var rastende fugler som h0rte til andre steder. Tre reir med til sammen 10 egg ble
funnet rundt Ferskvannsdammen og pa 0st, i tillegg ble det registrert 11 revirhevdende par.
H0sten startet med betydelig lavere antall og ble aldri tosifret. Kun 2-5 ind. ble notert 18.8.3.9. Deretter enkeltindivider 23.9. og 13.-14.10. og til slutt 2 ind. 15.10.
2007 10 ind. f0rste observasjonsdag 4.3. ble raskt til 50 den 6.-7.3., f0r antallet var nede pa
20 den 8.3. Siste uke av mars hadde 30-42 ind. , f0r 31.3. slo til med 50 ind. I april og mai Hi
antallet pa 20+ til40+. Trekkende fugler ble loggf0rt med 22 ind. 6.4., 5 ind. 7.4., 10 ind. 1.5.
og 35 ind. 11.5. 8 par ble registrert revirhevdende langs 0stsiden av 0ya, Festningsholmen S0rodden 4.4. og 11 par pa vestsiden, dvs. strekningen Massebukta-Anusbukta.
Pa h0sten kun loggf0rt tre dager. 2 ind. pa Nord 18.8., som dagen etter satt pa Vest.
Det samme gjorde arets siste tjeld 1.10.
2008 20 ind. var pa plass 18.3., noe som 0kte til28 den 20.3., som var et normalt antall for
varen. .Arets h0yeste antall var den 22.3. med 50 ind. Av disse var 25 ind. samlet i en rastende
flokk pa Vest.- En eneste obs. pa h0sten da 2 ind. rastet pa 0yskjrera 25.9.

SANDLO Charadrius hiaticula
Vanlig hekkefugl i mindre antall
2006 En blanding av rastende fugl pa trekk og lokale fugler utgjorde til sammen 23 ind.
arets f0rste obs.dag 1.4. Ellers i april var det 10 ind. 12.4., 18 ind. 13.4., 3 ind. 15.4., 18 ind.
16.4. og 4 ind. 17.4. De tre f0rste ukene av mai, 1.- 24.5. la antalletjevnt pa 5-12 ind., f0r
arets beste dag slo til med 24 ind. 25.5. Den 3.6. var tallet igjen pa det mer normale, med 4
ind. Hekketaksering i mai ga 10 revirhevdende par, i tillegg til 2 reirfunn, dvs. noe mer enn
antatt. Dette antyder at arten overses om det ikke letes etter og telles spesielt etter den. En rna
ogsa regne med at aret var et spesielt godt ar for arten. - Pa h0sten ble det sett 3-12 ind.
loggf0rt 21.7.-2.9.
2007 9 ind. i flokk pa Vest startet aret 4.3. Utover i mars la antallet pa 1-6 ind., til og med
24.3. 25.3. hadde 11 ind. og 31.3. 10 ind. April og mai varierte med 6-11 ind. 6.4. ble det
registrert 3 revirhevdende par. - Arten ble kun sett en dag pa h0sten, den 17 .8. da 6 ind. var i
Massebukta.
2008 Arten loggf0rt med 2-12 ind. fra 18.3 . Minst 5 par hevdet revir pa 0ya, nrermere
bestemt ved Ferskvannsdammen, Anus, Vestre Vaderbukt og ved Nordodden. Paret i Anus
ble sett med 2 pull. - Eneste observasjon pa h0sten var 3 ind. som trakk N over huset 31.8.

BOLTIT Charadrius morinellus
Sjelden. 11 funn totalt
2008 1 ind. f10y opp fra Svartskjrer og inn over Myra 24.5. ble funn nr.11 for 0en.
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HElLO Pluvialis apricaria
Sporadisk i varierende antall pa var- og hasttrekk
2006 Kun 2 observasjoner rna sies a vrere under normalen. 1 ind. rastet pa Vest 5.5. og 4
ind. trakk 8.5. Litt mer spesielt er et funn av 4 ind. i Anusbukta enjulidag med ukjent dato.
Sett fire dager pa lwsten, 1 ind. 20.8., 2 ind. 22.9. og 1 ind. 24.9., alle trekkende. Siste
observasjon av ett rastende ind. 15.10.
2007 Enda mer :tatallig dette aret. Sett bare en dag pa varen: 28.4. med 6 ind., hvorav 3
rastet og 3 trakk.- Tre dager med observasjoner pa lwsten: 2 pa direkte trekk og 2 rastende
18.8., 4 rastet 1.1 0. pa Svartskjrer og til sist 1 rastende 4.1 0.
2008 Litt mer normal opptreden dette aret, da arten ble loggf0rt 8 dager 24.4.-24.5. De klart
lwyeste antall var av trekkende fugler: 42 ind. 6.5. og 40 ind. 7.5. H0yeste antall rastende var
12 ind. 2.5. De 0vrige dagene dreide det seg om 1-2 ind.- Tre funn pa lwsten, 2 ind. 30.8.,
1 dir. 25.9. og til slutt 2 ind. som rastet 11.-13.10.

TUNDRALO Pluvialis squatarola
Sporadisk i mindre an tall pa hasttrekk. Uvanlig pa varen.
2006 Sett fire dager pa lwsten, alle i september. Arets f0rste var 1 ind. pa Vest 2.9.,
deretter 3 ind. 16.9. og 22.9. og arets siste var et faktum 23.9.
2007 Ett varfunn da en ad. fugl rastet pa 0yskjrera 9.6. - Pa lwsten ble det sett dobbelt sa
mange, rettere sagt 1 som trakk direkte s0r over sj0en 18.8. og 1 som rastet pa 0yskjrera 7.1 0.
2008 Ett varfunn. En hann satt pa 0yskjrera 11.5. - Pa h0sten 2 rastende enkeltind. 12.10.
Dagen etter ble kun en av disse observert.

VIPE Vanellus vanellus
B ekker i mindre antall og er sporadisk pa trekk
2006 Ikke overraskende var det meste av 0yas populasjon pa 12 ind. pa plass nar sesongen
startet 1.4. Gjennom hele varen ble det vanligvis sett 10-12 ind., med 16 ind. 16.4. og 14 ind.
2.5. Under takseringer ble det anslatt at 6 par fors0kte a hekke: 1 pa Nord, 1 pa Myra og hele
4 par rundt Ferskvannsdarnmene og God-bukta. Her ble det ogsa funnet to reir med 4 egg i
hvert, og 1 + 2 pull. henholdsvis 20.5. og 25.5. Vipene forsvant tidlig dette aret, og kun 2 ind.
pa Vest 21.7. og 1 ind. 19.8. kan kalles lwstfunn.
2007 Det var gjennomgaende frerre viper pa 0ya dette aret. Fra sesongstart 4.3. og fram til
1.4. la antallet vanligvis pa 1-4 ind., mens 12 ind. 6.3. stakk seg positivt ut. Fra 4.4. og ut
varsesongen 27.5. Ia antallet pa 8-15 ind. Den 4.4. ble det i tillegg loggf0rt 7 trekkende ind.
2008 Rastende fugler pa trekk var nok noe av grunnen til 18 ind. pa 0ya arets f0rste
bemanningsdag 18.3.; deretter arets lwyeste antall25 ind. den 22.3. For0vrig la antallet "faste
fugler" pa 8-12 ind. og 4-5 antas aha hekket. Paret i Anus fikk minst 1 pulL som ble sett 11 .6.
Ingen observasjoner pa lwsten.

POLARSNIPE Calidris canutus
Sporadisk i varierende an tall pa hasttrekk
2006 Sett fire dager med 1-5 ind. pa lwsten fra 23.8.-22.9.
2007 Kun sett to dager, 1 ind. 29.9. og 2 ind. 1.1 0. , darlig bemanning er nok arsak til dette.
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SANDL0PER Calidris alba
Fatallig gjest pa hasttrekk
2006 1-4 ind. hadde tilhold pa S0rodden og Vest 23.8-3.9.

DVERGSNIPE Calidris minuta
Fatallig gjest pa hasttrekk
2006 Sett tre dager pa h0sten. 1 ind. oppholdt seg sammen med myrsniper pa S0rodden 24.
Det samme gjorde 2 ind. 2.9. En av disse ble der til dagen etter.
2007

1 ind. rastet pa 0yskjcera 4.10.

MYRSNIPE Calidris alpina
V anlig, og til dels tallrik pa hosttrekk
2006 Tre varfunn dette aret: 3 ind. 8.5., 5 ind. 20.5. og 1 ind. 24.5.- Langt flere pa h0sten,
som startet med 18 rastende ind. i Vestre vaderbuk:t og Ringgasbukta, og 1 dir. 18.8. Deretter
daglig i ensifret antall fram til23.8. I dagene 24.8.- 3.9. viste arten en tydelig trekktopp med
24 ind. 24.8., 45 ind. (de fleste pa S0rodden) 2.9. og 12 ind. samme sted 3.9. 16.9. kunne vise
tillS ind., men deretter var antallet igjen ensifret i 4 dager fram til arets siste 6 ind. 24.9.
2007 En svcert darlig sesong. 1 ind. 6.3. og 3 dager med 6-8 ind. pa h0sten, 4.-7 .1 0.
2008 5 funn pa varen, alle 2.- 24.5. Fire av dagene var det 1-4 ind.; den 23.5. rastet 6 ind. pa
0ya.- Pa h0sten var 5 funn konsentrert til27.9.-13.10. 12. ind. ble h0stens maks.tall.

FJELLMYRL0PER Limicola falcinellus
Totalt 4 observasjoner 1881-1977
Ikke obs. 2006-08.- I 0stfold-Natur nr.37:102, er anf0rt 3 funn fra Akemya 1967-77.
I tillegg foreligger en obs. 6.6.1881: 1 par, hvorav 1 h:unn skutt av J. A. Thome,
publisert som "strandvibe Tringa pygmaea" (Norskjceger- ogfiskerforenings tidsskrift 1882,
bind 11:103-115; faksimile i Fylkesmannen i 0stfold, miljevernavd., rapport nr.l, 1995:19).

BRUSHANE Philomachus pugnax
Fatallig pa trekk var og host
2006 Arets f0rste var et par som rastet pa Vest 6.5. Et nytt ind. dukket opp dagen etter,
og 8.5. ble 2 ind. sett pa direkte trekk. Et nytt rastende ind. 19.5. ble varens siste.
Ett funn pa h0sten, da 2 ind. rastet pa Svartskjcer 3.9.

ENKELTBEKKASIN Gallinago gallinago
Regulrer hekkefugl
2006 2 ind. pa Vest "sparket i gang" sesongen 1.4.. Deretter gikk det 14 dager f0r neste obs.
Fra 14.4. steg antall stedfaste fugler fra 2 ti18 den 2.5.; 6 av disse spilte. Den 7.5. ble det
notert 10 ind. hvorav 5 spillende. Deretter ble antall observerte fugler fcerre, og var ut
varsesongen 2-6 ind. Ett reir med 4 egg ble funnet pa Myra. Siste loggf0ring pa varen var 3
ind. 10.6. - Det ble bra med registreringer av enkeltbekkasiner pa h0sten ogsa, med 9 ind. i
Starren 21.8. og 11 ind. 23.8., hvorav 6 pa direkte trekk. Det meste av september fikk
gjennomgaende 5 ind. daglig i loggen. Arets to siste var av 4 ind. 14.10. og 3 ind. dagen etter.
2007 Ssongen startet med enkeltind. de to f0rste obs.dagene 1.- 4.4., med maks. 7 ind. 5.4.
Resten av aprilla antallet pa 4-6 ind., deriblant minst 3 spillende. Mai fikk gjennomgaende
noe lavere antall med 1-4 ind. og en liten topp med 5 ind. 27.5. Juni hadde to dager med 1 ind.
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8.-9.6.- H0sten fikk kun 5 dager med enkeltbekkasin, 18.8.-7.10. 4 av dagene var antallet 2-4
ind. Det definitive unntaket kom 30.9. da 22 ind. rastet pa 0ya. 20 av disse lettet fra Myra i
samlet flokk!
2008 0yas beholdning 0kte suksessivt fra 1 ind. 20.3. - opp til 8 ind. 23.4., da 3 ind. spilte
pa Myra, i Anusbukta og ved Ferskvannsdammen. I tillegg til disse spilte flere ganger 1-2 ind.
pa 0stmyra, sa det antas at 6 par hekket pa 0ya, selv omtrent bare halvparten blir observert
jevenlig. Varens siste obs. var en spillende hann pa Myra sap ass sent som 3 1.5.- Mer :tatallig
pa h0sten, med 1-3 ind. 28.8. -19.10. Det ble ogsa to vinterfunn av 2 ind. 21.12 og 19.12.

KVARTBEKKASIN Lymnocryptes minimus
Uvanlig og fatallig pa senhosten
2007 Ett ind. ble skremt opp ved Dammen 12.10. og et nytt ind. ved Starren 13.10.
Dette er midt i trekktiden for arten, sa to ulike individer antas.

RUGDE Scolopax rusticola
Fatallig hekkefugl, sporadisk pa trekk
2006 Daglig revirhevdende med 1-2 ind. 11.4.-10.6. Eneste unntak, og det til gangs,
var ikke mindre enn 8 ind. loggf0rt 13.4., hvorav de fleste ble skremt opp ved Speidersletta.
To registreringer pa h0sten. 1 ind. 18.8. og 1 ind. som ble fanget i Frukthaven 17.9.
2007 1 ind. over Speidersletta og Glova 24.3. ble f0rste rugde for aret. Fra 3.4. ble det sett
1-2 ind. nesten daglig til og med 8.6. De aller fleste var spillende fugler pa sine sedvanlige
"kveldsturer".
2008 2 ind. var pa 0ya de tre f0rste obs.dagene etter 20.3., deretter 1 revirhevdende ind.
19.4.-10.5.- Pa h0sten ble 1 ind. registrert 3 dager 25.-26.9. og 12.10.

LAPPSPOVE Limosa lapponica
Sporadisk!uvanlig i mindre antall pa trekk
2008 12 ind. ble sett pa trekk 8.5.

SMASPOVE Numenius phaeopus
Vanlig pa vartrekk, unntaksvis med store flokker
2006 -Kommer mai, kommer smaspovene! Denne gang 2.5. med 2 ind. rastende og 70 ind.
strake veien nordover. St0rre flokker ble deretter sett nesten alle dager til og med 8.5.
med 326 ind. den 6.5. som maks.dag (bl.a. 47 rastende og 272 pa trekk). Dei-etter ble det litt
lenger mellom flokkene - og bemanningsdagene: 15 ind. 19.5. var siste flokk av noe st0rrelse,
.fur 25.5. med 2 rastende ind., og arets 2 siste smaspover 3.6.
2007 Ikke mindre enn 40 smaspover ble sett i Anus 24.4.; deretter en dr0y uke f0r 2
registreringer av et mindre antall. Fra 4.5. med 70 ind. var trekket skik:kelig i gang. Spesielt
dagene 10.-12.5 utmerket seg med 70-92 ind. daglig, de fleste pa trekk. - Pa h0sten ble eneste
obs. 1 ind. ved Veslesundet 19.8.
2008 Kun observert i mai, men maneden ble til gjengjeld "fylt fint uti loggen", med daglige
observasjoner 2.-11.5. og "gode" tall. 6 av dagene hadde mer enn 25 ind. Mindre antall ble
loggf0rt ut maneden. De beste dagene var 7.5., da det rastet hele 275 ind. pa S0r - og deretter
60 ind. pa trekk 9.5.
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STORSPOVE Numenius arquata
Sporadisk i varierende antall pa trekk, potensiell hekkefugl
2006 Ett rastende ind. pa Nord 12.4. varslet at storspovese-songen var i gang. Takket vrere
minst 2- 4 stedfaste ind. fra 17 .4., ble arten et unormalt vanlig syn gjennom varen. I tillegg
b0r nevnes 5 og 2 ind. pa trekk 14.-15.4. og 12 ind. den 6.5. 1-2 av de faste fuglene ble
jevnlig sett i spillflukt i omradet 0st for Nyskogen og pa Myra. Et sommerfunn av 2 ind.
16.7. bidro til mistanke om hekking av 1-2 par.- Pa h0sten normalt sett med 2-4 faste ind. i
perioden 17.-25.8., med unntak av 8 ind. 18.8. og 22.8.
2007 3 ind. kom smfra 6.4., hvorav 1 ind. slo seg ned pa 0ya. Deretter gikk det en tid uten
obs., f0r 2-10 ind. ble sett daglig 24.-30.4. Fra 1.5. til27.5. ble 1 rastende ind. settjevnlig.
2008 Ogsa i ar ble det sett 1-3 stedfaste ind., 19.4.-31.5. 1 ind. varsletjevnlig litt forskjellige
steder pa Vest. Av trekkende fugler ble det registrert 18 ind. rastende pa 0yskjrera 19 .4.
Hele 134 ind. trakk over 0ya i l0pet av 23.4. og 47 ind. den 24.4. - Ingen storspover ble sett
denne h0sten.

BRUSHANE Philomachus pugnax
Uvanlig pa vartrekk, ikke arlig
2008 Ett ind. rastet pa 0yskjrera 29.8.

SOTSNIPE Tringa erythropus
Uvanlig i mindre antall sen var og tidlig hast
2006 Ett ind. rastet i Vestre Vaderbukt 18.8. og i Anusbukta 20.8.
2008

2 ind. trakk over Dammen 10.5.

R0DSTILK Tringa totanus
Hekker i mindre antall. Sporadisk i varierende antall pa trekk. Kan overvintre
2006 V anligvis ble 2-6 ind. av stedfaste fugler notert 1.4.-11.6. Under en taksering fant vi
3 reir, henholdsvis med 3, 3 og 4 egg. I tillegg var det minst to andre par med revirhevdende
adferd, som antydet en uvanlig god hekkesesong for arten ti10en a vrere. Av trekkende fugler
nevnes kun 10 ind. mot N ute over sj0en 8.5. 16 rastende ind. ble sett i en flokk den 3.6.
Pa h0sten var det 1-2 ind. til stede 17.-23.8. pa Vest.
2007 Arets f0rste mdstilk satt ved Veslesundet 6.3. Deretter ble 8 ind. notert den 28.4.
Senere var antallet normalt pa 4-6 ind. Arets trekkdag var 4.5. med 13 ind. i Anus.
Samme dag ble det revirhevdende par obs. ved Dammen, pa 0yskjrera og pa Vest, som brakte
totalantallet til 19 ind. - Pa h0sten var 1-2 ind. til stede 17.-19. f0r arets siste ind. ble sett 4.1 0.
2008 F0rste observasjon var 1 ind. ved Anus 19.4. Fra 24.4. ble detjevnlig sett 4-7 ind. ut
mai maned. Det antas at minst 3 par hekket, pa Vest, Nord og ved Dammen. Varens siste obs.
var 1 pari Anusbukta. 11.6. - 1 trekkende ind. over huset 19.10. ble eneste h0stregistrering.

GLUTTSNIPE Tringa nebularia
Vanlig i mindre antall pa var- og hasttrekk
2006 F0rste ind. satt pa Vest 2.5 . Fra 4 .5. til8.5. ble arten sett daglig med 2-10 ind.
H0sten startet med 10 ind. 18.8., som ble arets beste dag for arten. Deretter var antallet
normalt pa 4-8 ind. til og med 8.9. Senere ble det kun notert enkeltind. 9., 17. og 22.9.
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2007 Et ar under middels bade vedr. antall obs.dager og individer. 3 ind. pa Vest ble arets
f0rste og arets h0yeste antall den 29.4. 2 ind. fulgte 1.5. Ett ind. var til stede 10.-11.5. fur
varens sist ind. trakk 23.5.- Kun ett ind. sett pa S0r 17. og 19.8 i h0stsesongen.
2008 Aret startet med obs. av enkeltind. 23.4. i Ferskvannsdammen, ellers var som vanlig
mai rette maned for a se arten pa 0ya, da 2-4 ind. ble settjevnlig t.o.m. 24.5., i tillegg til en
flokk pa 12 over huset 5.5. - Pa h0sten rastet 2 ind. 29.-30.8. og 4 ind. pa trekk sistnevnte dag.

SKOGSNIPE Tringa ochropus
Sporadisk pa trekk var og host. Ikke arlig
2006 2 ind. rastet og 1 ind. trakk 15.4. Deretter trekkende enkeltind. 17.4. og 6.5.
Pa h0sten ble tre ind. observert trekkende 19.8.

GR0NNSTILK Tringa glareola
Sporadisk til vanlig pa var- og hosttrekk.
2006 To funn pa varen, av 2 ind. 7.5. og 1 ind. 3.6., alle rastende.
Pa h0sten 4 ind. rastende pa Vest 18.8. og pluss 1 dir. 19.8.
2007 Kun 1 ind., som rastet 11.5. Dette er langt under det vanlige.
2008

1 ind. ble sett pa direkte trekk 10.5.

STRANDSNIPE Actitis hypoluecus
Til dels vanlig pa var- og hosttrekk
2006 Arets furste satt pa Vest 2.5. Arten ble sett daglig 4.-7.5. med 1-3 ind.
Pa h0sten ble det loggfurt 2-7 ind. 17.8.-3.9. Deretter gikk en periode uten obs.
f0r arets siste ind ble sett 16.9.
2007 Uvanlig :fa ind. ble sett : 2 ind. pa Svartskjrer 1.5. og 1 ind. 9.5., 2 ind. i Anus 26.5. og
1 ind. 27.5. - Sett tre dager pa rad pa h0sten: 3 ind. i Massebukta 17 .8., hvorav mulig to sett
pa Vest 18.-19.8.
2008 Heller ikke i ar var arten srerlig vanlig, og ble bare sett 4 dager 9.-24.5. Med unntak av
4 rastende ind. 24.5., var det enkeltind.- To observasjoner pa h0sten, med 1 ind. 28.8. og
2 ind. 29.8.

STEINVENDER Arenaria interpres
Hekker fatallig de fleste ar, sporadisk pa trekk.
2006 Arets f0rste satt pa en holme utenfor Vest 4.5., og enkeltind. ble sett 7. og 8.
Den 20.5. "slo det til", med 1 ind. pa Nord og to flokker med 12 og 6 ind. pa Vest,
dvs. ikke mindre enn 19 totalt! Dette ble ogsa siste loggf0ring av arten pa varen.
Pa h0sten 2 ind. pa S0rodden 24.8. og 1 ind. i Vestre Vaderbukt 2.9.
2007 Ett ind. ble sett sammen med 9 sandlo pa Vest allerede 4.3. Deretter ble ikke arten sett
fur 2 ind. satt pa Vest 28.4., hvor antallet dagen etter 0kte til3 . Varens, og arets siste, var ett
ind. pa Vest 9.6.
2008 1-2 ind. ble sett 6 dager i perioden 8.5.-12.6. Av disse var 4 observasjoner par pa Vest
og S0r. - Loggfurt 1 dag pa h0sten med 4 ind. 1 ind. satt pa Vest og 3 pa 0yskjrera.
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POLARJO Stercorarius pomarinus
Sjelden pa trekk. 10 funn t.o.m. 2004
2006 Ett ind. f10y forbi s0r pa Svartskjrer 3.6.

TYVJO Stercorarius parasiticus
Jevnlig i mindre antall pa varen, fatallig pa hasten
2006 Sett 6 dager hvorav 5 pa varen 2.5.-4.6. 1 ind. 2.5., 2 ind. 6.5., 3 ind. (1 lys) 25.5. og
hele 9 ind. (2 lyse) trakk forbi 3. og 4.6. - Ett funn pa h0sten, da en ad. lys fugl trakk forbi 3.9.
2007 Kun tre obs.dager dette aret, alle pa varen: 3 trekkende 26.5., 4 rastende 27.5. og
1 pa trekk s0rover 9.6.
2008 Observert 5 dager i mai, 3.-30.5. og 1 dag ijuni, 12.6. Med unntak av 4 ind. 24.5. var
aile obs. enkeltindivider.

FJELLJO Stercorarius longicaudus
Sjelden. 11 funn t.o.m 2004
2006 En ad. fugl kom inn over S0r 3.6.

STORJO Catharacta skua
Uvanlig, men nrer arlig i varierende antall
2007 4 ind. 17.8.: 1 ad og 1 immatures trakk mot N nrer land kl.10.45,
1 ind. S for Torbj0mskjrer kl. 11.30 og 1 ind. N for Torbj0mskjrer kl. 19.00.
2008

Ett ind. f10y i rolig flul<t forbi S0r pa vei 0stover.

UBESTEMT JO Stercorarius sp.
2007 Enkeltind. av ubestemte joer 11.5., 17.8. og 7.10.
2008 Ett ind. trakk 10.5.

HETTEM.AKE Larus ridibundus
Vanlig tilstede i mindre antall var og sommer
2006 2-15 rastende fugler obs. daglig f0rste halvdel av april. 16.4. hadde 5 rastende og 15
trekkende, deretter 1 og 2 ind. et par dager fram til2.5. Tre dager pa rad 6.-7.5. hadde et
brukbart trekk, med henholdsvis 14,30 og 20 ind. De siste observasjonerpa varen var 1-4 ind.
3.-11.6.- Bare sett to dager pa h0sten. 1 1K 20.8. og 1 ind. 23.9.
2007 2-8 ind. obs. jevnlig 1.-24.4. 10 ind. 28.4., 5 ind. 9.5. og deretter tre dager med
enkeltind. t.o.m. 27.5., f0r arets siste 5 fugler ble sett 9.6.
2008

Oppti110 ind. rastet 18.3.-11.6. i tillegg til sporadiske observasjoner av trekkende ind.

FISKEM.AKE Larus canus
Fatallig hekkefugl. V anlig tilstede var og sommer
2006 Hekket. To reir med 2 og 3 egg ble funnet pa S0rodden. Antall observerte ind. var
stabilt mellom 30 og 50 ind. 2.4.-25.5. Bemerkelsesverdig nok ble hele 150 ind. loggf0rt 3.6.,
82

som ogsa var siste loggdag for arten pa varen. - Pa lwsten ble det sett 2 ind. 15.-16.9. og 1 ind.
23.9. og 15.10.
2007 2 ind. satt pa S0rodden 10.4. Deretter la antallet mellom 10 og 50 ut varsesongen.
H0yeste antall var 50 ind. 29.4.- Kun to loggf0ringer pa lwsten, med 10 rastende og 5
trekkende 18.8., samt 5 ind. 19.8.
2008 Fatallig fra slutten av mars og tallrik fra midten av april. Pa det meste 41 rastende
19.4. - Kun to observasjoner pa lwsten: 4 ind. 29.8. og 6 ind. 19.10. Til slutt 1 1K som satt pa
S0r 29.12.

SILDEMAKE Larus fuscus
Fatallig hekkefugl. Vanlig tilstede i hekkesesongen
2006 16 ind. var pa plass ved sesongstart 1.4. Mellom 10 og 15 ind. pa varen. Unntaket var
14.4. da 120 ind. ble loggf0rt, hvorav 93 ind. i en flokk ved Dammen. Dagen etter 50 ind.
Pa lwsten hadde august 10-25 ind. de fleste dager, men kun 3 ind. pa en tellerunde 25.8.
Starten av september b0d pa lwstens lwyeste antall: 20 ind. 2.9. og 50 ind. 3.9.
Etter dette bare 5 ind. 16.9., 1 ind. 22.9. og 2 ind. 23.9.
2007 10-30 ind. ble registrert 4.4.-27.5.- Kun to observasjonsdager pa lwsten: 60 ind.,
hvorav 50 trekkende, 16.8. og 25 ind. pa rastende 18.8.
2008 Arets f0rste la pa S0r 20.3., > 10 ind. ble det f0rst fra 23.4. Mai hadde 10-30 ind.,
med toppnotering 24.5.- Kun en obs. pa lwsten av 5 ind. 29.8.

G.RAMAKE Larus argentatus
Hekker i storre antall. Tallrikt tilstede hele aret.
2006 100 ind. ble loggf0rt 1.4. som arets laveste antall helt til 16.9. Arets tall var ikke i
nrerheten av tidligere registrerte antall pa 0ya. Var-tallet var mellom 150 og 250 ind ..
4 reir med totalt 9 egg ble :funnet 25.5.- H0stens f0rste registrering 21.8. ble ogsa arets
lwyeste antall med 300+. For 0vrig la antallet pa 60-128 ind. resten av lwsten til14.10.
2007 Et srerdeles darlig ar for arten, med 250 ind. 6.3. som lwyeste antall. 200 av disse
fulgte en traler pa sj0en. For 0vrig ble det loggfurt 40-150 ind. pa varen og 60-150+ pa
lwsten.
2008 Som regel100+ rastende ind. Minste antall4.5. med bare 32 ind. telt rundt om pa 0ya,
utenom pa Vesle. Maks. 180 ind. den 19.4. I tillegg kan nevnes 400 ind. rundt div. fiskebater
6.5.- Pa lwsten registrert med 150-290 ind. fram til12.10. Deretter 50-100 ind. daglig.

SVARTBAK.Larus marinus
Hekker. Vanlig tilstede hele aret.
2006 Stabil tilstedevrerelse pa varen, med 30- 48 ind.. Den 5.5. ble 0yas hestand telt til48
ind. hvorav antatt halvparten pa reir, bl.a. 5 reir pa 0yskjrera. - H0sten viste mer varierende
forekomster med 10- 60 ind.- Lavere antall utover lwsten, ikke over 25 ind. etter 24.9.
2007 Det ble foretatt £a maketellinger dette aret. Aret var godt under middels for arten.
15 ind. var pa plass 6.3., et vanlig ca. dagstall gjennom, aret. 40 ind. ble varens og arets
lwyeste antal14.4. 4 par hekket pa 0yskjrera.- Kun 3 tallfestede loggf0ringer pa lwsten:
15 rastende og 20 trekkende 17 .8., 10 rastende og 10 trekkende 7.1 0. - og sist - og faktisk
aller minst antall for aret, 2 ind. 11.11.
83

2008 Arets f0rste tall i loggen ble ogsa det lwyeste, med 40 ind. 18.3. Resten av varen la
tallene pa 10-30 ind. 2 par hekket pa 0yskjrera og 1 par nrer Veslesundet. Pa lwsten vanlig
med 10-25 ind. De to desemberturene hadde 10 og 5 ind.

KRYKKJE Rissa tridactyla

Sporadisk, enkelte ar vanlig pa hosten
2006 Et magert ar, med kun to funn. 1 2K ind. trakk 17.4. og 1 ind. trakk 3.6.

2008 Til dels svrert gode tall et par dager denne lwsten. En ad mot SV 28.9. var f0rst ute,
ellers fire obs.dager i medio oktober. 7-15 ind. daglig 11.-13.10. og til slutt ikke mindre enn
70 dir. 19.10.

MAKRELLTERNE Sterna hirundo
Vanlig i hekkesesongen
2006 Hekket. 10 ind. utenfor pa Vest 1.5. markerte starten pa sesongen for arten. Dagen
etter 15 rastende og 40 pa trekk. Deretter kom et par ensifrede dager f0r 6.5. slo til: 120
rastende og 40 pa trekk. Samme dag ble det ogsa telt 200 ubestemte temer. Den 7.5. var det
fortsatt 100 som rastet og 20 som ble sett trekkende. Resten av mai hadde mer normale antall
med 20-30 rastende. En ny trekktopp kom 3.-4.6. med henholdsvis 50 og 100+ pa trekk.
Varens siste loggf0ring ble av 30+ rastende og 20 pa trekk 10.6. - Kun to lwstobservasjoner
av rastende enkeltind. 3.9. og 23.9.
2007 Sparsom forekomst etter et meget godt ar i 2006. 2 ind. fisket i Husbukta 24.4.
Arten ble deretter sett daglig 28.4.-27.5. med 10-15 ind. Bestenoteringen kom 27.5. med 40
rastende.- To observasjonsdager pa lwsten. 11 ind. (5 dir.) 18.8. og 3 ind. (1 dir.) 19.8.
2008 Arets f0rste 2 ind. fl0y over Svartskjrer 23.4. Arten ble deretter daglig observert resten
av varen. Normalt ble 10-20 ind. sett fiskende eller rastende rundt 0ya. En trekkdag som
virkelig skilte seg ut, var 24.5. med 150 ind. pa vei nordover.- Kun en obs. av 2 ind. pa
lwsten, 28.8.

R0DNEBBTERNE Sterna paradisaea
Vanligvis sparsomt forekommende i hekketiden
2006 Arets f0rste var 2 ind. pa Vesle 2.5. Resten av mai Ia antallet relativt stabilt pa 3-10
ind. De to beste dagene komi begynnelsen av juni med 20 rast. og 25 dir. 3.6. og 50+ dir. den
4.6. Ett lwstfunn av 1 rastende ind. 23.9.
2007 Fa registreringerdette aret. Fire loggf0ringer pa varen fra 9.5.-27.5 med opptil 6 ind.
Ett funn pa lwsten av 1 rastende fugl17.8 .
2008 Daglige observasjoner fra 10.5. og ut varsesongen, som regel2-5 ind. Ett unntak var
24.5. hvor 10 rastende og 10 trekkende ind. ble loggf0rt. Samme dag varslet ett pari Vestre
Vaderbukt, men det er uvisst om arten hekket her.
UBESTEMT TERNE Sterna sp.
2006 Ganske lwye ta116.5.-4.6. med 40-200 pa trekk.- Pa lwsten 3 ind. 3.9. og 5 ind. 23.9.
2007 Langt flere ubestemte enn bestemte temer ble sett dette aret. 30-50 ind. ble notert 8
dager 29.4.-9.6. Den 9. og 10.5. var det vesentlig flere, med henholdsvis 300 og 150 pa
trekk. En 2K fugl ble sett rastende 9.6.- Pa lwsten var det ensifrede antall pa trekk 17.-18.8.
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2008 Fire dager med observasjoner i maimed 250 ind. dir. 25.5. som klart lwyeste tall.
Ett ind. pa vei nordover 12.1 0. ble eneste lwstobs.

HVITVINGESVARTTERNE Chlidonias leucopterus
Meget sjelden. Forste fu'nn for Akeroya, og nummer to i 0stfold.
2006 En adult fugl trakk innover fjorden og ble sett fra obs.plassen pa S0r.
Observasjonen er ikke forelagt LRSK

LOMVI Uria Aalge
Sporadisk og fluktuerende forekomst. Kan forekomme i store antall pa hasten
2006 1-3 ind. ble notert ved tre anledninger 13.4.-24.5. Ett enkeltind. rastet 3.6. og 3 ind. ble
sett 4.6.- Kun to loggfuringer pa lwsten av 5 ind. 16.9. og 16 rastende 23.9.
2007 Totalt 8 registreringer pa varen fra 10.3.-22.5. av 1-2 ind. med ett unntak, da 8 rastet
og 2 trakk den 6.4.- Pa lwsten kun en obs. av 2 ind. 7.10.
2008 Nok et darlig ar. Kun sett fire dager pa lwsten, 28.9.-13 .1 0. H0yeste antall 10 ind.
13.10.

ALKE Alca torda
Sporadisk forekomst og variabel i antall. Mindre vanlig enn lomvi.
2006 Arets f0rste laved 0yskjrera 15.4. Den 24.5. ble det sett henholdsvis 2 og 5 direkte
trekkende forbi 0ya. Kun en observasjon av 1 ind. pa lwsten av 1 rastende fugl 15.1 0.
2007 Tre observasjoner pa varen og fern pa lwsten er litt mer enn man kunne forvente et ar
med lite bemanning pa h0sten. Men med tanke pa en invasjon og paf0lgende massed0d av
alke i Oslofjorden denne lwsten, burde det ha blitt sett flere. Det ble anslatt at det mellom 20.
og 26.9. trakk over 15.000 alker inn fjorden, hvorav trolig minst 1.500 d0de pga matmangel,
i flg. tidsskriftet Toppdykker 'n til NOF Oslo & Akershus. Ett ind. rastet 9.5. og enkeltind.
trakk 10. og 23.5.- Pa lwsten 1-2 rastende tre dager 30.9.-4.10. De to siste observasjonene var
av trekkende fugler, 2 ind. 7.10. og 5 ind. 11.11 .
2008

Observert 6 dager 27.9.-19.10. med mest 6 ind. 12.10.

ALKEKONGE Alle alle
Sporadisk i relativt sma antall vinterhalvaret. Fiest pa senhosten
2008 "Endelig" ble det sett noen alkekonger igjen. 1 ind. rastet 13.10. utafor 0yskjrera.
1 ind. direktetrekk 18.10. oghele45 ind. trakkforbi 19.10.

TEIST Cepphus grylle
Sporadisk i hekketiden, uvanlig ellers
2006 2 observasjoner er uvanlig lite i l0pet av et ar. 1 direkte 7.5. og 16.9.
2007 Observert 4 ganger med enkeltind i april, en gang i mai, f0r varens siste obs.dag med
1 rastende og 2 direkte trekk. - Sett en gang pa lwsten, da 1 ind. rastet pa Vest 4.1 0.
2008 Tre observasjoner ultimo mai. Rastende enkeltind. utafor pa S0r 23. og 31.
samt 1 direkte 24.5.
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SKOGDUE Columba oenas
Uvanlig, normalt fatallig pa trekk
2006 Ett ind. rastet pa Speidersletta 2.5.

RINGDUE Columba palumbus
Fatallig i hekketiden. Til dels store antall pa trekk, de fleste over Spjreroy
2006 1-3 ind. hadde tilhold pa 0ya fra 12.4.-11.6. 3 ind. var ogsa tilstede pa sommeren dade
ble sett fra krakken pa S0r 16.7. Pa h0sten ble henholdsvis 2 og 3 ind. sett 3.9. og 15.10.
Ingen trekkende fugler ble notert dette aret.
2007 5 dir. trekkende mot 0st over huset 6.3. ble arets f0rste ringduer. 25.3. rastet 8 ind.
Resten av varen ble det med ujevne mellomrom registrert 1-4 ind. til og med 8.6.
2008 To ind. var fastboende pa 0ya fra 19.4. og ut varsesongen (12.6.). Kun to dager med
flere observerte. 6 ind. rastet 8.5. og 4 ind. dir. 24.5.

HLERFUGL Upupa epops
Meget sjelden. Kun 1 tidligere funn pa Akeroya
2006 En virkelig "godbit" var et faktum da 0yas eneste tilstedevcerende "skader" ble
oppmerksom pa irriterte svaler og linerler rundt "Strandatreet" pa Hussletta. Fuglen tiltrakk
seg de lokale "varslerne". En kjapp titt i optikken avgjorde at det dreide seg om 0yas andre
obs. av hcerfugl (det f0rste ind. ligger i samlingene pa Zool. Mus. Oslo!). Dessverre forsvant
fuglen nesten like raskt som den dukket opp.

GJ0K Cuculus canorus
Regelmessig hekkefugl i lite antall
2006 En revirhevdende fugl ble h0rt og sett 6.5.-11.6. Unntaket var 3.6. da 2 ind. ble notert.
Pa h0sten ble 1 ind. sett 2. og 9.9.
2007

1-2 ind. hevdet territorium 11.5.-9.6. En hunn ble ringmerket 27.5.

2008 2 ind. sett eller h0rt ncermest daglig fra 9.5. og ut varsesongen (14.6.). Unntaket var
30.5. da 3 ind. ble loggf0rt.

JORDUGLE Asio jlammeus
Fatallig, men nrer arlig pa trekk
2006 Den 6.5. kom 1 ind. inn fra havet om morgenen og gikk ned for en god rast pa Myra.
Dagen etter gjentok "seansen" seg, bortsett fra at dette ind. rastet ved Veslesundet, f0r det
forsvant.
2007 Enjordugle ble sett ved Stranda i skumringa 1.10.
2008 Et ok armed 1 rastende i Barlindomradet 7.5. og enkeltind pa trekk 8., 10. og 31.5.
Sistnevnte kom like over huset til glede for de tilstedevcerende.

NATTRAVN Caprimulgus europaeus
Sjelden pa trekk. 20 funn til og med 2004
2006 En hunn rastet 20.8.
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TARNSEILER Apus apus
Vanlig pa trekket. Har hekket enkelte ar.
2006 Trekkaktiviteten startet med 1 ind. 6.5., for sa a 0ke til 7-15 ind. til og med 4.6.
Fra 9.6. begynte 4 ind. a ovematte under takstein pa inngangspartiet til huset. Disse var
stedfaste de neste 5 dager, og 1 par ble bekreftet hekkende 17.8. Dette var en t0rr sensommer
med antatt lite insekter. Darlig mattilgang har antakelig f0rt til at ungene vokste sakte.
De kunne fortsatt h0res under taksteinen 23.-25.8. Deter uvisst om de kom pa vingene.
H0sttrekket viste til10 ind. 18.8. og arets h0yeste dagstalllOO+ over huset 19.8.
Dagen etter var antallet nede i 20 - og fortsatte a synke inntil de 3 siste trakk 24.8.
2007 Pa varen ble 1-6 ind. registrert 12.-26.5. og 20 ind. dir. 27.5. Ett par brukte hustaket
som ovemattingsplass 8.-9.6., men deter uvisst om det ble hekkefors0k av det.- Pa h0sten ble
det gjort kun en loggf0ring av 11 j aktende ind. 19.8.
2008 Kun to dager med observert trekk: 25 ind. 24.5. og 30 ind. dagen etter. 2 par gjorde
hekkefors0k under hustaket fra 30.5., hvorav ett par holdt uti det minste til14.6.

VENDEHALS Jynx torquilla
Fatallig pa vartrekk
2006 1 ind. ble fanget og ringmerket i nett nederst i Glova 4.5.
2007 1 ind. ble sett ved Stranda pa morgenen 28.4. og sannsynligvis dukket et nytt ind. opp
ved huset pa kvelden.
2008

1 ind. ble sett pa Myra 2.5.

FLAGGSPETT Dendroscopus major
Variabel, men aldri tallrik forekomst var og host
2007 Kun ett ind., som oppholdt seg i bushen ved Speidersletta 2.1 0.
2008 1 1K hann ble fanget i nett SP 1 (Speidersletta) 26.9.

FJELLERKE Eremophila alpestris
Sporadisk i mindre antall var og host. Ikke arlig
2006 1 ind. trakk over 14.10.

SANGLERKE Aluada arvensis
Varierende antall pa vartrekk, mindre vanlig pa hasten
2006 2-25 ind. ble registrert under vartrekket 1.-17.4. Ett fast ind. holdt stand fra 1.5. og ble
senest sett 4.6. Den 20.5. hadde den ogsa f0lge av 2 andre ind. pa rast og 2 som trakk over.
Deter uvisst om arten hekket. Pa h0sten fore1igger kun en obs., da ett ind. trakk 15.10.
2007 Sett i mindre antall pa trekk i mars og i april. H0yeste dagstall var 17 ind. pa direkte
trekk 5.3., ellers normalt 1-5 ind. rastende. Ikke sett etter 24.4. pa varen.- Pa h0sten ble arten
bare sett tre dager med 1-2 ind. 30.9.-4.10.
2008 Enkeltind. sett tre dager i mai, 3.-7.5. - og tre dager med 1-2 ind. pa h0sten,
25.9.-14.10.
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SANDSVALE Riparia riparia
Fluktuerende antall pa trekk. Vanligst pa varen.
2006 Pa varen ble enkeltind. sett trekkende 7.5. og 4.6.- Pa lwsten 2 ind. 17.8. og
1 ind. dagen etter.
2007 Kun en observasjon av 2 ind. pa trekk 9.5.
2008 To observasjoner: 1 trakk over huset 10.5. og 3 ind. direkte 24.5.

LAVESVALE Hirundo rustica
Vanlig trekkfugl, enkelte ar i til dels store antall. Hekker enkelte ar
2006 Oppti160 ind. ble sett trekkende i f0rste del av mai, 4.-8.5. Fra 6.5. og ut mai hadde
3-6 ind. tilhold pa 0ya. Ett par begynte reirbygging i S0plebua 1ved brygga 9.5., og ett par
fikk konstatert hekking under 1rumet pa 0stveggen av huset, der det hadde minst 3 pulli 17.8.
Juni ogjuli hadde for 0vrig 2-6 faste ind. pa loggen, med et lite oppsving pa 10 ind. 3.6. og
8 ind. dagen etter. - H0sten hadde 8-10 faste fugler i august. I sammenheng med lwsttrekket
ble 40 insektjaktende I rastende ind. obs. 26.8. og 30 ind. 2.9. Av direkte trekkende fugler ble
10-30 ind. notert daglig fra 22.-26.8. 6 av "vare faste" lavesvaler holdt stand rundt huset til
og med 10.9. Etter dette ble 1-2 ind. sett fram ti123.9.
2007 3-20 ind. ble notert pa direkte trekk 28.4.-26.5. Av stedfaste/rastende ind. ble det
loggf0rt 3-10 ind. fra 9.5 . - til varsesongavslutningen 9.6. En d0d fugl ble funnet pa "Rosarommet" inne i huset 26.5. - Pa lwsten 2 ind. til stede 16.-19.8. Etter dette ble arten kun sett
en gang, da 2 ind. trakk direkte 1.1 0.
2008 Observert daglig pa trekk fra 2.5. 1-3 ind. fra 2.5., ogjevnlig med 15-40 ind. i
perioden 7.5.-25.5. Ett par hekket i S0plebua ved brygga. 3-10 ind. hadde tilhold pa 0ya
25.5.-14.6.- Pa lwsten sett fire dager i ultimo august med 2-8 ind.
TAKSVALE Delichon urbica
Til dels vanlig pa trekket i mai og august. Har hekket enkelte ar
2006 1-15 ind. ble sett trekkende 4.5.-4.6. Kun 1 ind. 20.5. er loggf0rt som rastende denne
varen.- 1-4 ind. ble sett fire dager 18.8.-2.9., i tillegg ble en flokk pa ca 75 ind. "presset ned"
av darlig veer 24.8 .. Disse "svirret rundt" i omradet ved Gobukta og Ferskvannsdammen f0r
de trakk videre.
2007 Notert med 1-3 ind. pa trekk fern dager i perioden 5.5.-9.6.
2008 Notert noen !a ganger.
TREPIPLERKE Anthus trivialis
vanlig pa trekket var og host
2006 Varen startet friskt med beste dag den 2.5., da 10 rastet og 20 trakk over 0ya.
Deretter 1-5 ind. 4.5.-4.6.- Langt st0rre antall pa h0sten da 8 dager fikk tosifrede antall i
perioden 19.8.-23.9. Toppnotering var 60 ind. den 23.8.
2007 Et noe labert trepiplerkear med observert vartrekk i perioden 24.4.-1 0.5.,
da 30 ind. 28.4. og 20 ind. 5.5. ble de beste dagene.- Pa lwsten kun notert tre dager
med 4 og 5 ind. henholdsvis 18. og 19.8., og til slutt 5 ind. 2.10.
2008 Ncer daglige registreringer av bade rastende og trekkende fugler i perioden 24.4.-11.5.
De fleste dager med 2-5 ind., men 10+ 26.4., 30 ind. 10.5. (20 direkte) og 10 ind. rastende
11.5. skilte seg ut pa loggen. - Kun sett tre dager pa lwsten 29.8.-26.9. med 2-4 ind.
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HEIPIPLERKE Anthus pratensis
Svrert vanlig trekk- og hekkefugl
2006 Ikke overraskende var 30 ind. pa plass ved den sene sesongstarten 1.4. Resten av april
var antallet pa 50-60 ind. Mai startet med varens h0yeste antall, da minst 100 rastet og 200
trakk 2.5. Etter dette forl0p varen med 50-60 "fastboende" individer. - H0sten flkk ikke
mindre enn 11 dager med over 100 loggf0rte heipip. August ga 300 ind. 20.8. og 110 den
26.8. 4 av septemberdagene utmerket seg med 250 ind. 2.9., 720 ind. 16.9. og intet mindre
enn 3.100 ind. (2.900 direkte trekk.) den 23.9. Dette er sannsynligvis det heyeste antall
heipip. sett pa en dag i 0st(old. (Det var ogsa en ekstremt bra trekkdag for finkefugl med 660
bokfink over 0ya. "Smatteri" sammenlignet med hva som trakk: over Habu pa Asmal0y,
der det antakelig ble satt norgesrekord med antall bok-/bj0rkefink i l0pet av dagen ?)
De to oktoberdagene med bemanning ga 300 rastende heipip. 14.10. og 100 dagen etter.
2007 10-15 ind. var pa plass ved sesongstart f0rste uken av mars. Deretter dalte antallet noe,
fur det 0kte betydelig 25.3. med 60 ind. loggf0rt, et antall som holdt seg noenlunde stabilt den
f0lgende uken. Trekktoppen kom som vanlig i april, pa det meste med 80-180 ind. 24.-29.4.
Ved h0stsesongstart 17.8. ble det sett 30-35 ind .. Deretter er det ingen loggf0ringer f0r 100
ind. markerte starten pa h0sttrekket 30.9. Oktober fortsatte med 180 ind. 1.1 0. - og arets
toppnotering av 300 ind. (250 rastende) 4.10. Etter dette sank antallet raskt til25 ind. 7.10.
2 novemberdager 10.-11.11. ga 1-2 ind.
2008 Startet aret med 10 ind. 18.3., f0r antallet 0kte og stabiliserte seg pa 40-50 ind. ut april.
Mai kunne skilte med videre 0kning, og 24.5. ble det anslatt minimum 100 ind. (50 par)
hekkende pa 0ya. Kun 1 dag med registrert trekk pa varen, 50 direkte 25.4.- Som vanlig
tallrik pa h0sten, uten de helt store trekkdagene. Av rastende fugler var det ca 70 ind. i
manedsskiftet august- september. September hadde pa det meste 250 ind. 25.9., f0r antallet
gradvis falt utover i oktober, fra 100 og ned til40 ind. pa arets siste obs.dag 19.10.

SKJJERPIPLERKE Anthus petrosus
Hekker i mindre antall. Et titalls fugler kan forekomme i trekktiden og om vinteren
2006 Sesongstart 1.4. slo til med et av arets h0yeste antall, 22 ind. Resten av maneden
hadde noe mer normale antall, med 5-15 ind. til stede. I mai ogjuni la antallet pa 5-8 ind.
de dagene som 0ya ble telt grundig. 3 par opptradte revirhevdende pa 0st og pa S0rodden
25.5. - Pa h0sten, fra 18.8. kunne det virke som det hadde vrert hekkesuksess, siden 25+ ble
loggf0rt denne dagen. Ut maneden ble det registrert ca.1 0 ind. daglig. September kunne skilte
med de to h0yeste antall for aret, med 30 ind. 2.9. og 35 ind. 23.9.; de 0vrige septembertallene var 5-10 ind. I oktober hadde de fleste dratt, og bare 2 ind. ble sett 14. og 15.10.
2007 4-14 ind. befant seg pa 0ya under arets 10 f0rste bemanningsdager fra 4.3., hvorav 13
ind. samlet i Anusbukta 10.3. kan ansees som "over normalen" for denne dellokaliteten.
I april ble det sett 6-10 ind. daglig, og mai hadde kun tre loggf0ringer, med 3-8 ind. 1 ind. ble
ogsa registrert ved varsesongslutt 9.6. - Arets h0stsesong ble langt "roligere" enn fjoraret,
med 4-5 ind. 17.-19.8. Deretter ble ingen fugler loggf0rt f0r 1-5 ind. 30.9.-7.10.
Arets siste bemanningsdag fikk talt "vinter-populasjonen" til 17 ind. bare pa Vest den 10.11.
2008 Til stede med 8 ind. ved sesongstart 18.3., et antall som ogsa ble varens h0yeste.
Deretter ble opp til 6 ind. sett daglig, som regel ved de faste plassene rundt Godbukta,
S0rodden, Anusbukta og pa Vest. - Pa h0sten obs. nrer daglig med 1-5 ind. Man kan sp0rre
seg hvor ungene ble av, fram till3.10. Fra og med 19.10. hadde antallet 0kt til 15. ind.
2 vinterturer viste 30 ind. 21.12. og 10 ind. 29.12.
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LAPPIPLERKE Anthus cervinus
Sporadisk i lite antall var og host
2006 Ett ind. h0rt 16.9. var mulig det samme som ble sett i Massebukta dagen etter.

GULERLE Motacilla jlava thunbergi/jlava
Relativt vanlig pa trekk i mai, august og tidlig i september
2006 Som vanlig rastet arets f0rste ind. pa Hussletta. At det skjedde 5.5. rna ogsa ansees
som normalt. Ellers var vartrekket darlig med bare 4 obs.dager av 1-3 ind. 5.5.-8.5.
H0sten ble derimot bedre enn vanlig, med et 10-talls ind. daglig sett fra 17.8.-2.9. Totalt ble
125 direkte trekkende og 196 rastende loggf0rt i denne perioden. Resten av september hadde
5 dager med 2-10 ind. inntil de to siste ble sett pa S0rodden 24.9.
2007 Opptil9 ind. 12.5. under vartrekket i perioden 30.4.-26.5. Kun registrert 3 dager pa
h0sten med 2 ind. 17.8., 8 ind. 18.8. og 14 ind. 19.8.- Darlig h0stbemanning rna ta skylden
for at arten ikke ble sett da.
2008 2 ind. hvorav minst en ssp.jlava hann var arets f0rste av arten 3.5., deretter sett nesten
daglig med 1-3 ind. ut maneden.- Pa h0sten sett 28.-31.8., med klart h0yest anta1129.8.,
da en flokk pa 13 ind. pa Hussletta bragte dagens totalantall til 15 ind.

VINTERERLE Motacilla cinerea
Sporadisk var og host
2006 To h0stfunn ble arets "beholdning". Ett ind. trakk over Glova 15.9. og 3 ind. 23.9.
2007 2 varfunn og 3 h0stfunn. Ikke mindre enn 3 ind. rastet i Massebukta 31.3. og 1 ind.
trakk 10.5. - H0sten fikk f0lgende loggf0ringer: 6 ind. ble h0rt og/eller sett trekkende
forskjellige steder over 0ya 1.10. Ett nytt ind. trakk over huset 2.10.- og til slutt ett ind. som
trakk 4.10.
2008 1 varfunn, da en fugl trakk mot 0st over Speidersletta 23.3.- Sett tre dager pa h0sten
25.9.-12.10. 4+ ind. ble logget 25.9., da 3 ble sett over huset, 1 ved Speidersletta og 1 ved
WC. Dagen etter var 2 ind. til stede - og arets siste var et enkeltind. 12.1 0.

LINERLE Motacilla alba
Vanlig trekk- og hekkefugl
2006 Arets f0rste ind. satt pa hustaket 1.4. Deretter ble arten sett daglig 12.4.-1 0.6.,
normalt 10-20 ind. En trekktopp kunne registreres med 40 ind. 15.4. og 65 ind. 16.4.
H0sten forl0p som vanlig med et gjennomgaende antall i perioden 17.8.-24.9. pa 15-30 ind.
H0yeste tall hadde perioden 21.8.-2.9. med 50-100 ind. sett daglig. Arets h0yeste antall kom
16.9. med 120 ind. loggf0rt.
2007 Arets f0rste ind. var tidlig ute i Anusbukta 10.3. Senere pa varen ble arten sett daglig
31.3.- 9.6., normalt 10-20 rastende. Trekktoppen kom 28. og 29.4. med 155 og 50 ind.
Minimalt med h0stobs. 10-15 ind. i slutten av august, og tre dager i oktober, med arets siste
enkeltind. 6.1 0.
2008 Bare maks. 40+ loggfurt 19.4. Resten av april ble det logget 20-30 ind. En telling 10.5.
viste 40 ind., som nok var representativt for hekkebestanden. - Pa h0sten var det gode tall,
med 80-150 ind. dagene 28.-31.8. De to neste, og arets siste obs. var av 9 ind. (2 rastende og
7 direkte) den 25.9. og 8 ind. (5 rastende og 3 direkte) dagen etter.
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SIDENSVANS Bombycilla garrulus
Nrer arlig i mindre antall pa senhasten
2007 Ett rastende ind. 25.1 0. og ett som trakk vest over huset 11.11. ble arets 'beholdning".

GJERDESMETT Troglodytes troglodytes
Vanlig i mindre antall pa vartrekk- og litt starre antall pa hasttrekk
2006 Daglig med 1-5 ind. i perioden 13.-17.4. ble varens eneste observasjoner.
Pa h0sten ble arten settjevnlig 16.9.-15.10., med mest 15 ind. 14.10.
3 ind. "fristet" en mulig overvintringstilvrerelse pa 0ya 25.12.
2007 Ble settjevnlig med 1-3 ind. fra 7.3. ti130.4.- Betydelig flere pa h0sten, med 15-25
ind. daglig fra 30.9. til 6.1 0. Under arets siste tur 10.-11.11. var det fortsatt 10 ind. pa 0ya.
2008 4-10 ind. gjestet 0ya 18.-23 .3. Litt mer uvanlig var 1-2 ind. 2.-3.5.- Som vanlig mer
tallrik pa lwsten, da den ble sett 25.9.-19.10., med mest 15 ind. 26.9. og 20 ind. 18.10.
I tillegg kom gode tall pa vinteren, med 25 ind. 21.12. og 10 ind. 29.12.

JERNSPURV Prunella modularis
Fluktuerende an tall pa varen og hasten
2006 Kun registrert 4 dager denne varen. Arets f0rste ind. ble loggf0rt 16.4. Deretter 8 ind.
2. 5., til sist et mulig hekkende ind. 19.5. o g 11.6. - Betydelig mer tallrik pa h0sten. Startet
pent med enkeltind. 20.8. og 2.9. f0r trekket kom skikkelig i gang 16.9. med 15 ind.
Helgen 22.-23.9. fikk arets desidert beste noteringer, med henholdsvis 50 og 60 ind.
Arets to siste ind. ble sett 15.10.
2007 Sett 4 dager pa varen med maks 5 ind, 4.4. -28.4.- og bare 3 pa h0sten, 30.9.-2.10.,
med 20 ind. 1.10. som maks.
2008

Kun 1 ind. i Glova 22.-23.3.- og 2 ind. 31.8.

R0DSTRUPE Erithacus rubicula
Svrert vanlig pa var- og hasttrekk
2006 Trekket var godt i gang ved sesongstart 1.4. og varte til og med 16.4., da ogsa vfu-ens
h0yeste antall ble loggf0rt. Deretter ble 1-3 ind. sett sporadisk fram til 2.5. - Pa h0sten i
mindre antall fra 19.8. til2.9., da antallet kom opp i 15 ind., sa 10-30 ind. fram til15.10.
Ett mulig overvintrende ind. ble sett 25.12.
2007 Daglig med 5-30 ind. fra 31.3. og ut maneden. Ett enkeltind. ble sett tre ganger i mai
fram til10.5.- Pa lwsten ble arten registrert med 10-30 ind. daglig fra 30.9.-7.10.,
f0r arets siste ind. ble sett i Stranda 11 .11.
2008 Sett nesten daglig 22.3.-11.5. + 1 enkeltind. 24.5. Som regel i mindre antall,
men 30 ind. 20.4. og 100 ind. 25.4.- Jevnlig med opptil10 ind. gjennom lwsten 29.8.-19.10.
Arten "overvintret"med 4 ind. 21.12. og 1 ind. 29.12.

NATTERGAL Luscinia luscinia
Sjelden. 14 funn t.o.m. 2004
2006 1 ind. sang i Barlind 19.5.
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2008 Nok et funn, denne gang en fugl som sang i WC-bushen 12.5.

BLASTRUPE Luscinia svecica
Sparsom pa vartrekk, sjelden pa hasten
2006 En hann ble sett 8.5. og 2 ind., deriblant en syngende, den 19.5.
2007 Arets eneste bH'tstrupe ble ringmerket 9.5.
2008

To funn dette aret, begge i netta: 1 hann 4.5. og en ny hann 10.5.

SVARTR0DSTJERT Phoenicurus ochruros
Uvanlig under vartrekk, sjelden pa hasten
2007 Arets eneste svartmdstjert var en hann ved Hussletta 31.3.

R0DSTJERT Phoenicurus phoenicurus
v anlig pa var- og hasttrekk
2006 Daglig registrert i perioden 2.-20.5., f0r varens siste ind. ble ringmerket 11.6. H0yeste
antall var 15 ind. 6.5. og 20 ind. dagen etter.- Pa h0sten ble 1-3 ind. sett 18.8.-9.9.,
med unntak av 26.8., da 10 ind. ble loggf0rt.
2007 I mindre anta1128.4.-12.5., med mest 12 ind. 9.5. Den uvanlig sparsomme forekomsten
denne varen skyldes til dels darlig bemanning. - Enda darligere ble h0sten, med bare ett funn,
en fugl satt i Stranda 6.10.
2008 Daglig i lite antall25.4.-10.5., med unntak av 25 ind. 2.5. og 10 ind. dagen etter.
Pa h0sten 1-2 ind. i slutten av august og en hunn i Frukthaven-nettet 26.9.

BUSKSKVETT Saxicola rubetra
Til dels vanlig pa var og hasttrekk
2006 Daglig i lite antall2.-8.5. Deretter varens beste dag med 10 ind. 19.5. og varens siste
obs. av 1 ind. 24.5.- Kanskje tidenes beste h0st for busksvett startet med et "smell" 18.8.,
da 40+ ble loggf0rt! Ikke mindre enn 22 av disse befant seg pa Myra pa Vest. En god del ble
vrerende de neste 2 dagene, men i synkende antall inntil4-5 ind. 22.-26.8. Arets siste ind. satt
i Anus-nettet 8.9.
2007 Arets f0rste ble et par varved Anus 28.4. Deretter tre dager med enkeltind. t.o.m.
10.5., f0r arets beste dag inntraffmed 10 ind. 11.5. Varens siste ind. ble sett 26.5.
Kun ett ind. denne h0sten, av en 1K-fugl i WC-nettet 18.8.
2008 Fatallig med oppti13 ind. pa varen, sett fire dager 3.-24.5. - Pa h0sten noe bedre i
slutten av august, da 9 ind. ble sett 29.8., hvorav ikke rnindre enn 6 ind. satt i en busk ved
Anus.

SVARTSTRUPE Saxicola torquata
Sjelden, men akende forekomst. Kun 7 funn t.o.m. 2004
2007 En hann oppholdt seg rundt Hussletta 9.5. og ved Raet s0r for Myra dagen etter.
Observasjonen er ikke forelagt LRSK.
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STEINSKVETT Oenanthe oenanthe
Vanlig hekkefugl
2006 Sett hver bes0ksdag fra 12.4. til24.9. Kun ensifrede antall t.o.m. 1.5. Deretter 5 dager
med 12 ind. Et tydelig 0kende antall ble notert 6.5., med 20 ind. og arsbeste med 40 ind. 7.5.,
f0r antallet Hi. stabilt pa ca 25 ind. de neste dagene. Fra 25.5. ble antallet redusert til de
hekkende fuglene. Ca 10 ind. (hovedsakelig harmer) ble loggf0rt ved varsesongslutt 11.6.
Pa h0sten 10-15 ind. i august, primo september hadde ca. 20 ind. , mens perioden fra 10.9. til
25.9., som siste obs.dag, n0yde seg med 5-7 ind.
2007 Fa registreringer kan skyldes darlig bemanning. 6-25 ind. pa varen 24.4.-9.6.
Kun tre obs.dager pa h0sten: 3-4 ind. i medio august og arets siste, ett enkeltind.,
pa Vest 1.10.
2008 Ingen registreringer f0r 10 ind. 19.4. og fra 23.4. daglig sett med 4-10 ind. ut
varsesongen. To korte perioder skilte seg noe ut, med 20 ind. 23 . og 25.4. og i maimed 25
ind. 6. og 7.5. Den 24.5. ble det registrert 10 ind., alle hanner, noe som antyder antall
hekkende par pa 0ya. - Kun sett tre dager pa h0sten med 4-8 ind. 29.-31.8.

RINGTROST Turdus torquatus
Som regel arlig i mindre antall pa vartrekk. Uvanlig pa hosten
2006 To funn dette aret, f0rst av 2 ind. 13.4. og sa en hann 19.4.
2007 Et bra ar for arten, med observasjoner 7 dager i perioden 24.4.-11.5. av totalt 8 ind.
H0yeste dagstall var 4 ind. (3 harm, 1 hunn) 9.5.
2008

Kun ett funn av en hann ved huset 25.4.

SVARTTROST Turdus merula
Vanlig hekke- og trekkfugl
2006 Trekket var godt i gang ved sesongstart 1.4. med 50 ind. og arets h0yeste antall
allerede f0rste dag. Resten av aprilla dagstallene pa 10-30 ind. I hekketiden ble det daglig sett
4-8 ind., for det meste hanner. - Pa h0sten varierte antallet fra 3-15 ind. daglig, med unntak av
en god trekk-helg 14.-15.10., da opptil35 ind. ble loggf0rt.
2007 2 hunnfugler var pa plass fra 4.3. i kaldt og darlig varvrer. Den 6.3. var det kuling fra
s0mst og regn hele dagen. Vind og regn var byttet ut med take og vindstille dagen etter, og
den 7.3. ga et skikkelig "nedfall" av svarttroster, med ikke mindre enn 68 hanner telt ved
huset ! 8.3. var 30 ind. tilbake, og antallet sank raskt til3-5 ind., som holdt seg ut mars.
Primo april passerte det vanlige hovedtrekket, med 10-30 ind. daglig. Ut varsesongen holdt
antallet seg rundt 3-8 ind. - Pa h0sten var det "rolige tilstander" nesten ut september, men fra
30.9.-2.10. var det opptil 30 ind. pa 0ya. Enda flere var det helgen etter, da 80 ind. ble
loggf0rt 4.10. og 50 ind. dagen etter. Etter dette var det ingen bemanning f0r 10.-11.11.,
da det fortsatt var 6-8 ind. til stede.
2008 Daglig registrert fra 18.3. De h0yeste antallene var 20 ind. 20.4. og 15 ind. 2.5. For
0Vrig la antallet pa 3-10 ind. pr. dag. Ca. 5 par antas a ha hekket. - Pa h0sten sett hver dag
med 4-10 ind. 29.8.-19. 10. De to vinterturene "avsl0rte" 1 ind. 21.12. og 2 ind. 29.12.

GRATROST Turdus pilaris
Sporadisk i mindre antall var og host, noen ganger i storre flokker
2006 Noen ta ind. holdt seg pa 0ya i perioder i tiden 1.4.-24.5.
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2 ind. og 1 ind. 2.9., ellers er eneste loggf.0ring i h.0sthalvaret 60 ind. 25.12.
2007 1 ind. holdt seg i Stranda 5.4. En flokk pa 30 ind. var innom 0ya 24.4. og 1 ind.
29.4.-12.5.- Pa h0sten foreligger kun en observasjon av 15 ind. 4.10.
2008 1 ind. hadde tilhold 20.4.-7.5. Fomvrig ble 3 ind. sett trekkende 3.5.
Pa h0sten ble 2-4 ind. sett 18.-19.1 0.

MALTROST Turdus philomelos
V anlig trekkfugl
2006 Bra antall gjennom f.0rste halvdel av april, pa det meste opptil 50 ind. 13.4. Ellers :fa i
resten av april. Mai hadde 10-30 ind. 1.- 4. og 2 ind. 5.- 6.5., som bratt avsluttet varsesongen
for arten.- Pa h0sten ikke sett f0r 17.9., med 3 ind. Antallet tok seg opp 23.9.-15.10., med 1520 ind. pa 0ya.
2007 F0rst loggf0rt med 25 ind. 24.4., som ogsa ble varens h0yeste antall. For 0vrig
maksimalt 10 ind. resten av varen. En av 2 ind. sett 10.5. hadde rugejlekk, og man kan anta at
arten hekket dette aret, selv om det ikke foreligger senere obs. enn 12.5.
Pa h0sten 25-50 ind. daglig 3 0.9 .-6.1 0. Sist sett 1 ind. 10.1 0.
2008 I mindre antall fra 19.4., men arten tok seg raskt opp. 23 .-25.4. ble det loggf0rt fra 20
til 50+ ind. pa rast. Antallet sank omtrent like raskt igjen. Fra 2.5. ble antallet omtrent halvert
for hver dag fram til varens siste ind. 5.5. - Pa h0sten loggf.0rt med arsbeste 80+ ind. 25. og
26.9., deretter varierende med 5-15 ind. til og med 19.10.

R0DVINGETROST Turdus iliacus
Til dels svrert vanlig under trekket
2006 Arets 2 f0rste ind. rastet 1.4. Deretter registrert med 5-15 ind. 5 dager i perioden 12.4.2.5.- Kun 4 registreringer av enkeltindivider pa h0sten, fra 16.9. 50 ind. ble loggf.0rt 15.10.
Dessuten h0rt trekkende over i kveldsm0rket i okt.
2007 Arets f0rste 3 ind. landet pa 0ya 7.3. Enkeltind. ble sett sporadisk ut maneden. Etter
dette er kun 3 ind. 24.4. loggf0rt denne varen. - Pa h0sten sett daglig fra 30.9. til l 0.1 0.
med mest 25 ind. 6.10.
2008

Utrolig nok bare loggf0rt en dag, da rninst 2 ind. trakk pa kvelden 12.10.

DUETROST Turdus viscivorus
Uvanlig pa varen, sjelden pa hasten
2006 Arets eneste fugl satt pa Hussletta 13.4.
2007 1 ind. fra 6.-9.3. og en h0stfugl29.-30.9. Begge ind. oppholdt seg, som de fleste
duetroster pa Akemya, pa eller i nrerheten av Hussletta.
2008 2 ind. holdt seg pa 0ya to dager i september. 25.9. ble de sett pa fj ellet vest for
dagen etter satt de ved Speidersletta.

R0RSANGER Acrocephalus scipaceus
Uvanlig, nesten alltid i mai
2006 Ett ind. ble sett pa Myra 19.5 .
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2007 Ett ind. rastet 11.5.

GULSANGER Hippolais icterina
Uvanlig, men som regel arlig i mai
2006 Hele 7 ind. ble sett 19.5., ett svrert lwyt antall i forhold til "det normale".
2007 Tre funn: 2 ind. ble sett 11.5., hvorav en ble ringmerket; deretter I ind. 23 .5.
og til slutt ett ind. som sang i piletrreme pa Stranda 26.5.
2008 Observert to dager: 2 ind. 24.5., hvorav I ble merket, og 1 ind. som sang i piletrreme
pa Stranda 31.5.

M0LLER Sylvia curruca
Vanlig trekk- og hekkefugl
2006 Det dmyde til2.5. fur arets f0rste ble sett. Bare to dager senere kom arets h0yeste
dagstall4.5. med 35 ind. pa loggen. Resten av mai ble det daglig sett 15-25 ind. Juni hadde 814 ind., som kan antas aha hekket pa 0ya.- Pa lwsten notert fram tili7.9., normalt med 5-10
ind., med ett avvik 20.8., da 30 ind. ble loggf0rt.
2007 Daglig pa varen fra 28.4. med I0-25 ind. De beste dagene var 10.-11.5. med 30+ ind.
pa 0ya.- Arten ble om h0sten kun loggf0rt en dag med ett ind. i Glova 19.8.; dette pga darlig
bemanning.
2008 Jevnt gode tall gjennom varsesongen fra 2.5. Mest ble det logget 40 ind. 3.5. og 30
ind. dagen etter. Ellers ut mai ble det som regel sett I 0-20 ind. daglig.
I l0pet av lwsten kun sett 2-4 ind. de tre siste dagene i august.

TORNSANGER Sylvia communis
Vanlig trekk- og hekkefugl - noe mindre tallrik enn mailer
2006 Sett daglig fra 4.5. med maks. 13 ind. 19.5., da 7 hanner sang rundt omkring pa 0ya.
Pa lwsten loggf0rt med ensifrede antall til og med 2.9.
2007 Pa varen sett daglig fra 29.4.; den f0rste uken bare enkeltind.; fra 9.5. maks. 15 ind.
11.5. - Arten ble ikke loggf0rt pa lwsten.
2008 De tre f0rste ind. var pa plass 5.5. Deretter ble arten sett daglig ut maneden.
Fra ca 10.5. ble det som regel sett mer en 10 ind. daglig; med 25 ind. 25.5.
Arten ble kun sett en dag pa lwsten, 4 ind. den 31.8.

HAGESANGER Sylvia borin
Fatallig trekkfugl
2006 Sett kun 19.5. pa varen, da hele 15 ind. ble loggf0rt.
Sett tre dager 20.-26.8., mest 5 ind. sistnevnte dag.
2007

Sett to dager: 1 ind. 11.5. og 2 ind. 27.5.

2008 Bedmvelig lite ogsa i ar. Kun 2 ind. 24.5. og 2 ind. 31.5.
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MUNK Sylvia atricapilla
V anlig trekkfugl
2006 Arten ble registrert fern dager med maks. 4 ind. i perioden 2.5.- 4.6.
Pa lwsten observert nesten hver bes0ksdag 18.8.-15.10., med to markerte trekktopper,
f0rst 15 og 20 ind. henholdsvis 2.9. og 9.9. og deretter 20 ind. 14.10.
2007 Daglig pa varen fra 24.4. til12.5., deretter en etterslenger 27.5. H0yeste notering ble
20 ind. 28.4. - Kun observert to dager pa lwsten, med enkeltind. 2. og 10.1 0.
2008 Uvanlig lite munk ble observert dette aret. Kun sett 3 dager pa varen med opp til4 ind.
3.-10.5.- Sett 4 dager med mest 10 ind. 30.8.-26.9. pa lwsten.

GRANSANGER Phylloscopus collybita
Vanlig trekkfugl
2006 Et magert gransanger-ar med ensifrede tall, unntatt 2.5., da 10 ind. ble loggf0rt.
Pa varen sett fra 12.4. til 8.5.- Pa lwsten fra 16.9. til15.10. med mest 3 ind. 24.9.
I tillegg ble en "overvintrer" sett i Frukthaven 25.12.
2007 Et ar "pa detjevne", med 10-15 ind. fra 24.4.- og daglig ut april, deretter 1-3 ind.
t.o.m. 12.5. En sen fugl ble ringmerket 27.5. - Pa h0sten fra 30.9. til10.10. med mest 12 ind.
1. og 6.10.
2008 Nrer daglig i mindre antall rastende trekkfugler fra 19.4.-5.5., med et positivt unntak
pa hele 40 ind. 25.4., hvorav 9 ringmerket. I tillegg ble ett ind. registrert syngende i Barlind
24.-25.5. - Pa lwsten ble det loggf0rt 15 ind. 25.9. og 1-2 ind. av disse ble vrerende pa 0ya
paf0lgende tre dager.

L0VSANGER Phylloscopus trochilus
Meget tallrik trekkfugl og vanlig hekkefugl
2006 Arets vartrekk kom senti gang med f0rste obs. av 4 ind. 1.5. Allerede 2.5. rastet minst
50 ind. pa 0ya, og et lignende tall forble minimum for perioden t.o.m. 20.5. Varens, og arets
lwyeste notering kom 19.5. med 200 ind. Fra 24.5.-17.6. ble kun 2-3 ind. registrert.
H0stsesongen startet med 10 ind. 18.8. og antallet 0kte de nrermeste dagene til60 ind. 22.8.
Bra tall, daglig med 10-30 ind., varte t.o.m. 2.9., da det var slutt pa tosifrete tall for aret.
Deretter ble maks. 4 ind. sett t.o.m. 24.9. En meget sen l0vsanger sett 14.1 0. ble naturlig nok
arets siste.
2007 Arets f0rste obs.dag konstaterte at trekket var godt i gang, med 150+ pa loggen.
Gode obs.tall kunne de fleste dager i mai, med arets bestenotering 11.5. med 300 ind.
H0stens september-bemanning var meget lav, dermed ble arten kun loggf0rt 18.-19.8.
med 5-6 ind.
2008 Daglige registreringer fra 25.4. og ut varsesongen, som regel med tosifrete antall.
Den klart beste dagen var 3.5. med 200 ind., hvorav 52 ble merket.
Pa lwsten kun notert de siste fire dagene i august, da med opp til 10 ind.

FUGLEKONGE Regulus regulus
Vanlig pa vartrekk, og til dels svrert tallrik pa hosttrekk
2006 Sett 12.4.- 6.5 . hvorav de aller fleste i perioden 13.4.-17.4., med opp til40 ind.
loggf0rt 16.4. - Pa lwsten i mindre antall fra 9.9. og ut maneden. Oktobers eneste loggf0ring
14.-15.10. ble arets lille "rush" med 100 ind. pa 0ya.
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2007 Varens eneste observasjoner var 1-2 ind. 1.-7.4. - H0sten ble desto bedre, med bra
"tr0kk", og over 100 ind. nesten daglig i perioden 30.9.- 7.10. Arets bestenotering var 4.10.
med 600+ ind .. Dette rna vcere blant de beste "fuglekonge-dagene" pa Aker0ya noensinne.
Arets siste observasjon var 1 ind. 11.10.
2008 Arets 2 f0rste ble sett i en granbusk ved Takr0rdammen I Veslesundet 21.3. og et nytt
ind. i Stranda dagen etter. Deretter gikk det nesten en maned til neste bemannede helg.
Arten ble bare sett med 1-6 ind. 19.4.-3.5. resten av varen. - H0sten hadd observasjoner alle
bemanningsdager 28.8.-19.10.; de beste dagene var 26.9. med 50 ind. og 19.10. med 25 ind.
Ett vinterfunn ble av 3 ind. 21. 12.

GR.AFLUESNAPPER Muscicapa striata

Fatallig pa trekk
2006 Kun sett to dager pa varen, med 6 ind. 19.5. og 4 ind. dagen etter.- Langt bedre pa
h0sten, med daglige observasjoner av 3-8 ind. 18.-26.8.
2007 Tre obs.dagerpa varen av 1-3 ind. 23.-27.5.
2008 Skuffende forekomster ogsa dette aret. Kun 1 ind. pa varen, 11.5. og
pa h0sten 1 ind. 28.8. og 5 ind. 30.8.

SVARTHVIT FLUESNAPPER Ficedula hypoleuca
Fatallig til vanlig pa trekk
2006 Enkeltind. observert 3 dager 2.5., 7.5. og 19.5.- Noe bedre pa h0sten, men ogsa da
bare tre obs.dager: 6 ind. 20.8., 8 ind. 22.8. og 4 ind. 26.8.
2007 En hunn i Nyskauen 5.5. ble varens f0rste observasjon, men trekket ble ikke mye a
skrive om. Foruten nevnte fugl ble det kun sett 1-3 ind. 9.-11.5.
2008 Fluesnappeme ser ut til aha vanskelige kar for tiden. Kun sett to dager med 3 ind.
2.-3 .5. Ind. 3.5 . var en hann av «grabrun type», som ble sett ved huset. Enkeltind. ble ogsa
notert 29. og 31.8.

BLAMEIS Parus caerulus
Sporadisk til vanlig var og hast
2006 Et scerdeles darlig ar for blameis, med bare tre obs.dager: Opptil 5 ind. 14.-15.10 og
2 ind. som "feiret" 0en-jul" her 25. 12.
2007 Varens observasjoner var ett ind. i en busk ved Anus 4.-6.3. I dagene 7.-10.3. hadde
den selskap av opptil 4 ind. - Betydelig flere var innom 0ya pa h0sten, da arten ble sett daglig
30.9.-10.10.; de fleste dager med 2-10 ind., unntatt 4.10., som slo til med 25 ind.
2008 Ikke sett pa varen. Pa h0sten 25-30 ind. 25. og 26.9. - og deretter ensifrete tall til og
med 18.10. Ogsa sett under vare vinterbes0k til0en: 5 ind. 21. og 2 ind. 29.12.

KJ0TTMEIS Parus major

Sporadisk i mindre antall var og hast
2006 Kun 2 ind. ble sett dette aret. "Begivenheten" inntraff 14.1 0.
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2007 Varens innslag besto av ett ind. 3. og 7 .3. og 3 ind. loggf0rt 31.3.
lkke overraskende var det en god del kj0ttmeis i samme perioden som bHimeisene pa 0ya
denne h0sten. 10-20 ind. 30.9.- 4.10., og opptil5 ind. ble loggf0rt 6.-11.10.
2008 8 ind. var pa 0ya f0rste bemanningsdag, 17.3. og 1 av disse ble ogsa sett 22. og 23.3.
Pa h0sten ble det sett opptil4 ind. 25.9.-19.10. og arten var ogsa til stede pa vinterturene,
med 2 ind. 21.12. og 1 ind. 29.12.

STJERTMEIS Aegithalos caudatus
Uvanlig, som regel i smatlokker om hasten
2007 11 ind. ble telt i omradet rundt Speidersletta, hvorav 8 ind. fl0y i nettet og kunne
''bekles" med ring.

TREKRYPER Certhia familiaris
Uvanlig pa varen, sporadisk i lite antall pa hasten
2006 Ett sent ind. rastet pa 0ya 19.5. - 1 ind. sett i normal-tiden for arten pa h0sten 23.9.
2007 Ett ind. ble sett 30.9.-1.10. og 3.10.
2008 Ikke noe spesielt a rapportere. 1 ind. i Nyskauen 20.3. og 1 ind. i Frukthagen 25.9.

TORNSK.ATE Lanius collurio
Fatallig i mai og august
2006 1 - 2 hanner ble sett i Barlind og i Stranda 19.5. Stranda-fuglen var ogsa pa plass
dagen etter.- Pa h0sten ble 2 1K-fugler sett ved Dammen, Huset og pa Myra 18.-19.8.og til slutt 1 ind. (1K) i WC 25.8.
2007 To observasjoner av til sammen 3 ind. En hunn 9.5. og 1 par 27.5.
2008 En eneste tornskate ble observert gjestende pa 0ya dette aret. En hunn ble merket 31.5.

VARSLER Lanius excubitor
Uvanlig pa varen, arlig i lite antall var og host
2006 Kun en loggf0ring dette aret, med 1 ind. ringmerket 15.10.
2007 Ett 1K-ind. holdt til rundt Hussletta 29.-30.9., og mulig et nytt ind. pa 0stmyra 4.10.

KAlE Corvus monedula
Sporadisk i mindre antall var og host. Ikke arlig
2006 6 ind. trakk rett 0st over Huset 2.5., og 3 ind. ble notert trekkende 6.5.

2007

1 ble sett over husef 6.4. som arets eneste observasjon.

2008

1 antatt rastende ind. ble sett over Hussletta 7.5.

KRAKE Corvus corone cornix
Vanlig hekkefugl, til stede hele aret
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2006 Minst 10 ind. ble loggf0rt hver eneste bemanningsdag hele aret. 10-20 faste ind. pa
varen, og i et noe mer variabelt antall pa h0sten, da 10-50 ind. ble registrert daglig.
19. og 21.8. ble flokker hhv. pa 35 og 30 ind. sett flygende inn til fastlandet pa kvelden;
sa en viss utskifting av bestanden er det nok.
2007

10-25 ind. ble notert hver bes0ksdag gjennom aret.

2008

Som vanlig, med 10-30 ind. daglig he1e aret.

KORNKR.AKE Corvus frugilegus
Sjelden. 22 funn t.o.m. 2008
2008

1 ind. trakk over Hussletta og ned Glova 2.5.

RAVN Corvus corax
Sporadisk til vanlig i mindre antall
2006 1. ind. mot vest over 0ya ble varens eneste observasjon.
To funn pa h0sten, furst 1 ind. som i Glova 3.9. - og 2 ind. som rastet 14.-15.10.

2007 1-4 ind. ble sett til sammen i 4 dager i perioden 6.3.-6.4.- Pa h0sten ble 2-3 ind. sett
30.9., og de 2 f0rste dager i oktober. "Arets siste" 2 ind. trakk 7.10.
2008 3 ind. ble sett pa 0ya 21.3., ellers kun 1 ind. 24.5. denne varen.
Pa h0sten ble 1-2 ind. observert 4 dager i tiden 29.8.-26.9.
STiER Sturnus vulgaris
Vanlig hekkefugl i mindre antall, sporadisk i sterre antall pa trekk
2006 Arets f0rste observasjonsdag "slo til" med 100 ind., hvilket og ble arets h0yeste antall
1.4. Resten av april var det opptil 50 ind., for sa a "stabilisere seg" pa 10-15 ind. fram til
unger for 3-5 hekkende par kom pa vingene. Ca. 10 juv. ble sett 10.6.
I august varierte antallet med 2 - 9 ind., ellers kun obs. av 8 ind. 14.10. og 1 ind. 15.10.
2007 4 ind. var pa p1ass ved strerkassene 5.3. En flokk pa 25 ind. rastet 7.3., deretter ble kun
enkeltind. sett fur, antallet stabiliserte seg pa 20-40 ind. i perioden 25.3.-6.4. Resten av varen
var det kun 10 "faste" ind. pa 0ya, f0r 100 ind. hadde tilhold 8.-9.6.
Pa h0sten ble opptil 20 ind. loggf0rt i medic august; ellers ingen obs. f0r arets 6 siste ind. ble
sett rastende 11.11.
2008 Stadig frerre strer hekker pa eya, men en liten koloni holder stand pa Festningsholmen.
Sett i lite antall fra 18.3. "Arsbeste" var 45 ind., hvorav 35 i en flokk ved Dammen. Dette var
eneste tydelige tegn pa at trekkende strer gjestet 0ya. I de neste ukene la antallet pa 6-8 ind.
:fram til 7.5., da det var et par dager med 20 ind. Resten av varen ble det loggfurt rundt 15 ind.
Kun observert 4 dager pa h0sten, 10 ind. 25.9. og 12.10. 4 ind. 13. 10. og til slutt
1 "vinter-ind." 29.12.

BOKFINK Fringilla coelebs
Sporadisk til vanlig under trekket var og host
2006 Sett daglig med 5-10 ind. 12.-17.4., deretter kun 2 obs. med 4 ind. 2.5. og 2 ind. pa
direkte trekk 7.5.- Kun notert 4 dager pa h0sten 16.9.-15.10. Til gjengjeld var det et massivt
:finketrekk 23.9., da anslagsvis 650 bokfink trakk over 0ya.
2007 Arets f0rste, en hann, fristet tilvrerelsen ved Huset 7.-9.3. Trekket komi gang :fra 25.3.
og pagikk med jevnlige obs. av opptil 10 ind. t.om. 28.4. - Pa h0sten ble det sett 6-15 ind.
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4 dager i tiden 30.9. - 6.1 0.
2008 Svrert liten forekomst. 1-2 ind. pa 3 ulike dager 19.4.- 4.5. var alt pa varen.
H0sten hadde kun 2 obs.: 100 ind., hvorav ca 40 pa direkte trekk 25.9., ble "arets beste".
Dagen etter ble 15 ind. loggf0rt. I tillegg til en meget darlig bemanning, bemerkes en
vesentlig personavhengig forskjell, avhengig av hvem som er stasjonert pa 0ya, nar deter mye
trekkende fugl i lufta. Ikke aile bes0kende her er like gode til a bestemme "trekk-artene" pa
lyd.

BJ0RKEFINK Fringilla montifringilla
Sporadisk til vanlig under trekket var og hast
2006 Tre dager med 2-4 ind. 13.-17.4. Ellers foreligger kun en obs. fra varen:
2.5. ble 10 rastende og 20 direkte trekkende loggf0rt.- 5 obs.dager om h0sten: 1 ind. h0rt
16.9.; 50 pa direkte trekk mot nord! 17.9.; 30 direkte trekkende 23.9.; 2 rastende 14.10. og
150 ind. 15.10.

2007 Arets f0rste ind. trakk over Nyskauen 25.3. Ellers foreligger fra varen kun 5 rastende
24.4. og 1 rastende 1.5. - Det ble noen flere pa h0sten, med 4 obs.dager 1.-6.1 0. av 8-40 ind.
Antallet trekkende og rastende fugler var omtrent likt fordelt.
2008 Opptil 5 ind. var til stede 20.-25.4. pa varen- og maks. 30 ind. ved 5 ulike dager i
erioden 25.9.-13.10.

Bj0rkefink. Vanlig pa trekket. lkke fullt sa vanlig i handen. Foto: Christer Jakobsen

GR0NNFINK Carduelis chloris
Meget vanlig trekk- og hekkefugl
2006 Sett alle bemanningsdager hele aret. Til stede med 20+ ind. fra 1.4., som 0kte til 30-50
ind. fra midt i april. - Antallet holdt seg sa pa 40+ til midten av august. Resten av august og
september hadde dagsantall pa 5-15 ind. Kun to loggf0ringer fra oktober viste ca 50 ind. pa
0ya 14.-15.10. 3 ind. holdt ogsa stand under bes0ket 25.12.
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2007 20 ind. var pa plass ved sesongstart 4.3., et antall som holdt seg noenlunde stabilt ut
maneden. April medf0rte en 0kning til 30-40 ind., som holdt seg ut varen. - Betydelig frerre
ind. var til stede ved starten pa h0sten, med 3-6 ind. i ultimo august. En 0kning 1.1 0. til40
ind., f0r antallet sank de pat0lgende dagene til 5 ind. 7.1 0. 5 rastende ind. ble loggfurt 11.11.
2008 Hek.ker anslagsvis med 25-30 par og er dermed en av de mest tallrike hekkefuglene pa
0ya. Sett aile bemanningsdager hele aret. Fra ca. 10 ind. i medio mars - 0kte bestanden til
rundt 30 ind. i april, som holdt seg fram til juvenile fugler viste seg, som samlet ga rundt 50
ind. i slutten av mai. De fleste fuglene forlater 0ya pa sensommeren, med kun 6 ind. til stede
ved starten av h0stsesongen i slutten av august. 25.9. viste noe trekkaktivitet med totalt 25
ind., fomvrig la antallet pa 5-10 ind. gjennom h0sten. 6 ind. ble registrert 21.12.

STILLITS Carduelis carduelis
Uvanlig i lite antall var og host. lkke arlig
2006 5 ind., hvorav 2 ble ringrnerket pa Hussletta 13.1 0.
2007
7.3.

1 ind. ble sett tre forskjellige steder pa Vest 5.3., og antakeligvis samme ind. ved huset

2008 Arten har blitt betydelig vanligere rundt Oslofjorden i de siste 10 ar- og viser ogsa en
viss 0kning pa 0en. Til sammen 5 ind ble sett dette aret. 1 ind. trakk over huset 5.5 og 1 ind.
sang s0r for 0stmyra 25.5. "Stillitsdagen" pa h0sten ble 19.1 0. som "slo til" med 3 ind. pa
Myra.

GR0NNSISIK Carduelis spinus
Vanlig pa trekk
2006 Fatallig pa varen fra 16.4. til 7.5. Eneste dag med mer enn 1 ind. obs. var 2.5.
med 10 ind. - Pa h0sten sett fra 16.9 ., med 40-80 ind. 4 dager - til og med 15.1 0.
2007 Sett 4 dager pa varen 4.-25.3., med 30 ind. 25.3. som h0yeste antall.
Pa h0sten registrert 5 dager 30.9.-6.10. med 3-15 ind.
2008 Bes0ksdagene pa 0en "traff' ikke dager med aktivt frnketrekk dette aret. Notert 4
dager med opptil 7 ind. 24.4.-25.5.- Pah0sten 3 dager i perioden 25.9.-13.10. med 6-8 ind.

TORNIRISK Carduelis cannabina
Vanlig trekk- og hekkefugl
2006 Med et par unntak observert med 10-40 ind. fra 14.4. pa varen- og :frem til15.10. pa
h0sten. H0yeste notering var 50 ind. 2.5. Hekkefuglene hadde for det meste forlatt 0ya i
primo september. Trekkende ind. ble notert med 10 og 14 ind. 22. og 23.9.
2007 Arten var pa plass med 2 ind. 1.4. - og ble fra 4.4. - gjennom sommeren :fram til 18.8.
normalt loggfmi med 10-40 ind. pr. dag. H0yeste notering ble 50 ind. 28.4. Etter 18.8.
foreligger kun to registreringer av 28 og 10 ind. 1. og 2.1 0.
2008 Hek.ket med anslagsvis 15 par. Arten ble loggf0rt i mindre antall :fra 18.3. og 0kte til
arsbeste pa 40+ ind. 24.4., en dag med et visst innslag av trekkende fugler. Ut varsesongen la
antallet normalt pa 20-30 ind. pr. dag. Skuffende med en eneste notering pa h0sten,
1 ind. 28.9.
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BERGIRISK Carduelis jlavirostris
Uvanlig pa trekk. Ikke arlig
2006 4 ind. trakk over pa S0r 13.4.
2007 25.3. ble "arets bergirisk-dag", med 10 ind.: 3 rastende pa Nord og 7 trekkende over
Speidersletta.
2008 Arets f0rste 3 ind. rastet 25.4. I mai holdt det seg 3-5 ind. i perioden 10.-31.5., og
enkelte av disse ble h0rt syngende.

BRUNSISIK Carduelis cabaret
Sporadisk til vanlig pa trekk. Enkelte observasjoner i hekketiden
2006 2-6 ind. var til stede 1.-8.5., mest med 15 ind. 7.5.
Kun en observasjon pa h0sten, 3 ind. 15.10.
2007 Uvanlig lite sett i ar, kun en obs. av 2 ind. 10.5.
2008 Arets f0rste obs. var av 3 ind. 25.4. Fra 10.5. ble arten sett daglig ut maneden med 1-5
ind.

GR.ASISIK Carduelis jlammea
Fatallig pa varen. Svrert fluktuerende forekomst pa hasten
2006 En eneste obs. av 1 ind. 4.5.
2007 Ikke spesielt van1ig dette aret heller. 1 ind. rastende +en dir. 25.3. og 5 rastende 28.4.
2008 Fatallig med opptil4 ind. 19.4.-25.4. og enkeltind. 11.5. og 24.5.- Pa h0sten var det en
flokk pa 15-20 ind. ved Veslesundet 12.-13.10. og til slutt 1 ind. som trakk 19.10.

UBESTEMTE GR.A-/BRUNSISIK Carduelis jlammea/cabaret
Sporadisk pa varen, tallrik pa hasten enkelte ar
2006 2 ind. 16.4. og 30 ind. 15.10.
2007 Var: 2+ 30.4. - H0st: 5-15 ind. 4 dager i prima oktober var arets ubestemte
"gra sisiker".

GRANKORSNEBB Loxia curvirostra
Uvanlig pa 0en. Ikke arlig
2008 2 ind. rastet ved utedassen i Glova 19.10.

DOMPAP Pyrrhula pyrrhula
Sporadisk var og hast
2006 Ett varfunn og ett h0stfunn. En hunn lokket flittig med sin "trompetlyd" pa
Speidersletta 16.4. og 2 ind. ble sett rastende 14.10.
2007 Registrert 3 dager 1.-6.10. med 1-2 ind.
ROSENFINK Carpodacus erythrinus
Uvanlig pa vartrekk
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2007 En hann sang pa Myra 27.5.

KJERNEBITER Coccothraustes coccothraustes
Sjelden pa var- og hasttrekk
2006 1 ind. rastet kort ved WC-nettplassen 2.5.

SNSPURV Emberiza schoeniclus
Vanlig trekkfugl og sporadisk hekkefugl i lite antall
2006 2-3 ind. sett 4 dager fra 2.4. og utover i april. Sett mermest daglig i hele mai, med en
viss trekkaktivitet 2.-8.5., da loggen kunne vise til 6-12 ind. 4 av disse dagene. Par med
hekkeadferd ble registrert ved Ferskvannsdammen, 0stmyra og vest pa Myra. - Sett pa lwsten
15.9.-15.10., med opptil8 ind. , unntatt i dagene 22.-24.9., da hhv. 17, 150 og 90 ind. ble
loggf0rt.
2007 Arets f0rste sang i Nyskauen 25.3. Deretter ble arten sett hver bes0ksdag fra 24.4. og
ut varen. Pa det meste ble 25 ind. loggf0rt, den 28.4. For 0vrig kun ensifrede antall. Mulig ble
hekking notert pa Myra og ved Nordmyra. Tydelig trekkaktivitet i perioden 30.9.-6.10., med
18-25 ind. daglig.
2008 Arets f0rste ind. satt ved Bmnnen 19.4. Fra 23.4. ble arten sett hver bemanningsdag ut
varen. 2 par hekket pa Myra, der hannen ble sett syngende ved flere anledninger. 1 par hadde
ogsa tilhold ved Anus 10.-11.5., men det var neppe hekking her.- Kun 3 loggf0ringer pa
h0sten: 1 pa Myra 30.8. kan ha vrert en av de "fastboende". 25. og 26.9. viste et bra trekk med
henholdsvis 12 og 10 ind.

Det er fortsatt noen fa sivspurv pa Myra i hekketiden, til tross for stadig mer einer.
Foto: Christer Jakobsen
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SN0SPURV Plectrophenax nivalis
Sporadisk forekomst tidlig pa varen og sent pa hosten
2006 Kun 1 funn av 1 ind. foreligger dette aret. Fuglen rastet kort rett vest for "Krakken pa
S0r".
2007

1 varfunn og llwstfunn. 1 ind. rastet 6.3. og 2 ind. rastet 29.9.

2008 En flokk pa 12 ind. rastet i omradet rundt "Skadeplassen" ved V eslesundet 21.3.
Pa senlwsten var det 2 ind. pa Vest 13.1 0., 4 ind. samme sted 18.1 0. og til slutt et vinterfunn
med 2 ind. pa Nord 29.12.

LAPPSPURV Calcarius lapponicus
Uvanlig var og host. lkke arlig
2006 Intet mindre enn 7 ind. b1e sett 16.9.

GULSPURV Emberiza citrinella
Fatallig var og host
2006 1-2 ind. notert 5 dager i perioden 2.-19.5.- Pa lwsten notert med 1-3 ind. 22.9.-15.10.,
unntatt arets toppnotering som kom 14.1 0. med 15 ind.
2007 Notert med 1-2 ind. kun 3 dager i l0pet av a.ret: 28.4., 9.5. og 4.10.

HORTULAN Emberiza hortulana
Sjelden. Var vanligere pa 0en fram til midten av 1980-tallet
2008 En av "granatene" pa Birdrace-dagen 23.5. var en hortulan som sang 5 strofer pa Myra
i skumringen. Observasjonen er ikke forelagt LRSK.
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Hekkefugler i Aker0ya naturreservat 2007-08
Christer Jakobsen
2007: Det ble ikke foretatt en grundig I standardisert taksering av hekkefugl, mest pga
dfu-lig bemanning. Tallmaterialet er laget ut :fra daglig logg, der det normalt noteres
hekkefunn o.L, sammen med antall observerte ind. Det b0r gjennomf0res en grundig
kvantitativ taksering spesielt av sj0fugl og vadere.
2008: Tallmaterialet er tatt ut fra daglig logg. Der intet er angitt, gjelder antall
hekkende/revirhevdende par kun reservatet (gjelder ca 2/3 av 0ya), mens antall fugler sett
gjelder hele 0ya. Det har jevnlig blitt observert mink de siste arene, og minst 2 dyr er loggf0rt
:flere dager. Mink har innvirkning pa antall hekkefors0k og hekkesuksess for :flere av artene.
Knoppsvane
2007: 2- 9 ind. obs. gjennom vfu-en. Maksimalt 4 ind. etter 1.5. Ett par hekket i
Ferskvannsdammen, og sannsynligvis ett par pa Vesle. Sistnevnte par holdt ofte til i reservatet
pa Vest og ble 9.6. sett med 4 pullus.

2008: 1 par hekket i den lille ferskvannsdammen, men ble ikke sett etter 7.5,
hvilket antyder en mislykket hekking. Det ble ikke observert pullus pa 0ya.
Gragas
2007: Mellom 5 og 45 ind. ble notert pa varen. Hekket med 1-4 par ved Dammen. Bortsett :fra
ett reir med 5 egg 4.4, ser det ut til at de resterende hekkefuglene hekket pa Vesle. De f0rste
kull av dununger med hhv. 4 og 5 ind., ble registrert 28.4., ganske senti forhold til
hekkefugler pa 0ra. 30.4. hadde 2 par pull pa Vest og 3 par pull pa 0stsiden av 0ya.
23.5. ble det loggf0rt 1+2+3+4 pull uspesifisert rundt 0ya.

2008: Opptil50 ind. ble notert ved flere anledninger pa vfu-en, 20.3.-10.5.
Minst 1-2 par hekket ved Dammen, i tillegg til kolonien pa Vesle.
2 par med 5 og 4 pull ble sett pa S0r og Vest 2.5.
Pa det meste ble 6 par med 4-5 pull hver sett 23.5.
Kanadagas
2007: Ett par hadde tilhold pa 0ya fra 4.4. og ble flere ganger sett pa Vesle.
Det er usikkert om de hekket.
Gravand .
2007: Loggf0rt med 6-28 ind. i varhalvfu-et, de :fleste pa Vest, men ogsa enkelte par rundt
0yskjrera og pa nordsiden mellom Massebukta og Nordodden. Heller ingen reirfunn i fu-,
men ett par pa Vest hadde 6 pull pa vannet 27.5. og et annet (?)par pa Vest hadde 4 pull9.6.

2008: Normalt ble 10-25 ind. observert gjennom vfu-en, pa det meste 17 ind. pa Vest og
10 pa 0st 4.5. Ingen pullus ble observert.
Stokkand
2007: 2-1 0 ind. observert. Ett par med en pullus i Dammen 11.5. 8.- 9.6. oppholdt 7 ad. med
til sammen 5 pull seg sarnme sted. Ut fra dette er det ikke urimelig a anta 3-4 hekkende par.

2008: 4-8 ind. observert j evnlig gj ennom vfu-halvaret. Det anslas at 3-4 par hekket.
.f.Erfugl
2007: Mellom 300 (28.4.) og 1.000 (8.3.) rastende ind. er loggf0rt gjennom varen.
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Det relativt lave tallet 28.4. kan tilskrives at de fleste hunnene da ligger pa reir. Som tidligere
er det relativt Ia. par som hekker pa 0ya. Ingen reir ble funnet, hvilket kan skyldes flere mink
enn vanlig, da 2-4 ble sett ved flere anledninger.
2008: H0yeste antall sett pa varen var 450 ind. 23.5. Pullus sett pa vannet fra 7.5.
Ett reir funnet pa Vest, og ett mer Ferskvannsdammen.
Siland
2007: 4- 40 ind. er loggf0rt rastende pa 0ya gjennom varen.
Det ble ikke funnet reir eller sett pullus, men enkelte par ble sett kurtiserende.

2008: Minimum 5 ind. hadde fast tilhold gjennom hekkesesongen.
Tjeld
2007: Vanligste hekkende vaderfugl. Tilstede med 20-50 ind. gjennom hekkesesongen.
Ved tellinger 4.4. og 29.4. ble det anslatt 8 revirhevdende par fra Festningssundet til S0rodden
og 11 par langs kysten fra Massebukta til Veslesundet. I tillegg kommer ca 10 par langs
s0rsiden av 0ya, Veslesundet - 0yskjrera- S0rodden.

2008: Ca. 25 ind. ble sett daglig. Minst 8 revirhevdende par pa Vest og 6 pa 0stsiden av 0ya.
Sandlo
2007: 8-11 ind. tilstede i sesongen. Revirhevdende par: Go-bukta pa 0st: 1, Anusbukta: 1,
Ringgasbukta: 2 og Vestre Vaderbukt 1. Dvs. 3 pari reservatet pa Vest og 1 pa 0st.

2008: Antall revirhevndende par: Vest 2, Nord 1, 0st 2. I tillegg ett pari Anusbukta
utenfor reservatet. Kun sistnevnte ble observert med 2 pull.
Vipe
2007: Stedfast med 8 ind. i hekkesesongen. Det anslas at minst to par hekket ved Dammen
og to par pa Myra i vest.

2008 : Revirhevdende par: Myra 1, Ferskvannsdammen 2.
I tillegg utenfor reservatet 1 par i Anusbukta.
Enkeltbekkasin
2007: Registrert med 4 -7 ind. pa varen. For reservatets del var det minst to revirhevdende pa
Myra pa Vest og en pa 0stmyra.

2008: Revirhevdende/spillende par. Myra 3, Ferskvannsdammen 1 og 0stmyra 1.
Rugde
2007: 1-2- ind. daglig spillflukt pa 0ya, men deter uvisst hvor de hekker.

2008: Ett revirhevdende ind. ble sett daglig fra 19.4. till0.5.
Storspove
2008: Et varslende og revirhevdende ind. ble sett jevnlig pa Vest fra slutten av april til og med
31.5.
Rodstilk
2007: Loggf0rt med 4-6 stedfaste ind. Hekkeadferd pa 1 par ved Dammen og 1 par pa Vest.
Et par hadde ogsa mer eller mindre fast tilhold pa 0yskjrera.

2008 : Revirhevdende par. 1 pa Vest, 1 pa Nordodden og 1 ved Dammen.

Steinvender
2007: 2-3 ind. ble observert pa Vest i hekketiden. Kan tenkes a hekke pa Vesle.
2008: 1 til2 ind. settjevnlig vest og s0r pa 0ya 1hekketiden 8.5. til12.6.
Hettemake
2008: Opp til11 ind. ble sett i hekketiden.
Fiskemake
2007: Observert med 10-50 ind. i hekketiden. 3-5 par hekket pa Vest og 3-4 pa 0st,
samt 2-3 pa 0yskjrera.
2008: 25 - 40 ind. registrert rastende i hekketiden.
Sildemake
2007: 15-30 ind. daglig observert, hovedsakelig i omradet mellom 0yskjrera og
F erskvannsdammen. Ingen sikre hekkefunn.
2008: 10 -30 ind. registrert rastende i hekketiden.
Gramake
2007: Arten ble loggf0rt i unormalt lite antall. Pa det minste kun 40 ind. 24.3.
I hekkesesongen la likevel tallet pa mellom 110 og 150 ind. Bortsett fra 3 synlig rugende
fugler pa 0yskjrera, ble det ikke gjort hekkefunn, men da er kolonien pa Vesle ikke
medregnet.
2008: 35 -150 rastende ind. i hekketiden.
Svartbak
2007: 10-40 ind. notert i hekketiden. Som gramak:e befant de 3 eneste sikre hekkeparene seg
pa 0yskj rera, ogsa her unntatt et uvisst antall pa Vesle.
2008: 2 par hadde reir pa Svartskjrer og ett par s0rvest pa 0ya.
Fomvrig 15-30 ind. rastende i hekketiden.
Makrellterne
2007: 10-40 ind. loggf0rt pa varen, men ingen hekkefunn.
2008: 10-20 ind. normalt observert rastende i hekketiden.
Rednebbterne
2007: 1-6 rastende i hekketiden, men ingen hekkefunn.
2008: 1 par varslet ved Vestre Vaderbukt.
Fomvrig vanlig observert med ca 5 ind. i hekketiden.
Skjrerpiplerke
2007: 8-20 rastende ind. i l0pet av varen. Stedfaste par: 1 ved Nordodden, 2 ved Vestre
Vaderbukt, 1 ved Veslesundet, 1 ved Anusbukta og 2 ved S0rodden, til sammen 7 par som
sannsynligvis hekket, aile i reservatet.
2008: Revirhevdende par. Vest 1, Nord 1, S0rodden 1. Observert med 1 til5 ind. daglig.

Antall arter obs. 1 dagn, 23.-24.5.2008, "birdrace"
Et "birdrace" ble gjennomfurt et d0gn 23.-24.5.2008 av lagene Stein Engebretsen &
Sebastian Ludvigsen ag Arild Hansen & Christer Jacobsen . Vinnerlaget lag noterte 70
arter. H¢ydepunktene var en syngende hortulan og 2 grastrupedykkere 23.5.,
samt 3 islam, 70 smalom og 8 storlam, boltit, myrhauk, sivhauk og fiske¢rn
24.5.2008. Fig. 72 arter ble notert i l¢pet av d¢gnet:
Boltit
Brunsisik
Buskskvett
Enkeltbekk
Fiske make
Fiske¢rn
Gj¢k
Gluttsnipe
Gransanger
Gravand
Gr¢nnfink
Gragas
Grahegre
Gdimake
Grasisik
Grastrupedykker
Gulerle
Gulsanger

Hagesanger
Have lie
Havsule
Heila
Heipip
Hetttemake
Hortulan
Hvitkinngas
Islam
Knoppsvane
Krake
Laksand
Linerle
L¢vsanger
Lavesvale
Makrellterne
Myrhauk
Myrsnipe

M¢ller
Ravn
Ringdue
R¢dnebbterne
R¢dstilk
R¢dstrupe
Sandia
Sandsvale
Siland
Sildemake
Sivhauk
Sivspurv
Sj¢orre
Skjcerpip
Smalam
Smaspove
Steinskvett
Steinvender

Stakkand
Starlam
Starskarv
Strandsnipe
Steer
Svartand
Svartbak
Svarttrast
Taksvale
Teist
Tjeld
Tappand
Tarnirisk
Tyvjo
Tarnfalk
Tarnseiler
Vipe
..LErfugl

Tekstutdrag fra Akeraya av Johan og Annemartha Borgen
Forfatterparet Johan (1902-79) og Annemartha (1913-88) Borgen bodde i kortere
eller lengre perioder sommer og h0st pa Akemya ytterst i Hvaler pa 1950- og 60tallet. En del av Johan Borgens rike forfatterskap ble til her ute i havgapet. Borgenparets kjrerlighet til Hvaler-landskapet f0rte etter Akemya-tiden til kj0p av stedet
Knatten ved R.0d pa Asmal0y, der Annemartha ogsa bodde etter sin manns d0d.
Skildringer fra Akemya og Knatten finnes blant annet i Annemartha Borgens b0ker
Urtehagen pa Knatten (1973) og Deg (1981) om Johan Borgen.
Utdrag fra Akemya , av Annemartha Borgen i Deg. (Gyldendal), Oslo 1981:
Ubebodd Hvaleroy i havgapet, sjo pa alle kanter, prekambrisk grunnjjell, isskurt
sagalandskap, nonfigurative jettegryter, rodglitrende lavasteinsblokker etter
Lillevann-vulkanens siste utbrudd, dystert grasvarte meterbrede polerte band av
amfibolittganger skraskar oya, pegmatittganger med matt rosagronnhvit feltspatt og
glitrende sluddfarget kvarts med tydelig skulpterte heksagonale krystallpyramider
og parallel! avgrenset av skinnende biotitt, svart nar man kom ncer, duftende
porsmyrer inngjerdet av gamle strandlinjer, spennende stein med rode
granatinnes lutninger.

a

Om fare vill
Johan Borgen
Utdrag s.l78-179 fra: Den Norske Turistforening, arbok 1968, Fjellet,
som bl.a. skildrer en tur i taka fra Spjremy til Akemya:
S J 0 EN og vidda - all tid har de dradd meg. Det tilsynelatende grense10se . . .
na, de to bar mer til felles enn. akkurat dette, bl. a. den ting at de har en egen
evne til a snu seg under visse omstendigheter. Hvilke omstendigheter? Ja det
. var det da. Ofte de mest beskjemmende for den som opplever det. Vi kjenner
alle dette at Jandskapet vrir seg i var bevissthet, at vi synes kompasset rna vrere
utsatt for de merkeligste feiltagelser. Sa tar vi den dramatiske beretning om
skjebnesvangre man0vrer i en vill natur. J eg vil la et par bagatellmessige opplevelser 'mustrere de sma feilgrep, de som ogsa kan f0re sa rent galt avsted,
om ulykken skulle vrere ute.
Som en morgen min s0nn og jeg skulle hjem til Aker0ya i Hvaler - en
ubetydelig strekning i S0r-s0rvest, fra S0rspissen av Spjrer0y til midt pa var
egen lange 0y, den ingen kunne bomme pa. Sa jeg ingen? Vi kunne.
Taken Ia tykk og lav. Vi hadde sj0en rett imot, bris styrke 4 -sa det var
greit nok pa aile mater. Bare a styre rett pa sa ville vi vrere hjemme om 20
minutter.
Trodde vi. Med ett Ia ·jeg merke til at vi ikke hadde sj0en imot, vi hadde
den nesten med. Merkelig. Den matte ha snudd seg. Vinden matte ha snudd
pa et 0yeblikk. Jaja, sant skjer. Og der skimtet vi noe m0rkt i melkeskodden.
Altsa hjemme. Alt i arden. Sa gjaldt det bare a famle seg frem langs kysten
for a finne var hjemlige bukt.
Men altsa nei. Efter som vi dro kjensel pa landet forut var det nemlig
n0yaktig den odden pa Spjrer0y vi hadde forlatt for en snau halvtime siden.
Kompass hadde vi ikke. Man bar ikke kompass for a dra til kj0pmannen i
Ytre Osfofjord. Vi sa svrert lite om dette, men vi var enige om at sj0 og vind
ikke hadde snudd seg. Det var bare a sette over _igjen, og sa denne gangen

passe godt pa ikke a vri over mot h0yre. Vi passet pa som smeder.
tta'\ det var trolldom i luften. Litt efter hadde vi sj0en med pa ny, og sa
~~iJiukket ikke samme forbaskede odden pa Spjrer0y opp enda en gang.
~.;;: vi anklagende pa hverandre og bestemte taust a gj0re et tredje fors0k,
Me" denne gang skulle det ikke vrere tale om a vite eller tro det aller min~
o~ retninger og den slags. Na skulle vi ganske enkelt kj0re rett mot sj0en
ow-eM sa skulle brere ende til havs. Det var som det satt en usynlig kall og
hlltt j roret og ville ha oss mot h0yre igjen. Og innerst inne visste vi jo at det var
di+ over vi skulle. Bare at na hadde vi svoret en stille ed : holde rett mot
~il5len. «lnnerst inne» var vi sikre pa at det bar galt avsted, alt for langt til
vensfte. Men, som sagt, det fikk vrere - om vi sa visste at vi dro sa a si pa hers
o.v var egen retning. Hvorpa vi var hjernme i bukta!
Naturligvis, sa vi til hverandre. Men det var alt annet enn naturlig~
denne tredje gangen hadde vi vrert aldeles sikre i var sak. Hvilket enda en
9""~ bekreftet min skepsis overfor dem som er sikre i sin sak ute i naturens
ftdl·skap. Med mindre det da er folk av maur-arten, de som blir kvalme nar ,
J.eqp..- feil. Men de er sjeldne. De har en mekanisme i systemet som jeg alltJ
misunt dem. Vi som ikke har den mekanismen . . . ja hele dagen efter
Jenne bittelille episoden gikk jeg med et omsnudd landskap inne i meg. Jeg
l<u•lllt> fortsatt ikke fa inn i hodet at vi hadde reist riktig. Kjensgjerninger har
ilk1" virkelig beviskraft nar det gjelder a korrigere mine feilbegreper om retning.
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Tegning: Hans Nonnann Dahl
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Under gragashimmel
J ohan Borgen
s.271-275 fra Jensen, B. (red.) 1993: Forfatternes julehelg. Tekster fra Den norske
Forfatterforenings Julehelg-hefter utgitt i arene 1915-1957. (Advenura forlag),
Drammen, 288 s. ;.; .-:n, -;:rs:

ER ER HAV til en kant, fjord til en kant.

andre: tvert imot. Der er en nylon-himmel, sa

Vinden star fast fra havet over 0ya

lett og bla og livlig! Fine trader av oppl0st sky

mot fjorden, og nar jeg snur meg fort

fisker i dette bla rom, fisker med tynne tamper

kan jeg oppleve to sa motsatte bilder - i naturen

uten krok, tauender som blir borte efter hvert,

og inne i meg selv -at det i.kke er samme sted og

oppslukt av lys. Der er lykke over denne him-

slett ikke samme menneske som opplever dem!

me!, og den gj0r sinnet trist som munnspill-lat

Over havet, der vinden blaser fra, st0tt, men

fra bakgardsvinduet en sommernatt.

ikke sterkt, der er skybanker sa tunge at ingen

Hvorfor trist? Kanskje fordi slik himmel vars-

kan forsta de kan holde seg svevende. De er

ler megen glede, fordi noe er forbi; sommeren.

m0rk ull, stofflige, grabla og uten atmosfcerisk

Fordi sinnet vet at sommeren er slutt og da hjel-

ide. Der hav og denne tungvekts himmel m0tes i

per ikke alt man der ...

et felles utspring har Varherre lagt en lys linjal,

Men den som snur seg fort fra det ene til det

som en startstrek for hav og himmel. Og de har

andre, og fra det andre til det ene igjen, opplever

det til felles, at de starter uopph0rlig med en vel-

en nuten samtidighet som er forvirrende. For

dig utgangsfart i horisonten - og velter like tungt

dette er ikke samme himmel og samme jord, ikke

og uopph0rlig hit over, uten noen makts tanke

samme liv og ikke samme menneske. Jeg er to;

om at en skal komme f0rst.

en som h0ster glede av vemod og en som h0ster

Dystert vemodig, men for sinnet underlig gle-

sorg av glede . lngen ting er. Ja, her jeg star vet

degivende er dette kappl0p uten mal. Hvorfor

jeg bedre enn noen gang, at ingen ting er. Selv

gledegivende? Kanskje fordi alt fornyer seg selv

maken i vindlystig drift over det lyngl0se lavfjell

ved denne prosessen; fordi - hvor vemodig synet

har to skrik, ett gcek-gcek for godv.:er og ett av de

er som motiv - sa er det nettopp tristere enn den

langtrukne, varslende skrik som skippere skrev

tristeste tanke mennesket matte gj0re seg.

seg bak 0ret i gamle dager. Ncir jungmannen sa

J eg star pa 0yas h0yeste punkt, som er 36

at skipperen h0rte det skriket, visste han at det

meter, og det er nok - over havet; Oller havet. Ncir

bar til veers for a berge seil ... To varsler, to lys, to

man er over havet er ingenting umulig. Bare for

verdener i et menneske som star pa det h0yeste

den som ligger i niva med havets allmakt , med

punkt og snur seg!

munnen stengt av sj0 og blikket av dets forferde-

Da inntreffer to ting, og akkurat samtidig.
0yet fanger dem samtidig og deer av h0yst for-

lige n.:erhet, er havet skremmende og ondt.
Sliker det til den ene siden, havsiden. Til den

li\

skjellig art, de tingene.
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0ret fanger en lyd som 0ret aldri kjenner

de pent pa oversiktlige steder, for ikke a ha noe

straks; den masete larm av graga.strekk. Og se:

ute av blikkfeltet nar de skal av sted. Og baten er

plogen skifter nettopp f0rer idet blikket fanger

bare en sjekte med uthulte tolleganger og arer

formasjonen. Fuglene kom mot vinden, de flyr

med vepsetalje av slit og bruk. Og det er mer enn

mot s0r; derfor har jeg ikke h0rt dem tidligere.

en halv mil til n~rmeste land, hvor der ikke hor

Det er en liten flokk, den f0rste. Vi er bare i de

folk, sa de rna ha rodd lenger enn det, og mot

siste dager av juli ennu, og sommerens og alle

sj0en. De rna ha slitt ordentlig, de gamle, for a

tings forgjengelighet

skj~rer

vant og smertende

komme hit og sanke driv-ved efter siste d0gns

gjennom den som ser det. Flokken skifter leder

kuling. De rna ha virkelig vondt for ved, og vel

efter gammelt m0nster; noen 0yeblikks uregel-

for alle ting. Et menneske fra vare dager sp0r seg

messighet i rekkene under ustanselige skrik, som

om det kan l0nne seg. Men ved er ved, og der er

vel er ordrer mellom gjess - sa er formasjonen

nok a ta av. Hadde de hatt en st0rre bat, og med

gjenopprettet, skrikene blir mindre hektiske,

motor, og hadde de v~rt fern i steden for to .. .

hreren faller til ro pa sin malbevisste fremmarsj,

sier var tids menneske uvilkarlig i tankene, sa .. .

som ikke avviker en strek fra den riktige retning.

Jasa.

Og blikket f0lger ferden sa lenge 0yet kan se,

B0yde, nesten som sauer a se pa, kryper de i

meget lenger, inn i de grabla banker av sky som

rullesteinen og representerer det timelige i h0y-

m0ter de gragr0nne banker av sj0, hvor man

este grad. Og 0yet innfanger det timelige og vet

synes a se gragas lenge efter at alter oppslukt.

det, mens det egentlig f0lger noen gjess, som er

Det andre som blikket fanger - og akkurat

det evige og som har all kraft i vingene og ingen

samtidig, i det nederste skikt av synsfeltet- er to

ting a b~re pa, mens disse to gamle alt er tunge

mennesker ved stranden. Ogsa pa havsiden, der

av b0r og i den grad uten vinger!

fuglene forsvant. Usett av oss er de kommet i

I en bitte liten sprekk i steinen ved min fot

land fra en jordfarget bat, som er dradd halvt pa

vokser en tust rned prestekrager. Hvorfor der,

land midt i b0lgeslaget, hvor den ligger og vipper

hvor der ikke finnes jord - hvorfor ikke overalt

skjevt. Det er gamle mennesker, m0rkt kledd.

ellers hvor det rna v~re godt a vrere prestekrage?

Og mens gragasen virket unaturlig stor, og - et

En vasstrukken madrass Jigger h0yt i fjreren

langt stykke - st0rre jo fjernere den fl0y, for det

og virker pa avstand innbydende som hvilested

er et av havets synsbedrag - sa virker disse to

for de to gamle. Der rna v~re en sann velsignelse

menneskene sma og fjerne, enda jeg vet de er

av madrasser ombord pa skip - -

ganske n~r, pa stranden under meg, pa rulle-

«Hoi! » roper jeg tankel0st ut over mot havet.

steinsstranden nedenfor bergene, nedenfor lyng-

Men ingen av de gamle retter kroppene. «Hoi!»

rabben som igjen er nedenfor det bare lavfjell jeg

roper jeg igjen, fordi jeg har ropt det en gang.

star pa. Ogsa de er mot uv~rssiden, den urolige

Fern kraker jeg ikke hadde sett letter bak fjellet

og glade. Men selv er de m0rke og gar ganske

pa le-siden og bakser tungt med vinden. Svarte

b0yd; de kryper nesten. De sanker ved og legger

fugler som ikke h0rer hjemme i havet, men som

Stokker i en haug og pinner i en og en virkelig

har l~rt seg til a ta skjell i fj~ren og slippe dem i

t0mmerstokk helt for seg selv, og kasser stabler

fjellet fra passe h0yde, og l~rt seg til a stjele egg
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fra hvit fugls reir i hekketiden. Onde fugler.

dre ar siden bodde her en offiser, en komman-

De har vel ikke h0rt ropet fordi vinden bar

dant, en mektig og titt beruset mann, hvem aile

imot. Det er alltid bare krakene som h0rer; de

rettigheter tilfalt pa denne karrige jord. Og disse

tar varsel av alt, de klarer seg.

to gamle er minst halvannet hundre ar hvor det

«Hoi!» sier jeg ganske lavt og beklemt og gar

gjelder sinnets umiddelbare innstilling.

langsomt ned over til de to. Og nu h0rer de.
Bare man snakker lavt sa h0rer de. For sus og

Dette «hoi» var i grunnen en uheldig innledning.

sterke lyder sitter dem i 0rene efter et langt liv

Sa meget mer som jeg ikke ville dem noe som

ved sj0en, men de lave lyder, klynkingen av et

heist, og de ikke meg. I Norge kan mennesker

barn i kammerset eller lyden av en bat som hug-

m0tes pa et skjcer, skipbrudne om det skal vcere,

ger i m0rket, den merker de gjennom alt det

fra hver sin kant og i ytterste n0d, uten a gi seg

voldsomme. Og nu ser de opp, sa vidt det er, ser

mer til kjenne enn nettopp nok til a redde hver-

opp og b0yer seg ned igjen, for a vise at de har

andres liv. Mitt «hoi» er altsa ukonvensjonelt i

h0rt, men at det ikke angar dem. De sanker litt

aller h0yeste grad og kunne tyde pa en snakke-

fortere, de famler kanskje med et paskudd i tan-

salighet uten grenser. Pa den annen side har jeg

kene. Medmenneskets selvf0lgeligste rett, som

vcert alene her ute i havet et par uker nu og er for

den a sanke brensel, star den dag i dag for fattige

sa vidt unnskyldt for a belaste folk med denne

som en rett de stjeler seg til. For halvannet hun-

min enstavelses talestr0m.
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Men efter et kvarters tid er vi gamle venner,

engang det, kanskje bare en innbilning, en min-

takket vcere og.1a mine lettsindige sigaretter, som

nelse pa netthinnen, da er det dem som er evig-

forsvinner gravalvorlig i mannens pipe og blir til

heten, de to og baten: samme ting, et noe som

r¢k i vinden. Den gamle konen tar, til min tause

suges bort, med sj¢en f¢rst sidelengs, sa akterut,

forundring, ogsa en sigarett og r0ker den som si-

et vagt og forsvinnende <<noe» i forhold til land,

garett, og den ser ikke mindre bortkommen ut i

til meg. Og et noe sam jeg ikke lenger kan fore-

hennes skrumpne, brungra hand, enn i min tu-

stille meg akkurat der det nu er, med pinner og

ristbrune. Hun erda ogsa ganske riktig fra kys-

t!Zimmerstokk og kasser mellom aile tofter, og et

ten og altsa livligere, mens han fra f0rst av er fra

bortgjemt gevcer og arene i hans gamle, krumme

innlandet og for sa vidt pa vei til skogene pa ny,

hender og dorgesn0ret , i hennes, og tre bort-

her ute hvor innmaten av landet driver til lands

gjemte alker forut og hummer som kravler med

igjen og avslutter et kretsl0p veda sankes og bli

sammenbundne kl0r -

til brensel. De har dorget seksten akkurat like

tenke meg, men som ikke er. Nu er dette noe blitt

store makreller, av det slaget som kalles kult, pa

gragasflokken, selv om dette noe gar mot nord

fremvei. Og nar de har tatt like mange pa tilba-

og - pa sin mate - ogsa innvarsler h!Zisten med

ketur har de enogtredve makreller til salting til

vinterved og makrell som skal saltes til vepse-

vinteren, og en til middag straks. Med et gevcer

surr og spises de m0rke dager med sluddvcer fra

som han tror er vel skjult i baren har han dess-

!21St.

eller som jeg bare kan

uten skutt tre alker, sa vidt jeg kan se, sam ogsa

De vinket da de for. Siden sa de seg nok ikke

er vel skjult, og skyter kanskje tre siden pa

tilbake, de var opptatt av sitt. Det siste jeg virke-

dagen.

lig sa var et lite, gratt seil som de satte til hjelp i

Det begynner i det hele tatt a bli memng

1

medvinden; sa nyttiggjorde de seg ogsa den.

denne vedsanking. Mennesker med vett og erfa-

Utrolig hva de hadde ombord. Da var det nok

ring gj¢r flere ting, ikke pa en gang, men straks

bare meg som .1a, som savnet.

efter hverandre, efter et system som gir seg av

Litt trist bestiger jeg mitt h0yeste punkt, de

seg selv. En hel andefamilie flyr opp i skra strek

seksogtredve meter, over svakt skranende berg

fra bukten bak oss og svinger inn mot land med

med lynghull imellom. Litt trist over tapet av

vinden i ryggen. Mannen sender dem et langt,

gragas i s!Zir og mennesker i nord. Nu ser jeg, der

beklagende blikk. Deer fredet. De svarte hum-

oppe fra, at ogsa himmelen har forandret seg.

merne sam kravler diskret i bunnen av baten er

Den er ikke sa tung der ute over havet, ikke sa

for sa vidt ogsa fredet. Alle og ingen ser en en-

lett over land, mot nord. Den sorg sam hentet sin

kelt teine slik, nar den ligger helt alene i sj¢en og

kraft fra gleden er borte, og gleden fra det blagra

tilh0rer noen gamle kroker som aldri har smakt

og tunge i s¢r - den er vekk den og! En ¢y be-

hummer. Alt er fredet her i verden, unntatt folk.

bodd av alle ¢nsker, og m ed ett, nu, av bare meg.

Men da de er dradd, disse dyktige gamle, som

Sa fort skifter alt ved sj0en.

visste a nyttiggj¢re seg hver meter de for, da den

Sa fort skifter alt i sinnet. Noen gjess, to men-

jordbrune baten med den lave esingen bare er en

nesker, litt himmel og hav - sa er man hverken

m0rkere tone i den gr¢nne sj0en og kanskje ikke

den som sa mot lys eller den som sa mot m!Zirke.
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Bare et menneske som ser sin egen fot i slitt
turnsko pa et gratt fjell, en fremmed og intet sted
hjemmeh~rende

fot sam er tyngre a flytte enn

den nylig var.

rapt til det. Ikke om man kunne blitt en av alle!
Men kommer her et nytt trekk med gragjess,
er det en annen sak. Da vil jeg h0re dem i tide pa
fjellet og rope om jeg kan bli med, og flakse med

Deter ikke noe <<hoi>> i halsen pa meg da. Ikke
om det var kommet et helt regiment kunne jeg
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