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REDAKSJONEL T
VI vII også få lov III å oppfordre folkel
lil å sende oss sloff, lidsskrlttel heler
fremdeles "Natur I Østfold" slik at vi
ikke bare ønsker fuglestoff . Alle
bidrag mottas med lakk enten del er
om fugl, planter, Insekter eller generelt naturvem. Takhøyden er stor, så
det er ingen grunn til å frykte at din
artikkel eller ditt lille stykke ikke skal
komme på Irykk.

Etter mye om og men erendellg Natur
I Østfold nr. 2/90 vel I havn.
Forsinkelsen skyldes mange og
lange diskusjoner mellom styrene i
østfold Ornitologiske Forening og
Naturvernforbundet
i
Østfold.
Naturvernforbundet så seg ikke
lenger i stand til, økonomisk, å være
med å gi ut 2 nummer av tidsskriftet
pr. år. Dette synes vi seMølgelig er
beklagelig, men ØOF ønsket å
fortsette som fø r og Ikke slik
Naturvernforbundet ønsket med bare
en utgivelse pr. år.

TIl slutt vil vi få lakke vår særdeles
gode redaktø r siden nr. 2/85 og 2186,
Geir Hardeng. Han velger å følge
med lil Naturvemforbundet i
Østfold' s nye aJsskrift. Aldri har vi vel
hatt
en
mer pliktoppfyllende,
engasjert og nøyaktig redaktør. Han
har slitt med innsamling av stoff,
korrektur, kontakt med trykkerier og
ikke minst har han lagt ned el stort
arbeid i å få IldSSkriftel ut til
medlemmene i tide. Mang en gang
har vi setl ham gå som sislemann ut
Ira Naturkontoret etler en lang økt
med pakking av del ferdige
produktet. Tusen lakk for "manns
jobb" Geir. Vi ønskerdeg velkommen
Iilbake når du måtle finne liden
moden.

ØOF synes det er viktig og fø ler sterkt
ansvar for at det blir gitt ut en
naturfaglig tidsskriftserie i fylket vårt.
Derfor har styret I ØOF vedtatt at vi
fortsetter utgivelsen av tidsskriftet
uten
samarbeide
med
Naturvernforbundet i Østfold.
OOF vil jobbe aklivt for å finne fram lil
andre samarbeidspartnere I fylket og
konlakt har således blitt opprettel
med både
Østfold
Bolaniske
Forening og østfold Elnomologiske
Forening. Hittil er signalene derfra
positive slik at liden vil vise om rv. 1/
91
faktisk
igjen
er
el
samarbeidsprosjekt.

Redaksjonskomiteen
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·Redaktørskifte i Natur i Østfold
Etter 5 år' som redaklørfortidsskriltet,
takker jeg lesere og bidragsytere for
samarbeidet. - Gjennom 10 hefter på
tilsammen nærmere 600 S. har
tidsskriftet i min red .tld (1985-90)
forsøkt å favne Så vel miljøvem som
fagstoff innenfor ulike felter i Østfoldnaturen.

Østfold Naturvem og Østfold
Omltologiske Forening skiller nå lag
vedrørende tidsskriftsamaJbeidet.
ØN ønsker et hyppigere info-blad til
sine medlemmer å la "øoF-nytt" og
et årshefte/årsskrlft, som vil få navnet
"Arsskrift Østfold Naturvern - Natur i
Østfold, suppl. nr. .. " (supplement
nr.". Navnsettingen med "Natur i
Østfold, suppl." som serienavn, erfor
ikke å skape ennå et nytt periodika i
fylkets etterhvert ustadige tidsskrlft-

flora. Del vises til
tidligere
"Landskapsvem"
(1966-81),
"Østfold-Omltologen"
(1974-81),
"Taletrosten"
(Indre
Østfold
Fugleforening, 6 nr. 1985) og "LRSKNytt" (1984-85, Den lokale rapportog sjeldenhetskomHe i ØOF), og til
nåværende rapportserle "ØstfoldNatur" (fra 1977), "ØOF-Nytt" (fra
1981) og "Natur i Østfold" (fra 1982).
Jeg fortsetter som red. av ØN's
årsskrift som utkommer i mars 1991,
siden ØN Ikke hadde altemative
personer til dette. "Natur i Østfold,
suppl." vil ikke inneholde fuglestoff .
Det kan tegnes separat abonnement
på årsheftet for ikkemedlemmer av
ØN, ved kontakt til undertegnede.
Geir Hartleng

FUGLEVAKTA 090·29500 HELE DØGNET

--~
--:::...:
-~
- -----.:::::--::
-
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Gi en hjelpende
I forrige utgave av Natur i Østfold ga
jeg uttrykk for god tro på framgang i
vårt artleld for 1990. rlden er nå inne
til å gjøre opp status, og resultatet er
nok blitt et både og.
Arbeidet med "Fredrikstad Miljøpark"
går sin gang, og en SlHtelse blir trong
etablert med det første. Det finnes
allerede penger som gjør det mulig å
reise et fugietårn, og det er å håpe at
vi i løpet av 1991 kan finansiere
intormasjonssenteret. Interessen for
prosjekteter det ihvertfall ingen ting å
si på, men ting tar som kjent noe tid.
I løpet av året har det vært foretatt
hekketaksering av knoppsvane og
fiskeørn. Snart vil det foreligge en
rapport, Som gir oss resultatene fra
dette abeldet. Mye tyder på at
feltarbeidet også vil pågå neste
sommer, for å kunne tette mest mulig
"huller" på Østfold-kartet.
OOF er forøvrig tildelt NOFs års-

møte for 1991. Interessant og krevende oppgave, som de av oss som
var med vil ruske fra 1975, da OOF
også sto arrangementsansvarlig for
samme møtet.
Arbeidet med å tilrettelegge årsmøtet
for hovedforeningen vil kreve mye tid,
og styret vII se det som posnivt om
"gamle" og nye ornnologllnteresserte
kunne ta i et tak.
Som formann vil jeg i denne
sammenheng få lov til å fremheve
noe som Ikke erså posnivt. Det er blitt
en trend at de som trekker s!!ll ut av
aktivt foreningsarbeid, foretar et
fullstendig sorti. GI en hjelpende
hånd i det omfang som er forsva~ig!
Kanskje nettopp i disse ulvetider vil
det være en aweksllng å treffe gamle
kjente samtidig som man gir det
sittende styret litt drahjelp.
Tenk over det, da veL .......... .
Erik Sandersen
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hInlIllIelven -overvintringsplass lor lossekaDen
Tekl;t og foto av David Vogt
Det vesle snødekte elveleiet strekker hele landet, delte er mye av grunnen
seg nedover langs skogkledde tQ at den i 1963 ble va/gllil Norges
fjellrabberog ruskete skrenterfuUe av nasjonalfugl. Den er også orntaft med
orekralt og einerbusker. Om mange morsomme dialektnavn som
sommeren VOkser sisselrot og grenn ·elvekonge, elverkall, kvernkall,
frodig mOse I de braIle hengene. Men lossekonge, straumhest, stremstær,
i dag er aft hvilt, rene fine snøflater vassokse,
vasstrost,
dekker elven I store stykker nedover tvåttekjærringing, lussefugl og også
før elven klukkende og brusende Per sup er d/alektnavn på fuglen. Alle
blytergjennom s!1Ødekket. Oet kalde navnene har sterk tilknytning til det
vannet avseiler njerkelige iskrystaller våte element. Fossekallen er en fugl
og fonnasJoner i oV8lg8ngen ;mellom lika knyttet til vannet som ender og
snø og vann, I den kalde vlntl/rdagen dykkere selv om den hører til
drlverfrostreykenl sarte flak over den spurvefuglene. Fuglen sees alftid i
mørke vannIlaten. Ved en av de åpne nærheten av åpent vann, der den
strykene sitter en troslestor lugl nied sitter og vipper med stjerten på en
svarte fjær og hvlll bryst og vipper eiendommelig måte.
med stjerten på en pussig måte.
PlUtselig hopper:den hodestups uti AI den føden fuglen trenger henter
og forsvinner I det kalde vannet. Etter den i elven, hovedføden er
få sekunder hopper den rett opp av vårfluelaver, små krepsdyr, snegler,
vannet og fortsetter å vippe med ørekyt, laks og ørret yngel. Om
stjerten. Etter gjeiltalle dykkinger har sommeren er det også rumpetroll I
den endelig fått tak I en godbit og tillegg til vanninsekter som havner på
brukarlangtidpååfortæresnadderel. fuglens meny. Vårfluelarvene har et
skall eller .snarere et hus som den
I Mossedlslriktet er det fortrinnSvis selv lager av materialer Ira bunnen av
Svlnrldalelven som er vinterkvarteret elven. Fossekallen ~erner elegant '
for fossekallen. De små strykene I hylsteret før larven fortæres.
elven er åpne samme hvor kaldt del Sammenlignet med andre fugler har
er. FOssekaUenerenfuglsomhekker Ikke fossekallen antydning til
ved strie elver og bekker helt. opp til svømmehud mellom tærne. Men
tregrensen. Vinlerstid fryser de aler isteden bruker den vingene til å '11y"
fleste fjellJøkkene igjen og fossekal- med under vann, fuglens beinbygning
len trekker sydover til "varmere" strek er dessuten I<ompakt og Ikke hul som
på øsllandet. Fossekallen linnes over hOs andre fugler. Dette gjør at fuglen
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kke flyter så lett opp til overflaten
igjen. Det kalde vannet som fuglen
svømmer i hele dagen ville fort ta
knekken på en annen spurvefugl
som forsøkte seg på et bad i minus 20
grader. På fossekallen derimot er det
som å sprute vann på gåsa. Hemmeligheten bak dette er at fuglen
har en gumpekjertel som kan skille ut
9 - 10 ganger så mye fett som hos
andre fugler. Fossekallen bruker lang
tid på å stelle fjærdrakten og gnir et
tyntfettiag utoverfjærene som hindrer
vann i å trenge inn til de myke og
varmeisolerende wnene Innerst mot
kroppen.

A stoppe

overvære en tid av fossekallens dag
er en artig opplevelse. Selv om
temperaturen synker til minus 15 - 20
grader synger den hardføre fuglen av
ful hals. Spede fine toner får en egen
klang i den stille vinterskogen her
under ruskete graner. Fuglerftest har
nok med å overleve I den barske
vinterkulda, men fossekallen har
øyensynlig krefterog energi i mengder
å ta av. Den utvelger seg straks at
revirområde når den kommer t~ en ny
bekk og forsvarer de usynlige
grensene med nebb og klør. Kommer
en Inntrenger im på dens høystprivate
territorium blir det et rabalder uten
like. Fuglene flyr etter hverandre frem
og tilbake oppover og nedover

en vinterdag på sk~ur og
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elveleiet før den tapende part
havner i et grantre. Fuglen sitter
og ser seg forundret omkring,
kanskje er det første gang den
sliter I et tre i det hele tatt.
Eller en stund finner den ut at en
lsdekt elvebredd er mer i dens
smak og forsvinner nedover
snøflatene med forlegne pip.
I det vesle elveleiet begynner
den kalde marsdagen å gå mot
kveld, skyggende blir lengre og
kuldegradene solen har klart å
holde I sjakk bHr raskt flere. Den
blodrøde vesthimmelen speller
seg I elvevannet mens blåtimen
sakte siger Innoverskogen. Først
nå har lyset blitt det rette for en
naturfotograf og fassekallen ser
ut tB å roe seg mer mot kvelden.
Nesegrus I snøen med stativet
og et kOll teleobjektiv fanger jeg
Inn den fargesprakende himmelen I vannpytten og ruskende
grantrærs silhuetter som tåmer
seg opp. Den vesle fuglen sitter
rolig og nesten tankefuU og betrakter det fargerike speilbildet.
TIl slutt er skumringen nesten
over og alle filmrullens 36 bilder
er oppbrukt. Iskald stabler jeg
meg på beina og vamper i dypsneen tilbake til bilen. I det kveldengliroveri nattog milliarder av
stjemertennes høytoveriskledde
elvebredder hører jeg fossekallens siste enkle fløyt før den BØker ly mellom isflak og snøskavler
ved den brusende elven.
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Dvergm4ke ungfugl Foto: Richard Viker

ORNlmLOGllKE OBSERVASJONER
I ØSTFOLD
- Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK)
Morten G. Vker
Arets rapport inneholder hva vi har
fått
tilsendt
av
interessante
fugleobservasjoner hovedsakelig for
året 1989, men noen eldre
observasjoner er også med.

ene og alene at rapporter om slike
arter ikke kommer LRSK i hende. Vi
vil derfor oppfordre alle til å lese
rapportertngsguiden nøye og ta seg
tid til å sende inn sine observasjoner.
Tilsynelatende er det mange som
rapporterer funnene sine
LRSK,
dette kan en få inntrykk av ved å
studere listen over observatører.

m

Ved gjennomgang av rapporten vA en
finne svært få funn av enke~e antatt
ganske tallrike arter. Dette skyldes
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Men dette er slett ikke tilfelle; mange
navn figurerer her fordi de er oppført
som medobservatører eller ved at de
har gitt en muntlig rapport som har
blitt snappet opp aven eller annen i
forbifarten. LRSK mØner derfor at
rapporteringen desverre er alt for
dårlig.

LRSK har det siste året bestått av
Rune G. Bosy, Jan Ingar Iversen
Båtvik, Magne Pettersen og Morten
G. Viker. Sistnevnte som sekretær.

GULNEBBLOM Gavla adamsii
1989: lind. 2K+ Akerøya, Hvaler
17.05. (RGB)
DVERGDYKKER

Tachybaptus

ruficollis

1988: l jnd. 1K+ Øra, Fredrikstad
23.10. (GMO)
1989; lind. 2K+ Øra, Fredrikstad
16.04. (MPE, ROL). 1 ind.2K+
Øra, Fredrikstad 12.05. (RGB,
RBO). 1 iod. lK+ Akerøya,
Hvaler 27.10. (MPE)
GRASTRUPEDYKKER Poa~~
grisegena
1988: 2 Ind. lK+ Krokstadfjorden,
Råde 05.12. (RFR).
1989: lind. 2K+ Kurefjorden, Rådel
Rygge 30.04. (ADV). l jndlK+
Akerøya, Hvaler27.10.(MPE).

LRSK's adresse:
Morten G. Viker
Postboks 1520
Glombo
1670 KRAKERØV

Tegnforfdaring:
Aldersangjvelsen baserer seg på
inndelingen I kalenderår (1 K, l K+,
2K, 2K+ osv.)

HORNDYKKER Podlceps auritus
1989: lind. 2K+ Akerøya, Hvaler
27.04. (AOS). 1 ind. 1K+
OVenbukta Kurefjorden, Råde
16.09. (RWI).
GRALIRE Pufflnus griseus
1989: lind. 1K+ Akerøya, Hvaler
26.10. (MPE) .

• medbelegg

HAVLIRE Pufflnus puffinus
1989: 5 jnd. 2K+ Struten, Onsøy
29.06. (MGV) .

OBSERVASJONER

ISLOM Gavia immer
1989: lind. 2K+ Akerøya, Hvaler
15.10 (TM. GMO)

STORSKARV Phalacrooorax carbo
1988:2ind. 1K+Giomma,Sarpsborg
06.09 (JBO, RSØ). Raslende
individer ved ferskvann er ikke
vanlig j Østfold.
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TOPPSKARV
Phalacrocorax
aristotelis
1989: 1 ind. 2K+ Slruten, Onsøy
25.03. (MGV). 1 ind.2I<+
Ekløya, Rygge 01.05. (LFL,
RWI). 1 Ind. 21<+ Eldøya,
Rygge 18.05. (LFL, RWI).

var vingeklippet og stammer
derfor ganske sikkert fra dyre
park e.l. Funnet er plassert på
den norske B-listen. Dette er
tredje funn avarten I Østfold,
og begge de andre funnene er
også gjort I Kurefjorden.

EGRETTHEGRE Egretla alba
1988: 1 ind. 2K+ Skinnerflo, Råde
18.06· (ESA, TSØ). Dette er
tredje funnet av denne arten i
Østfold.

KORTNEBB Anser brachyrhynchus

1989: 47 ind. 2K+ Akerøya, Hvaler
15.04. (AOS). 27 ind. 1K+
Akerøya, Hvaler05.11. (AOS).
TUNDRAGAs Anser albifrons

FLAMINGO Phoenlcopterus ruber

1989: 5 ind. 2K+ Knappholmen,
Kurefjorden, Råde 20.02.
(RWI). 1 ind. 1K+ Øra, Fred
rikstad 27.08. (KAT).

roseus
1988: 1 ind. 2K+ Rosnesstranda,
Kurefjorden, Rygge 7-24.06.•
(RWI , LFL, ESH m.fl). Fuglen

Mandarinand. hann. Foto: Erik Sandersen
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KANADAGAs Branta canadensis
1989: Hekkefunn. 1 par med unger,
Lier, Heravassdraget, Trøgstad i
juni (EAU tH AHA). 1 reir med rugende
fugl Vestfjella,
Aremark
19.06. (AHA, OKR, BEA).
~VITKINNGAS Branta leucopsis

1989: 2 ind. 2K+ Eldøya, Rygge 2728.05 (LFL, RWI, HEL). 2 ind.
2K+ Struten, Onsøy 03.06.
(MGV).

RINGGAS Branta bemicla
Branta bemicla bemicla
1989: 1 ind. 2K+ Rosnesbukta,
Kurefjorden, Rygge 10.06.•
(RWI). 1 ind. 1K+ Akerøya,
Hvaler18.11 .• (MPDIHMGV).
Branta berriicla hrota
1989: 1 ind. 2K+ Akerøya,
Hvaler 16-21.05. (MGV m.ft).
GRAVAND Tadoma tadorna
1989: 1 Ind. 1K Kurefjorden, Rygge
.
06.11 . (RWI). Dette er uvanlig
sent for gravand I Østfold, de
aller fleste forlater fylket i august/september.
MANDARINAND Aix galerirulata
1988: 1 hann 1K+ Isegran,
Fredrikstad primo desember
(MPD.tiIMGV). Mandarinender
som påtreffes i Østfold har
mest sannsynlig rø ml fra park
e.l.
SNADDERAND Anas strepera
1989: Ham og hunn 2K+
Skipstadkilen, Asmaløy, Hva

ler 08.04.(MGV, BFU). Hann
og hunn 2K+ Øra, Fredrikstad/
Borge 07.-08.06 (MPE, ROL,
SEN, ALA, SLU).

KNEKKAND Anas querquedula
1989: Øra, Fredrikstad/Borge: l par
16.04. (MPE, ROL). 4 ind.
23.04. (GMO, JFI). 2 par
01.05., 1 par 04.05., l par
07.05. (KAT). 2 par 29.05
(GMO). Søndre Asmaløy,
Hvaler: 2 par 15.04.,1 par
16.-19.04. (MGV), l par21.04.
(MPE, ROL, RGB), l par
23.05. (MGV). Ovenbukta,
Kurefjorden, Råde: 2 par
13.04.,6 ind. 14.04. (RWI).
Akerøya, Hvaler: 71nd. 16.04.,
3 ind. 21.-22.04. (AOS).
Sorgenfrigropa, Fredrikstad: 5
ind. 17.04., 18.04 og26.04.
(GMO, JFI, MPE, ROL).
SKJEAND Anas clypeata
1989: Sannsynlig hekking Eldøya,
Rygge. l hunn 2K+ med svært
engstelig oppførsel ble seil
18.06. (LFL).
TAFFELAND Aythya ferina
1989: Hann og hunn 2K+ Øra,
Fredrikstad 13.01 . (JFI). 1
hann 2K+ Fuglevikbukta, Krå
kerøy 13.01. (JFI).
TOPPAND Aythya fuligula
1989:40 ind. Øra, Fredrikstad 30.12.
(MPE, TM, SEN, RFR) .
HAVELLE Clangula hyemalis
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1989: 1 hann 2K+ ~adkllen,
Asmaløy, Hvaler 3-23.07.
(MGV),lhann2K+
Knappholmene,
Kurefjorden, Råde 25.06.
(RWI).
Somrnerobservasjoner av ar
ten er uvanlige i ØStfold.
LAPPFISKAND Mergus albellus
1989: 1 hunnfarget ind. 2K+
Fuglevikbukta, Kråkerøy
13.01 . (JFI), l hunnfarget ind.
2K+, Fuglevikllukta, Kråkerøy
05.02. (HFR). 2 hanner 2K+
Knappholmene , Kurefjorden,
Råde 11.03. (øLA, TSØ). 1
hunnfarget Ind. 2K+
Rosnesbukata, Kurefjorden,
Rygge 09.04. (LFL, RTO,
OTE, ESA).

GLENTE Milvus milVUs
1988: l ind. 2K+ Kloppa, Torsnes,
Borge 20.02. (SEN, ALA), l
ind. 2K+ Halmstad, Rygge
mars (ÅFJ).
UBESTEMT GLENTE Milvus sp.
1985: l ind. 1K+ Selbak, Borge rne
dio august (SEN).
1988: l ind 2K+ Nesparken, Borge
21.02. (ESH).
SIVHAUK Circus aeruginosus
1988: 1 !-AJnn 2K+ Øra, Fredrl<stad
08.08. (GMO), 1 hunn 2K+
Øra, Fredri<stad 6-07.09
(GMO) .
1989: 1 hann 2K+ Øra, Fredrikstad
23.04. (MPE, ROL, RFR), l
ind. 2K+ Akerøya, Hvaler
29.04. (AOS) , 3lnd. hunn 2K+,
hUM 3K+ og hann 2K+ Øra,
Fredrl<stad 19.05. (MPE,
SEN). 1 par 2K+ Øra,
Fredrikstad 04.06. (PGY,
KAT), l runn 2K+ Øra, Fred
rikstad 10.06. (KAT), 1
hunnfarget ind. 1K+ Øra,
Fredrl<stad 27.08. (KAT).

SlLAND Mergus serrator
1989: 1 hann 2K+ Storøya,
Ferns/øen, Halden 23.04.

(MN).
Innlandsobservasjoner er ikke
vanlig.
VEPSEVAK Pemis apivOrus
1988: lind. lK+ Øra, Borge 13.07.
(GMO).
1989: 1 ind. 2K+ Arekien, Hvaler
26.05. (MGV). 1 ind. Søndre
Jeløy, Moss 24.-28.06 (RWI.
LFL, JRA), 2 ind. lK+
Kartshus, Råde 01.07. (MGU),
1 ind. 1K+ Kjølasjøen, Halden
primo juU (JBO), l ind. 2K+
Kurefjorden, Rygge 12.09.
(RWI).

MusvAK Buteo buteo
1988: 54 ind. Akerøya, Hvaler 18.09.
(AOSj:
1989: 1 ind. 2K+ Gullholmen, Jeløy,
Moss 05.02. (LFL) .
Vinterobservasjon.
FJELLVAK Buteo Iagopus
1989: 1 ind. Søndre Jeløy, Moss
26.12. (RWI) . Vinterobservasjon.
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TARNFALK Falco tinoonculus
1988: Hekking Onsøy kommune. reir
mtegg I mai (TJE).
LERKEFALK Faloo subbuteo
1989: 1 ind. 2K+ Gjølsjø • Marker
08.05. (MOL), 1 ind. 2K+
Gjølsjø. Marker 10.06. (MOL).
JAKTFAlK Faloo rustioolus
1989: 1 ind. 2K+ Eldøya. Rygge
15.05. (RWI). 1 ind. lK+
Akerøya. Hvaler 10.12. (TM.
MPE).
VANDREFALK Falco peregrirxls
1989: 1 ind. 2K+ VIersholm. Råde
15.04 (LFL. RWI). lind. lK+
Lille Rygge. Rygge 12.07.
(RWI. BOL). 1 ind. lK+
Rosnesbukta.Kurefjorden.
Rygge 04.09. (BOL. NOL). 2
Ind. 2K+ hann og 1K+
Rosnesbukta. Kurefjorden.
Rygge 13.09. (LFL. RWI. AHL.
HEL). 1 hunn lK+ Akerøya.
Hvaler 21.10. (MPE. RWI) .
UBESTEMT STORFAlK Falco sp.
1989: 1 ind. 2K+ Krokstadfjorden.
Råde 01 .04. (ØLA).
VAKTEL Cotumix ootumlx
1989: 1 ind. 2K+ spilte Råde kirke.
Råde 04.06. (PGY. BOT). 2
ind. 2K+ spille Steinberg. Hal
den 06.06. (MN). 1 ind. 2K+
spiRe Børtevann. Skjeberg 1023.06. (KAT). 1 ind. 2K+
SkårakHen. Qnsøy14.06.
(MPE SEN. RFR).
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VANNRIKSE RalkJs ~aticus
1988: lind. 2K+ spilte Seutelven.
Onsøy/Fredrikstad (TJE).
1989: 1 ind. 2K+ spilte Skipstadkilen.
Asmaløy. Hvaler 04.-24.05.
(MGV). l ind. 2K+ spilte øra.
Fredrikstad/Borge 19.05.
(MPE). 1 ind. 2K+ spilte
ArekHen. Hvaler 27.05.-13.06.
(MGV). lind. 2K+ spilte
Augeberghrillen. Råde 04.06.
(PGY). lind. 1K+ ArekIlen.
Hvaler 31.10. (MGV).
SIVHØNE Gallinula chloropus
1989: Hekkinger: 2K+ og lK Arum
Borge (MPE. EBO). 3 pull.
Vollgravene. Fredrikstad
07.06. (MPE. SLU). l ind. lK
øra. Fredrikstad 15.08. (RWI).
TJELD Haematopus ostralegus
1989: Hekking Svensholmen.
Femsjø. Halden 20.05. (MN).
1 par Femsjø sør. Halden flere
ganger på våren (MN).
Hekkingerved ferskvann er
Ikke vanlig i Østfold.
TUNDRALO Pluvialis squatarola
1989: 1 Ind. 2K+ Søndre Asmaløy.
Hvaler 23.05. (MGV).
Vårobservasjoner er Ikke van
Ug I Øsfold.
POLARSNIPE Calidrls canutus
1989:1 Ind. lKAkerøya26.11 . (MPE.
TM). En usedvanlig sen
observasjon avarten.

Lunde, 1 K Foto: Morten Viker

FJELLMYRL0PER
Limicola
1987: 5 Ind. 1K+ Kurefjorden,Rygge' falclnellus
1989: 1 Ind. 2K+ Øra, Fredrikstad
29.-30.08. (RBO).
12.06. (JFI, ROL).
1989: 1 Ind. 2K+ Akerøya, Hvaler
03.06. (MPE, TAA).
DOBBELTBEKKASIN
Gallinago
media
DVERGSNIPE Calidris minuta
1989: 3 Ind. Øra, Fredrikstad 17.05. 1989: 1 ind. 1K+ Øra, Fredrikstad
11 .10. (GMO, JAA).
(JFI). VArobservasjoner er
Ikke vanlige.
RUGDE Scolopax rustIcola
1989: 1 ind. 1K+ Akerøya, Hvaler
MYRSNIPE Calidrls alpina
01.12. (MPE, ROL), 1 ind.1K+
1989: 1 ind. 1K+ Akerøya, Hvaler
Øra, Fredrikstad 07.12.(MPE).
11 .11. (AOS). Senobservsjon.
Sene observasjoner.
SANDL0PER Caldrls alba
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SVARTHALESPOVE
Llmosa
llmosa
1989: 1 ind. 2K+ Øra, Fredrikstad
25.06.· (TM), 3 ind. 1K+
Nordre Ovenbukt,
KurefJOrden, Råde 24.09
(ØLA).
SVØMMESNIPE
Phalaropus
Iobatus
1989: 2100. 2K+ Nordre Ovenbukt,
Kurefjorden, Råde 24.05.
(ØlA),1
ind. 2K+ Øra,
Borge 11 .06. (MPE, ROL).
STORJO Stercorarlus skua
1989: 1 iOO. 2K+ StMen, Onsøy
29.06 (MGV).
DVERGMAKE Larus mlnutus
1989: 1 ind. 2K Øra, Fredrllslad
10,12. og t5.06. (GMO, SEN,
RFR).
SABINEMAKE Larus sablni
1988: 1 iOO. 1KAkerøya, Hvaler
02.10.· (RGB, SEN, RFR,
ROll, 1
iOO.1KAkerøya,
Hvaler 07.10. (RGB).
HETTEMAKE larus ridilundus
1988: 3 ind. 1K+ Kurefjorden, Rådel
Rygge 22.11. (RFR).
Vinterobservasjon.
1989: 2 ind. 2K+Skiærhalden, Hvaler
31.01.-16.02 (MPE), 1 iOO.
2K+NTP-Kaia, Fredrikstad
23.12.(MPE).
Vlnterobservasjoner.
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FISKEMAKElailJs canus .
1989: 31 ind. fK+ Øra, Fredrikstad
30.12.(MPE).
VlI1Ierobservasjon.
POLARMAKE larus hyperboreus
1989: 1 ind. 4K+ Ytre langøya,
Kråkerøy 11.02. (RTO, OTE),
2 iOO. 3K og 2K Øra, Fredrik
stad 15.02. (MPE) 1 ind. 2K+
Akerøya, Hvaler 06.04. (MPE,
RFR).
MAKRELLTERNE Stema hlrundo
1989: 1 Ind. 2K Akerøya, Hvaler
01.07. (MPE, RGB, EBO). Det
er meget uvanlig å se 2-årlge
makrellterner i Østfold.
SVARTTERNE Chlidonlas nlgra
1989: 1 Ind. 2K+ Øra, Fredrikstad
21.06. (TJE).
LOMVI Uria aalge
1989: 31nd. 2K+ Struten, Onsøy
30.06.(MGV).
Sommerobservasjon.
ALKEKONGE Alle alle
1988: 1 ind. 1K+ Hjortsberg, Halden
primo november (JCP).
Innlandsobservasjon.
1989: 237 ind. 1K+ Akellllya, Hvaler
12.11. (AOS), 1Ind.1K+ Tors
nes, Borge 16.12. (JOB), 1
ind. 1K+ Smedbakken, Onsøy
19.12.(ASY, HFR). De to siste
er Innlandsobservasjoner.
Slike observasjoner dreier seg
trolig om storrndrevne indivi
der.

LUNDE Fratercula arctica
1989:1 dødt Ind. 2K Sø ndre Asmaløy,
Hvaler 14.01. (MGV), 1 dødt
ind. 2K Viler, Hvaler 22.01 .
(MTO), 4 ind. 2K+ Akerøya,
Hvaler 04.-05.05. (RGB, ESK,
ROL, GMO), 2 ind. 2K+
Struten,Onsøy 30.06. (MGV),
1 Ind. 1KAkerøya, Hvaler
04.11. (RFR).
HUBRO Bubo bubo
1989: 1 ind. 2K+ Øra, Fredrikstad
12.06. (KAT). Siden 1975 har
LRSK overlatt innsamling av
data på hubro til "Prosjekt
hubro".Slden dette nå er awi
klet vII LRSK igjen vurdere
observasjoner avarten.

syngende fugler er ikke lenger
vanlig utenfor Østfold-raet.

ISFUGL Alcedo atthis
1989: 11nd. 1K+Svindesund, Halden
28.09. (RPE).
HÆRFUGL Upupa epops

1989: 1 Ind. 2K+ sang Arekilen,
Hvaler 04.-13.06.• (MGV,
GHA) ,
1
ind.
1K+
Dal,Hedmarken, Eidsberg 15.10.
(OAJ til AHA).
TRETAsPETT Plaooldes tridactylus

1989: 2 ind. 2K+ med parringsrilualer
Doktorhytta, Aremark 24.04.
(BEA), Hekking, reir med pull.
Kollerødtjellet, Aremark 26.06.
(BEA).

HAUKUGLE Sumla ulula
1989: 1 Ind. 1K+ Søndre Asmaløy,
Hvaler 20.10.-01.12. (MPE,
RGB,ROL, HKO, AMK), 1 ind.
1K+Kastbakken,
Rødenesfjellet, Eidsberg
21.120. (RHÆ til AHA), 2 ind.
1K+ Rakkestad,
Rakkestad 05.12. (FKI).

TRELERKE Lullula arborea

1989: 1 ind. 2K+ Skjærhallen, Hvaler
07.03. (MPE), 1 hann 2K+
sang Arekllen-Kjenvik, Hva
ler 25.03. (RLA), 2 hanner 2K+
sang Dødvika, Asmaløy, Hva
ler 08.04 (MGV, BFU), 1 ind.
2K+ Varteig, Varteig 28.04.17.05. (KAT), 1 Ind. Eldøya,
Rygge -89- (TJE).

JORDUGLE Asio flammeus

1988: 1 Ind. 1K+ Øra, Fredrikstad
06.11 . (GMO). Sen observa
sjon.

FJELLERKE Eremophila alpestris

1989: 1 ind. 2K+ Ytre Langøya, Kråkerøy 15.01 . (TNV), 1 ind. 2K+
Øra, FredriIstad 26.12. (GMO,
JM), 1 Ind. 1K+ Øra,
Fredrikstad 30.12. (RFR, TM,
MPE, SEN).

NATTRAVN
Caprimulgus
europaeus
1989: 1 ind. 2K+ Kjennetjernet,
Onsøy 29.05. (ADV), 5 ind.
2K+ Torsnes, Borge 16.06.
(MPE). Observasjoner av
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LAVESVALE Hirundo rustica
1989: Sen hekking: Reir med pull.
Torsnes, Borge,09.09. (GHA).
HEIPIPLERKE Anthus pratensis
1989: 1500 Ind. Akenlya, Hvæer
24.09. (AOS).
LAPPIPLERKE Anthus oervinus
1989: 2 Ind. 1K+ Øra, Borge 28.08.
(MPE, SEN), 1 ind. 1K+ Øra,
Fredrikstad 03.09. (SEN,
RFR), 1 ind. 2K+
Rosnesbukta,
Kurefjorden, Rygge 12.09.
(RWI, LFL), 1 Ind. 2K+
Ovenbukta, Kurefjorden,
Råde 16.09. (RWI, LFL) .

VINTERERLE Motaeilla einerea
1989: 1 ind. 1K+ Mossefossen, Moss
10.12. (RWI).
Vinlerobservasjon.
RØDSTRUPE Erithacus rul>eaJla
1988: 1 ind. 1K+ Gyteskjær,
Kråkerøy 26.12. (MGV), 1lnd.
1K+ Varteig, Varteig, de
sember(MPE).
Vinterobservasjoner.
1989: 1 ind. 1K+ Kurefjorden, Råde
02.12.(MGU),1 ind. 1K+ Søn
dre Jeløy, Moss 31.12. (RWI),
1 ind. 1K+ Tistafossen, Halden
31.12.(MPE,TAA).
Vinterobservasjoner.

Sømaltergal fanget pA Akerøya Foto: Tomas Aarvak
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NATTERGAL luscinia luscinia
1988: 1 ind. 2K+ Akerøya, Hvaler
15.05. (AOS).
1989: 1 ind. 2K+ Akerøya, Hvaler
15.05. (AOS), 1 ind. 2K+ Berg
stasjon, Halden 24.05. (JBO),
2 ind. 2K+ Totorp, Halden
25.0S. (JER), 1 Ind. 2K+ Søn
dra Asmaløy, Hvaler 2S.28.0S. (MGV), 4
ind. Søndre Asmaløy, Hvaler 29.05.
(MGV), 1 Ind. 2K+
Augeberghølen, Råde 29.0S.
(ADV).
SØRNATTERGAL
luscinia
megarhynchos
1988: 1 ind. 2K Akerøya, Hvaler
02.0S.· (MPE, ROL, RFR). 1.
funn av denne arten I Østfold
og det 11. I Norge. .
SVARTRØOSTJERT PhoenicUrus
ochruros
1989: 1 ind. 2K+ Skipstadkilen, Hva
ler 01 .04. (MGV), 1 hann 2K+
sang Halden by, Halden 09.06 ..
(MGV, TST).
RØOSTJERT
Phoenlcurus
phoenicUrus
1989: 1 hann 2K+ Akerøya, Hvaler
16.04.(AOS),
tidllgobservasjon.
RØOVINGETROST Turdus illacus
1989: S ind. øra., Fredrikstad 07.12.
(MPE). VInterobservasjon.
OUETROST Turdus viscivorus
1989: 2 ind. 1K+ Eidet, Tune
30.12. (RFR).

GRESSHOPPESANGER
Locustella naevia
1989: 1 hann2K+ sang Tistedal,
Halden 24.0S. (JBO), 1 hann
2K+ sang
Tolvehaugen,
Halden 28.0S. (JER), 1 hann
2K+ sang Skårakilen, .
Onsøy1S.-21 .06. (MGV, TJE).
SIVSANGER
Aaocephalus
schoenobaenus
1989: 2 hanner2K+ sang Skårakilen,
Onsøy 29.0S.-1S.06. (ADY,
MGV, MPE, SEN, RFR). 1
hann 2K+ sang Kjennetjern,
Onsøy -89- (TJE).
Acrocephalus
MYRSANGER
palustris
1989: 1 hann 2K+ sang Isesjø ,
Skjeberg 03.06. (KAT), S han
ner 2K+ sang Sorgenfrigropa,
Fredrikstad OS.06. (JFI), 2
hanner 2K+sang
Sorgl!!1frigropa, Fredrikstad
08.06. (JFI), 1 hann 2K+ sang
Mineberget, Fredrikstad
08.06. (JFI), 1 hann 2K+ sang
v/Glomma, Borge 12.06.
(KAT), 1 hann 2K+ sang
Skårakilen, Onsøy 13.-14.06.
(ADY, MPE, SEN, RFR), 1
hann 2K+ sang
Augeberghølen, Råde 14.06.
(ADV), 3 hanner 2K+ sang
mellom Onsøy kirke, Onsøy
14.06. (ADV), 1 hann 2K+
sang Møklegårdkrysset,
Onsøy 14.06. (ADV), 1 hann
2K+ sang øst for
Mosslkkrysset, Onsøy 14.06.
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(ADY), 1 hann 2K+ sang
Ørmen, Onsøy 15.06. (MGV),
1 hann 2K+ sang Skinnnerflo
NV, Råde 15.06. (MGV), 2
hanner 2K+ sang ArerJOrden
vest, Rygge 15.06. (MGV), 1
hann 2K+ sang Kattebekken,
Begby, Fredri<stad 23.06.
(MPE, TM, RGB), 1 hann2K+
sang TOrrb, Råde 02.-03.07.
(MGU), 1 hann 2K+ sang
Sorgenlrlgropa, Fredrikstad
25.05. (JFI), 1 hann 2K+ sang
Totorp, Halden 25.05. (JER).
TROSTESANGER
Acrocephalus
arundinaceus
1966: 1 Ind. 2K Akerøya, Hvaler
25.05 .• (MPE, GMO). 2. funn
av arten i Øsfold og det 25. I
Norge.
DVERGFLUESNAPPER FM:edtila
parva
1969: 1 hann 2K+ sang Skårakilen,
Onsøy 20.06. (TJE).
VARSLER Lanius exoobnor
1966: 1 ind. 1K+ ~addlen,
Hvaler 26.12. (MGV, MPE,
TM, SEN).
Vinlerobservasjon.
1989:1 ind.1K+Børtevann,Skjeberg
24.-25.11 . (KAT),1Ind.1K+
Eldøya, Rygge 16.12. (RWI,
LFL, DVO, BOL).
VInterobservasjon
Nucifraga
NØTTEKRAKE
earyocatactes
1969: 1 ind. Brekke, Idd, Halden april
(YNI).
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Trostesanger fanget pA Akerøya.
Foto: Magne Pettersen

KORNKRAKE Corvus frugilegus
1989: 1 IneI. 1K+ Isesjø, Skjeberg
30.09. (KAT), 1 inel. 1K+
løkkeberg, Halden 10.10.
(JBO), l IneI. 1K+ Søndre
Asmaløy, Hvaler 20.10.
(MPE, RGB, ROL).

07.01. (RFR), 2 inel. 2K+ Huth,
Kråkerøy 02.03. (TM), 1 inel.
1K+ øra, Frdrikstad 01.11.
(GMO), 3 inel. 1K+ Øra, Fredrikstad 06.11 . (GMO).
1989: 2 ind. 2K+ Øra, Fredrikstad
19.03. (KAT), 1 hann2K+sang
Øra, Fredrikstad 27.03. (MPE,
ROL), l inel. 2K+ Gimle, Jeløy,
Moss 09.-10.04. (RWI), 6 ind.
l K+ Øra, Fredrikstad 29.10.
(KAT), 15
inel. 1K+
Titangaten, Fredrikstad 07.11.
(THU), 5 ind. 1K+
Vilbergjordet, Fredrikstad
22.12. (Tsø):

STÆR Stumus vulgaris
1989: 61ne1. 1K+ Nabbetorp,
Fredrikstad 19.12. (MPE,
TPB). VInterobservasjon.
BOKFINK Fringilla coelebs
1988: 2 hanner 2K+ Slevik, Onsøy
05.01 .(THO).
Vlnterobservasjon.
1989: 21ne1. 1 K+ Rødsparken, Hal
den 10.12. (JBO).
Vlnterobservasjon.

ROSENFINK
Carpodacus
erythrioos
1988: 1 hann 2K+ sang Lisundet
nord, Hvaler 06.-16.06 . .
(GHA), l
hann 2K+ sang
Kli, Råde 16.06. (RSØ).

STILLITS Carduelis carduelis
1988: 1 ind. 2K+ Øra, Fredrikstad

Rødstjert, hunn (venstre) og hunnfarget Svartrødstj9ft fanget og ringmerket
pA Akerøya 9. 5. 87. Foto: Sebastian Ludvigsen
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1 Ind. 2K+ Larkollen, Rygge
ca. 01.-07.01. (IBA til LFL), 1
ind. 2K... Ale, Onsøy 08.01 .

KONGLEBIT Plnicola enecluator
1989: 9 ind. 1K... Sperrebotn, Moss
04.11. - (AHL), 7ind.1K...
Sperrebotn, 08.11-. (AHL), 5
Ind. 1K+ Sprerrebotn, Moss
09.11: (AHL); 1 ind. 1K+
Buerbekken, Skjeberg 25.11.
(TM).

(TJE).

LAPPSPURV Calcarius lapponleus
1989: 121nd. 1K... Akerøya, Hvaler
08.09. (AOS).

KJERNEBITER
Coccothraustes
coccothraustes
1988: 1 ind. 1K... Larkollen, Rygge
uHimo desember (IBA III LFL).
1989:
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SIVSPURV Emberiza schoeniclus
1989: 2+lnd. 2K+ Øra, Fredrikstad
08:01. (KAT).
Vinterobservasjon.

SJELDNE OG UlRYDDEIE KARPLANTER I ømOlD
Innledning til en lengre artikkelserie over temaet.
Jan Ingar Iversen Båtvik
Østfold fylke er på tross av sin be·
skjedne størrelse det fylket i Norge
som har flest sjeldne og sårbare
blomsterplanter. Hvor mange høyere
planter som er funnet i fylket i
modeme tid, vet ingen nøyaktig, men
tallet er trolig over 1000. Her vil ogSå
fylket vårt komme svært høyt opp i
den nasjonale fylkessammenheng.

men som har en liten marginal utløper
som såvidt når Østfold.
Vi vet at naturen stadig er i endring
"naturlige"
og
både
av
menneskeskapte årsaker. Dette har
ført til at mange av våre karplanter er
blitt sjeldne etterhvert som negative
faktorer for arten har vedvart.
Imidlertid kan mange av våre
sjeldenheter tas bedre vare på med
enkle midler. En viktig del av denne
forvaHningen er å gjøre politikeme og
saksbehandlere
oppmerksomme
både på hvor de finnes og hva som
skal til for at kommende slekter skal
kunne glede seg over dem.

Under istiden var hele fylket vårt
nediset, og følgelig har aH planteliv
kommet inn i fylket etter at isen trakk
seg tilbake for omkring 10 tusen år
siden. Plantene fikk stadig mer og
mer land å vokse på etterhvert som
landet suksessivt steg opp av havet
da trykket minket. Klimaet har vært
varierende og plantelivet deretter.
Mange postglasiale (etter istiden)
funn av pollen viser at vi tidligere
hadde forekomster av planter som
forsvant på grunn av endringer i
klimaet (fysiologiske årsaker).

Denne innledningen skaper rammen
omkring en serie artikler om sjeldne
eller utryddete arter i fylket vårt. Det
er bare de siste 150-200 års planteliv
som vil bli tatt opp. Typiske
ballastplanter (arter innført med jord
fra fremmede himmelstrøk via ballast
i seilskip) har i mange tiHeller hatt en
kort visittid med få fu nn i fylket vårt, og
disse tas bare unntaksvis med. Typiske hagerømlinger som har fristet
tilværelsen· en kort periode utenfor
hagegjerdet
eller
på
en
komposthaug, blir heller ikke viet
særlig
oppmerksomhet.
Både
ballastplanterog hagerømlingertåler
norrnaH ikke en norsk, kald vinter, noe

I den tidlige fasen av isens tilbaketrekning fulgte fjellplantene med iskanten. Det villedertor være naturlig
å tro at fylket vårt hadde en rekke av
dagens fjellplanter i tidlig postglasial
tid. Gode indisier på dette har vi i
pollenfunn dypt i flere av våre myrer.
Vi har faktisk fortsatt arter som enten
har "blitt igjen hos oss" eller som har
sin utbredelse hovedsakelig i fjellet,
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som viser at de egentlig er Iile egnet
for norsk natur. Men unntak finnes og
da blir det mer naturlig å Inkludere
disse I en artikkelserie om fylkets
sjeldenheter.
Hvorfor blir mange av våre planter så
sjeldne? Jo, det er mange årsaker,
olle flere faktorer som spiller
sammen. De siste 150 år har vi hatt et
relativt stabil klima. Menens
sjeldenhet må vi derfor søke I den
menneskelige
adferd.
Hovedårsakene skyldes endrede
bruksfonner I landbruket, ensidig drfft
som monokulturer og flatehogster,
grøfting av våtmark, nye og mer
effektive frørensningsrneloder, nye
sprøytemetoder og ,-midler, borttak
av beltedyr, mangel på slåttemark og
enger, økende forurensning f[8
landbruk og Industrf samt større
slitasje 'på sårbare plantesamlunn I
strandsonen som en følge av mer
fritid for fol< fleS!.

Det kan være v8ldl å merke seg at I
norsk Iowerk står sjeldne planter
svakt. KulturminneIoven I Norge
freder et fornminne med en 5 meters
sone så snart dette oppdages. Men
levende fornminner, som 'ri'IlInge av
våre botaniske sjeldenheter må
betraktes som, har Ingen slik
bestemmelse. Sammenlignet med
våre naboland står det også dårlig til
medfol<s bevissthetogIwnnskapom
plantelivet. Nå som vi går I møte en tid
hvor
bioteknologi
og
genmanipulering troUg blir en del av
vår hverdag, er det særskilt viktig for
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vår generasjon å ta vare på de
genetiske kombinasjoner som finnes
I våre planter (og dyr) og som
forringes ved at arter og deres miljøer
forsvinner. Vi aner bare en flik av hva
framtidens forskning på dette felt kan
Innebære. Vår oppgave i dag må
være å ta vare på det biologiske
mangfoldet til glede for kommende
slekter, da arveegenskaper tas best
vare på I levende materiale.
Utbredelsen av våre karplanter,
deres sjeldenhet osv. avhenger av et
omfattende og oppdatert feltarbeid.
Her har mange personer deltatt,
personer jeg har vært hell avhengige
av for å få en oversikt over status for
de respektive artene. Jeg er dem alle
svært takknemlige. Her nevnes
Ingen, men de vII bli tatt med i
kommende artikler der det synes
naturlig. Til slutt vil jeg rette en særHg
takk til "Naturfondet", midler som
deles ut Ira overskuddet av Østfolds
Naturvernforenings
bokprosjekt
"Vandringer I Øslfoldnaturen", for
økonomsk støtte. Dette har gjort det
muflg å skaffe oss en såvidt god
oversikt over planfellvet I fylket som vi
har.

Forfatterens adresse:
Ekholtvn. 71 b
1500 MOSS

Sjeldne og utryddede karplanter I Østfold

Andehuset i BorregSrrJsparken ved en av parkens tre eksiSterende dammer.
Hovedbygningen ses I bakgrunnen. (Foto: Fort. 1987).

vasspnt er som navnet sier en vannplante. Den tilhører
'roskebh'amlllen (HyrIfOChBtjtlJCfNllij som om'atter mange
vannplanter og hvor han- og hunblomstene ofte snter pa hver
sin plante. Familien er overveiende tropisk med endog flere
marine arter. pa verdensbasls omfatter 'roskebh'amlllen 100
arter 'ordeh pa 15 slekter (Dahlgren 1976). Hos oss Inkluderer
'amIlIen bare 'roskeblt I tillegg til vasspest. Froskebh er
forøvrtg heller Ikke I dag kjent
naturlige voksesteder I fylket,
slik at familien Ikke lenger har noen viltvoksende representant I
Østfold.

'ra

Kjennetegn

Elodea canadensis,
som er
vasspestens vitenskapelige navn, er
lett Il kjenne igjen ved sitt levevis i
vann. Bladene sitter parviS motsatt
eller I tretaUIg krans og den mangler

Slekten Elodea, hvor vasspest hører
hjemme, var opprinnelig en ren
amerikansk slekt med 15 arier.
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rotsystem på tross av at den er
fastankret med et rotfeste. De hv~e,
langstilkede bomstene er 4 mm
brede med røde begerblader. Arret
stikkes opp av vannet for å ta imot
flytende pollenkom fra hanplanten.
Hos oss finnes Imidlertid bare
hunplanter, og planten må derfor
spres vegetativt. Frukten er et bær,
men uten hanplanter blir det ingen
fruktsetting.
Arten spres svært effektivt uten
befruktning, og den kan danne store
undervannstepper som konkurrerer
ut annen vegetasjon. Den vegetative
spredningen kan være så kraftig at
kanaler og vann kan bli vanskelig
framkommelig. Det fortelles fra
England at arten kunne tette igjen
kanaler slik·at båter måtte ha hjelp av
hester og tauverk for å komme
igjennom den tette vegetasjonen
(Lye 1971). Fra Norge har vi opplysninger om at tidligere gode fiskevann
har vokst så kraftig igjen av vasspest
at gam er umulig å få satt (s.l.).

Utbredelse
Arten har en vid utbredelse I NordAmerika hvor den naturlig hører
hjemme. TIl Europa kom den ved
menneskelig hjelp, først til Irland I
1836 og få år senere til England
(HuHen 1971).
TIl Norden ble den irrlrodusert fø rst til
Danmark ved Viborg i 1872, senere til
Sverige ved Skara og Uppsala 1187026

årene og til Finland ved Helsingfors i
1884 (Lagerberg m.fl. 1950). I Norge
ble arten lnnplantet i østensjøvannet
midt på 1920-tallet (Høeg 1960, Brun
m.fl. 1965). Det var bare hunplanter
som ble Innført slik at plantene var
henvist til å spre seg uten frukt og frø.
En stengelb~ på bare 1 mm kan være
nok til å gi nye skudd (Rø rslett 1969).
Denne vegetatlve spredningsforrnen
har vist seg svært effektiv da den I
1968 var kjent fra 12 norske
lokaliteter, mens den i 1976 ble
registrert på hele 50 Iokal~eter
(Rørslett 1969, 1977) I tillegg er det
antatt at fugl kan være med på å spre
arten tn steder hvor vannsystemene
ikke har direkte korrlakt med
hverandre. En stengelb~ tåler noe
uttørking da skudd som har ligget og
lufltørket i 3 døgn fortsatt er
spiredyktig (Rørslett 1969). Arten
synes
derfor
veltilpasset
en
fuglespredning ved at fragmerrler blir
med fuglefoten til nye lokaliteter. En
annen og kanskje vel så viktig
spredningsmetode
er
via
båttrafikken. Propeller, kjettinger,
tauverk og fiSkeredskaper kan leit
spre vasspest fra et vann til et annet
(Berge 1989).

Forekomst I Norge
Mange botanikere her hjemme har
skrevet bm denne spesielle og
fryktede arten vasspest. De har
særlig vært opptatt av dens
utbredelse og oppfø rsel i Norge.

Vasspest kan danne tette undervannsbestander og konkurrererdermed lett ut
annen vegetasjon (Foto: Fort., Steinsfjorden 1988).
På grunn av stortilpasningsdyklighet
spredte arten seg raskt omkring
Østensjøvannet, ble snart oppdaget i
nærliggende strøk, og i dag er den
registrert på snaut hundre lokalHeter
fordeft på Oslo, Akershus, Buskerud,
Oppland, Aust-Agder, Vestfold og
østfold (Rørslett & Berge 1986).
FJere steder kan det være ilte meningsfullt å angi antall lokaliteter da
flere viker og vann nærmest er gjengrodd av vasspest. Den raske
spredningen ser forøvrig ut til å ha
avtatt noe I aggressivHet, og på flere
av lokalitetene kan det se ut som den
er I tilbakegang uten at årsaken
egentlig er kjent. Det kan synes som

den forbruker næringstilgangen slik
at den etter tid avtar I utbredelse på
grunn av næringssvIkt. En annen
årsak kan være at konkurrerende
vekster
utvikler
kjemiske
motSIandsstoffer mot vasspesten
(Berge 1989).
NIVA
(Norsk
Institutt
for
vannforskning) har arbeidet mye med
vasspest. De har blant annet funnet
at arten kan være velegnet både som
husdyrtor
og
som
jordforbedringsmiddel (Rørslett &
Berge 1986, Berge 1989). Men
høstningsmetoder og utstyr er
kostbart, slik at det er iite trolig det blir
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aktuelt med omfattende "slåtter".
Slikt utstyr I bruk er nok en belastning
på annen vegetasjon også.
Mange forfattere nevner at arten har
en forekomst I Østfold nær
Sarpsborg. Felles lor dem alle er at
Pø nevner denne lokalHeten uten å ha
undersøkt hvorvidt den lortsatt finnes
i området eller om den kan ha spredt
seg (Lagerberg m.11. 1950, Hylander
1953, Gjærevoll1973, Rørslett 1969,
1977, Lagerberg 1956, Lye 1971,
Hardeng 1978, Blomdal & Egerhel
1983, Rørslett & Berge 1986). Den
ligger riktignok noe utenfor den øvrige kjente utbredelse, men desto
mer Interessant burde den være.
S8rpsborglokallteten
I Østfold ble arten Innsamlet fra
Saprsborg I 1939 av M. Pedersen,
som den andre lokalHeten i Norge.
Han
skrtver
på
etiketten:
"Borregårdsparken, I mengder i en
dam". Aret etter ble den igjen samlet
Ira samme sted av F. Sørlye. Sørlye
skriver på koUekten: "I en dam nær
hovedbygningen
I
Borregårdsparken", og legger til:
"skal ha vokst her Illere år" (Iversen
1987). Begge kollektene ligger på
Botanisk museum i Oslo.
Den 12. juni 1987 var jeg I
BorregArdsparken pA leting etter
vasspest. Jeg hadde også en prat
med de som bodde på gården samt
med sjMør Egil Grandahl som gav
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meg de Ileste opplysningene om
dammenes skjebne i parkanlegget.
I dag finnes. tre dammer I parken. To
avdemllggernærhovedvelenogkan
ses herfra. Disse har en avstand på
ca. 6 meter og er omgitt av
hestekastanje, hengebjørk, osp og
splsslø M. Mellom dammene ligger et
hvHmaIt anderus. TIdligere lantes
15-20
ender
i parken
og
andedammene var da Irie lor
anderna!. I dag er hele overflata
grønn av anderna!. Andelarmen ble
oppgitt i1971. Disse dammene har I
dag ingen spor av vasspest, men det
linnes kryplredløs, krypkvein og
f1ikbrønsle her. Dammene stelles av
det lokale "parkvesen".
Den 3. dammen ligger ca. 120 m NV
lor de to loregående og er også grønn
av andema!. Den er ca. 30 x 10 meter
med en betydelig innsnevring på
midlen. Denne dammen er omgitt av
kjempepiggknopp,
vassgro,
vasspepper,
mannasllJtgras og
parkplantene
parkslirekne
og
skogskjegg. Nær dammen vokser
nyseryllik,
geHrarns,
kJndrapp,
hundekjeks, engsneile og brennesle.
Dammen omkranses av svartor,
rødhyll, selje og lind.
Ingen av ålSSe dammene hadde
antydning III vasspest, og egentlig
synes de uaktuelle lor arten idag da
ubetydelig lys kommer til under
andernaten samt at mye løv og kvist
samles I danvnen hver høst Ira de
omkringliggende træme.

TidlIgere fantes også en fjerde dam
straks sør for hove<llygnlngen.
Denne ble stensatt med marmor, og
den
ble
planlagt
med
et
fonteneanlegg. Det opplyses at den
hadde IHe eller Ingen plantevekst
utover grønne alger. Den har ikke
vært I bruk siden 1968-69. I dag ses
rester av denne som er delvis rast
sammen og nær tørr.
Det fantes også en femte dam like
ved hovedgården ned mot parken.
Herglkkdetgulniskframtn 1972. Den
ble rensket opp en gang iblant, men
vokste snart til Igjen med rik
vaMVegeIaSjon. Etter 1972 ble
dammen pumpet tørr og gjenfylt.

tileIdIghet ved at et akvarium med
innhold ble tømt ut i den. Idag er I ale
fall arten borte fra parken.

Det fiAnes også en annen angivelse
av vasspest fra fylket I Heggen og
Frøland (Hardeng & Haga 1978).
Arne
Sørlle,
en
dyktig
amatørbotanIker bostatt I Trøgstad,
var opprinnelsen ti antagelsen. Han
har senere fortalt meg at opplysningen berodde på en misforståelse
(Iversen 1987).
Vasspest er I dag ikke kjent fra fylket.
Er man opptatt av å sikre sjeldne
planters forekomst i fyl<et, erdet alltid
deprimerende å konstatere at fylket
får stadig færre og færre botaniske
sjeldenheter. At vasspest nå synes
ute av fylket er et unntak I så måte ~
den er og blir et ugress som etablert
vamfbra hos oss gjerne kan være
foruten.

er
velegnet
som
Vasspest
akvarleplante,
og
med
stor
sannsynlighet må det ha vært
gullllskdarrmen
som
hadde
vasspestvekst. Kanskje ble arten utsatt med vilje eUer muligens ved en
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Morten Viker
I forrige nummer av "Natur i Østfold"
ble det benyttet en havsvale
(Hydrobates pelagieus) som ble
ringmerket pa Akerøya i Hvaler 30.
august 1987. I sommer fikk vi en
hyggelig
melding
fra
ringmerkinssentralen: Havsvaia fra
Akerøya hadde blRt kontrollert (ringen
avlest) i en hekkekoloni pa Sukeskarry
på Orkenøyene 28. juni 1989.
Av de norskmerkede havsvalene er
kun 18 gjenfunnet i utlandet (0,33%)
og av disse er 15 individer (83%)
gjenfunnet nettopp pa De britiske øyer.
Ogsåi 1990 harAkerøya OrnHologiske
Stasjon satset på fangst av havsvaler,
men denne fangsten har dessverre

ikke gitt noe resuHat i.år. Men vi gir
oss ikke, neste år forsøker vi Igjen.
Litteratur.
Anker-Nilsen T. 1990.
Ringmerking av havsvaler og
storrnsvaier i Norge.
Ringmerkemerkaren nr2. 144
-152
Engebretsen. S. 1990.
Havsvale på Akerøya, Hvaler.
Natur i Østfold 9: 12-13
Pettersen M. 1990. Akerøya
OmRo/ogiske Stasjon 1986-89.
Natur i Østfold 30. (In press)
Meddelelse nr 49, fra Akerøya
OmilDloglske S1asjon.

Siste nytt-telefonen 020-59090
~pen

hele døgnet

• siste nytt om Sjeldenheter
• nyheter om uvanlige arter
• nyheter om spesielle begivenheter
Nyheter om andre eller allerede eksisterende observasjoner kan leses
inn etter meldingen eller pa telelon: 033 - 37771. Samtalen koster
kr. 3.50 pr minutt uansett hvor i Norge du ringer fra.
EventueH overskudd fra telefontjenesten vil gå til Fuglevakta! Ring derfor
for å få siste nytt samt for å støtte Fuglevaktarbeidetlll
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ROSENVARSLER
(LaBlus minor)
- En ny art
løp BIHold
Tegning: Forfatter

Den 27.09.1981 oppdaget R. Torgersen og R. Viker en varsler av
betenkelig liten størrelse I en bjørk
pa
Randholmen
ved
Nygaardsmoa, Krikerøy.
Fuglen viste seg III være en
rosenvarsler L. mlnor. Arten er
hverken før eller siden pAtruffet I
Østfold fylke. Funnet var det 6. I
landet totalt og det eneste
høstfunn.
Værforhold
Funnet ble gjort etter en periode med
mye nedbør og til dels friske sydlige
og østlige vinder Også funndatoen
var preget av dette; østlig bris.
regnbyger, varmt.

Kjennetegn og oppførsel.
Fuglen var betraktelig mindre enn
varsler L. excubitor. og virket
spurveaktig i bygning og sittemåte.
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Fuglen hadde som L. excubitor et
stort hvitt vingebånd, derimot
manglet den det markante svarte den
pannen. Vi antok derfor at dette
dreide seg om en hunnfugl.
Fuglen hadde ikke som L. excubHor
en smal hvH overøye-stripe. Brystet
var gråaktig og ikke rosa.
Under Observasjonen kastet fuglen
seg ut i korte sveip over gressengen,
for så å vende tilbake til samme
sitteplass. I et slikt sveip forfulgte den
en heipiplerke Anthus pratensis. Vi
spekulerte i om dette kunne dreie seg
om panikk-artet jakt i mangel av
passende byttedyr, men på en annen
side kunne dette være et utslag av
territoriehevding under trekk. "Også
under trekket er en del av Laniusarter terrHoriehevdende, og noen
b/andt dem tomskate L. Co//urio forsvarer sitt eget område også i
vinterkvarteret".
5emb - Johansen 1987
Imidlertid synes det å eksistere en
konflikt mellom rosenvarsleren og

andre småfugler. O. Hagelund skriver under tittelen "Rosenvarsler i
Vestfold", at dette individ under
jaktvlrksomhet / byttespeiding ble
forstyrret av småfugler som piHink,
linerle og svaler. Hagelund 1966.
Her' der det I1!Brliggende å se en
sammenheng i likheten mellom
rosenv~rsler og varsler, da varsleren
jo utgjør en større trussel mot småfuglene.

BIotopbeskrIvelse
Funnstedet - Randholmen N omkranses av smale sund som idag
(og i -81) erdelvisgjengrodd og utgjør
en sump bestående av store forekomster av havsivaks S. maritimus
og polsivaks S. tavemaemontani.
Langs kantene vokser små grupper
med små gråor Alnus incana og
svartor
A.
glutinosa.
Selve
Randholmen utgjør et areal på 500
mål Hanssen 1976 - 1962) og består
i ,nord av gamle beHemarker, tørre·
granitt-rabber, og sprekkformasjon i
NS retning med en del løvskog.

Utbredelse
Rosenvarsleren er vestlig og sentralt
palearktisk Nominatrasen ruger fra
Frankrike og Belgia gjennom SEuropa med Italia og Balkan,
Lilleasia, S- og Mellom-Russland
østover til S-Ural - Kaukasus, i
Mellom-Europa nordover til det
mellomste Tyskland og Polen. Avløst
av rasen Turanicus i SV-Sibir østover
til Altai og sørover gjennom
Turkestan til
N-lran ,og NAfghanistan. (Haftom 1971).
Rosenvarslere som hekker på nordlige breddegrader,trekker om vinteren sydover til Afrika og overvintrer i
S. og SV-Afrika. Arten regnes som
karakterfUgl
i
det
østlige
Middelhavsområdet under trekket
august/september, mai "då de
"prickar" telefonledningama utefter
vagar i odlade områden". Ankommer
ofte eksplosjonsartet i mai (JonSson
1960).
.

Varslerne og slekten Lanlus
Familien Lanidae består av 70 arter I
9 slekter. Hvorav 77 % avartene bare
finnes i Afrika sør for Sahara. SembJohansson 1987, HowarcJ & Moote
1984.
Lanius-slekten, som rosenvarsleren
tilhører, består av 23 arter. Mange
arter med en rekke underarter/raser
SembJohansson 1987.
Rosenvarsleren '
består
av
nominatrasen L.m.minor tilhørende
S & E. Eul'Qpa og en sentralasiatisk,

Føde
Nesten utelukkende insekter, særlig
biller. Unntagelsesvis fugleunger og
mus (. Haftorn 1971). Dessuten
stø rre insekter som gresshopper og
også øgler og småfrosk (Jonsson
1960).
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iransk
rase
L.m. turanicus.
Overvintringsområdet for disse to
raser er delvis overlappende. Harrison 1982.

Forekomst I Norge
Til og med 1988 er8 funn av
rosenvarsler I Norge publisert. Til
denne rekke regnes Ilke et funn fra
Bolkesjø, Telemark 1951. Kittels8n
1951. Oetomtales som et rnuligfunn
i Haftorns Norges fugler -71, men er
siden sløyfet helt fra listen. Hvorfor
vet jeg ikke.
Norske lunn:
1. Ind. Stokke I Vestfold 27.06.1965
(Hagelund 1966).

1 ad.hann, StorøykIlen ved Fornebu,
20.05.1971 (S. KoH 1971)
1 hunn, Orrevatnet 1Klepp, Rogaland
15.05.1975 (Holgersen 1975)
hann,
ReVlangen,
Klepp,
1
Rogaland,
26.06.19n
H.
Løvbrekke (Bentz 1979)
1 ind. Mølen, Vestfold 09-10.06.1978
- Gade m.lI. (Ree 1980)
1 ind. Nygaardsmoa, Kråkerøy,
Østfold 27.09.1981 - Vker,
Torgersen (Michaelsen 1985)
1 ind. (2K+) KvIIjo, Vest-Agder
08.07.1982 -lorentzen (Bentz 1986)
1 ind. (2K+) Froan, Halten, Frøya 0102.06.1985 - Bangjord m.lI.
(Bentz 1988)

Rane/holmen N. hvor RosenvB1Sleren ble observert. Foto: M. Viker
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Forekomst I Sverige
Tilogmed 1988 er det gjort 120 funn
av rosenvarsler Buite et. al. 1990.
Den sees årlig med l - 6 Individer og
regnes ikke lenger som noen stor
sjeldenhet. De fleste funn gjøres i SE
Sverige i mai, juni, 77% Buite fil. al.
1990, men det gjøres funn også i
augusVoktober
(SOF:1978).
Forsommerfunn dominerer med topp
I ukene omkring månedskiflet maV
junll tidsrommet tom. 1983 Risberg
1984..
Det eldste funnet er fra Lund
29.05.1837 (SOF: Sveriges Fåglar78 s. 185).
Fra Bohuslan 29.09 i brev foreligger
følgende funn: l par Sotenas
19.05.1975, lind. Strømstad
29.09.1981 og lind. Nolvik
Strømstad 15.06.1988 (Gunnar
Wikman i ....... 26.04.1990).

Forekomst I Danmark
Meget . sjelden, men regelmessig,
ytterst punktvis forekommende trekkog sommergjest. Dybbro 1978
Dariske funn:
Før 1963 iatt 5 funn.
Etler 1983: l inil. Hjulbu Sø, ved
Nyborg (F) 30.05.64: I ad. Hesselø
(5) 16.08.43: l ad. Blåvand (VJ) 814.08.66:
l i n d.
Sandby,
Vestsjælland (5) 24.08.69: lind.
Chrlstlansø (B) 17.06.72: l ad.
Tlppeme (VJ) 17.06.73: lind.
Tipperne (VJ) 22.08.74: lind.
Busemarke,
Møn (LMF)
27-

31 .05.74: l ad. Ishøj Strand, Ved
København 19.07.-29.08.75: il ind.
lind.
Tlppeme (VJ) 06.06.76:
Disker, Bomholm (B); l hann
Rubjerg Knude (NJ) 15.05.78: l hunn
Glænø (5) 04.06.78: lind. Haslev (5)
28.07.79: lind. RoddenbjergSø, Thy
(NJ) 19.08.79: l ind. Vaseme,
Furesøen (5)11.05.80: l hann
Tlppeme (VJ) 18.05.80: l hann
Chrlsliansø (B) 30.05.80: lind.
Tlppeme (VJ) 22.05.81, lind.
Brommevej ved Rø (B) 26.05.82: l
ind. Langli (VJ) 07.06.83: 2 ind.
Skagen (NJ) 23.05.83: l ad. hann
HjølTfng (NJ) 08.08.83: l ad. Nivå (5)
17.05.85: lind. Næstved (5)
03.06.85, lind. Hillerslev (F)
10.08.87. Olsen 1990 I brev.
Her ser man den samme tendens
som I Norge og Sverige: Hovedsakelig vår- og sommerfunn. Av de
danske funnene ener 1963 ser man
at rosenvarsleren her ikke har 0pptrådt senere enn uHimo august.
Annet
Rosenvarsler (L. minor) oppgis å ha
hekket I Estland 1979 og 1980 (British
Birds1982 : 29).
Naturhistorie
I 'Danske ynglefugle l fortid og nutid'
1967,
beskriver
løppenthin
rosenvarsleren (L. minor) som en
sarmalisk art - En art som har utbredt
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seg fra dette området. Det
sarmatiske området betegner det
vidstrakte, idag skogløse, lavland i
Syd-Europa og Turan. Området har I
fjemfortid vært hett eller delvis dekket
av et stort brakkvannshav - Det
Sarmatiske hav. Det har strukket seg
fra Alpene til Tl8nshan, eller fra Wien
til Tashkent, men har sannsynMgvis
aldri dekket hele dette området
samtidig. I nord har det Sarmatiske
hav hatt en vik mellom Volga og Ural
til Samara. Sydkysten ble dannet av
de nåværende Pontlske berg.
Havet ble dannet i yngre Milocen (det
eldste avsnitt av den yngste del av
tertiærperioden) for kanskje 10
millioner år siden.
Med sarmatiske arter mener
Løppenthin arter som har levd i dette
området for lOtusen år siden.
Til denne gruppen regner han også
en del, for oss kjente og kjære arter,
så som Storskarv Phalacrocorax
carbo, Gråhegre Ardea cinerea,
Fiskeørn Pandion ha/isetus, Sivhøne
Ga/lunu/a
chloropus,
Tjeld
Haematopus
ostra/egus,
Vipe
Vane/lus vanellus, Rødstilk Tringa
totanus,
Hettemåke
Larus
ridibundus, MakrelHeme Stema
hirundo, Linerle Motacilla a/ba,
Tomskate Lanius co/lurio, PiHink
Passer montanus, Stær Stumus
vulgaris, Kråke Corvus corone
comix, Kaie Corvus monedu/a og
Skjære Pica pica.
Disse opplysningene er til dels
diskuterbare og Løppenthin mener
selv at for fiskeø m med sin ekstremt
vide utbredelse, eller for sivhøne, er
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det vanskelig å si noe definUivt.
Disse artene har nådd våre
breddegrader på forskjellige tidspunkt. Noen arter har Ikke kunnet nå
Skandinavia før åkerbrukskulturen
har banet vei for dem inn I det skandinaviske skogområdet. F.eks. har
sivhø ne G. ch/oropus rnu ligens først
vist seg i Skandinavia (Danmark )
fram mot vår tid.
Tjelden H. ostra/egus som kan oppfattes som en sentraleuropeisk
busksteppefugl til tross for at den i
Norge er en utpreget kyst-art, har
neppe hekket her til lands før i
jemalderen eller kanskje først i
middelalderen.

Diskusjon
Hvorfor dukker det opp rosenvarslere
hos oss? Fra hvil<e populasjoner
kommer de? Her finnes mange
deHorklaringer
O grader C isotermen som indikerer
skillet mellom frossent og Isfritt vann,
frossen og telefri jord, svinger nord i
Sentral-Europa og vil kunne lokke
østlige bestander vestover (Harrison
1982). Dette kan sees på som en
relativt sett klimatisk konstant.
En annen kjent sak er fugler som om
høsten flyr 180 grader feil under
trekk, noe som fører til at de dukker
opp hos oss.
I Stema n:l s. 28 har Jørgen Rabøl
høstfunn
av
plottet
fuglekongesanger
(Phylloscopus
proregulus). Han viser hvordan

funnene , som ligger bakenfor den
normale trekkruten, gir et trekk
motsatt
av
den
normale
trekkretningen, før forekomstene
grupperer seg i en mer SV-lig kurs.
Dette kan tolke.s som en omvendt
storsirKelnavigasjon
bort
fra
trekkruten eller vinterKvarteret (fig.
1).

13.03.1975 og 1 fuglekongesanger
Ottenby,
Øland
28.05.1978
(Hedgren & Jonsson -80).
Ser man derimot på hvordan det forholder seg med rosenvarslere i
Storbritania, vil man finne at man her
har en hel del høstfunn, om ikke like
mange som vår/unnene som også
her er i flertall.
Til sammen til og med 1985 har man
i Storbritania hatt 124 funn. På grunn
av den store andel funn på Shetland
(20 % av totalen) og på den britiske
østkyst, få på den engelske syd-kyst
(med bare en på vel-dokumenterte
Scilly) og bare to funn noen sinne i
I~and, har man foreslått at disse
rosenvarslerne kommer fra ØstEuropa og ikke fra de nærere delene
av
rosenvarslerens
Ut fra dette gjetter Rabøl på hvilke utbredelsesområde. (Dymond et. al.
områder som vil kunne "levere 1989.).
sjeldenheter" til Mellom -{IQ Nord' Ut fra disse formodningene er del
Norge. Hans skisse griper godt inn i fristende å bevege seg 50-60 år
rosenvarslerens østlige utbredelse.
tilbake i tiden til Chaworth Musters
Nå forholder det seg imdlertid slik at "Utsira-teori". På bakgrunn avfunn av
det
for
rosenvarslerens østlige arter på Faire Isle, Shetland,
vedkommende i Norge, Sverige og spådde man at man på UtSira utenfor
DanmarK nærmest utelukkende Haugesund, ville finne en rekke av
dreier seg om vår- og sommer/unn.. disse artene som i følge teorien måtte
(Østfoldfuglen det eneste kjente passere Norge på vei over
høstfunn
i
Norge).
Mens Nordsjøen.
fuglekongsanger Ph. proregulus og Dette viste seg å stemme enormt bra
også gulbrynsanger (Ph. inornatus) og fra 1934 til 1937 fant Musters,
omtrent uteklukkende opptrer hos Bernhofl Osa og Schaanning 6 av 6
oss om høsten. Av de 49 spådde arter.( Schaanning 1937 gulbrynsangere
og
37 1938, Hanstrøm & Rosen 1949, Osa
fuglekongesangere
observert
i 1976). Dog er ingen rosenvarsler
Sverige fram til 1979, var kun 2 funn registrert på Utsira.
om våren.
(1
gulbrynsanger I dette inngår vincltorholdene som en
SmygehUk,
Skåne
02.02.- meget
viktig
komponent.
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Observasjoner av sør- og sørøstlige
arter gjøres ofte i forbindelse med
østlige vinder.
Et godt eksempel på vindforholdenes
betydning er forekomsten av "finske"
rødstruper Erithacus rubecula ved
Ottenby, Øland, under høstrekket
(Pellersson 1983).
Studier gjort ved Ottenby antyder at
det på høsllrekket kommer 20 % 1.
årige rødstruperfraøst eller nordøst.
Disse fuglene passerer tvers over
østersjøen.
Delle seiles i forbindelse med
Richardsson (1978)
og hans
beskrivelse av medvindstrekk under

høytrykk
og
straks
eller
lavtrykkspassasjer
(Richardsson
1978 l.
Nok en faktor i delle ikke heit
oversiktlige bildet er tilfe Iler av
forlenget vårtrekk. det som skjer da er
at fuglene ikke stopper opp ved sine
vanlige hekkeområder men fortsetter
videre i samme trekkretning. Om
dette skulle være tilfelle for en del av
de
skandinaviske
vår-o
og
sommerfunn av rosenvarsler, ville
det vel kanskje stå noe I kontrasttil de
engelske spekulasjonene om at
rosenvarslere I Storbritanla kommer
fra Øst-Europa.
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FUGLEREGISlBERlNG LAN,S
1BE BEKKER I RYGGE OG BADE
GUnnar Bjar
Bekkene utgjør pa mange mater en SIIIrpreget og viktig del av kulturlandskapet. De er viktige for bl.a. fisk og andre vannlevende dyr, for
selvrenseprosessene I vessdragene og for landskapsbildet
Bekkenes funksjon pavlrkes ImldJenld sterkt av hvordan
kantvegetasjonen langs bekkene blir skjøttet. I tillegg til det som
allerede er nevnt, gjelder dette I høy grad også det fuglelivet som
finnes langs den enkene bekk. De forskjellige fugleanene er gjennom
sine krsv til Jevetstedene ofte knyttet til bestemte vegetasjonsbilder.
Vegetasjonstyper med mange "rom" Inneholder dessuten flere økologiske nisjer enn vegetasjonstyper som er mlndra varlen, og vII derfor
som regel også ha et mer varJen dyralIv.

For å få en bedre kjennskap til fuglelivet langs bekker med ulik
kantvegetasjon I kuHurlandskapet,
ble tre bekker I Rygge og Råde
undersøkt på forsommeren 1990.
Undersøkelsen ble gjort i forbindelse
med et tverrfaglig prosjekt angående
bekker på miljøvernavdelingen hos
Fylkesmannen i Østfold.

strekningene renner over flate
jordbrukssleIler med jordarter preget
av marin leire. Avstanden til nærmeste skogkant var de fleste steder
mer enn 150 meter, og stedvis så
mye som 400-500 meter Helabekken
og Møllebekken er rellet ut ved kanalisering.
Kuraåa:

Beskrivelse av bekkene
Generelt:

Kureåa ligger i Rygge kommune,
mens Heiabekken og Møllebekken
ligger I Råde komr.'lJne. Høyden over
havet er 0-10 meler De takserte
40

Ved takseringen ble denne bekken
delt i to der fylkesvei B-336 krysser
bekken. Bekken er hovedsakelig bekranset av løvskog I en bredde av
inntil 8-10 meter på hver side. Gråor
og svartor dominar.er blant treslagene men det er også et rikt innslag
av andre løvtrearter. Mange av

Buskskv6tt. Foto: Jøm Bøhmer OJssn

"

træme er relativt gamle og har velutviklede kroner. Busksjlklet er for
det meste også meget vekJtvl det.
Sør for B-336 er imidlertid
vegetasjonen noe mer sparsom enn
på nordsiden, med en del apne partier, samt en del partier dominert av
busker (hegg, vier o.a.).

grunneieren, som er Tomb jordbruksskole, har besluttet åetablere et
vegetasjonsbelte med buskerogtrær
langs bekken. Her vil det derfor bil
mulig å følge med I hvordan
fuglefaunaen forandrer seg etter som
vegetasjonsbeltet vokser til.

Taksert strekning sør for B-336 er
1050 meter, nord for veien (opp tU B332) 2600 meter, totalt 3650 meter.

Metodikk:

Helabekken:
Vegetasjonen langs bekken består
av gress og høyvokste urter som
åkertistel, brennesle, burot m.m.
Busker og trær finnes praktisk talt
ikke. Lengst ned mot Kurefjorden
kommer det Inn noe takrø r.
Avstanden rneRom bekk og åker.er
ca. 2-3 meter på begge sider
Taksert strekning (sør/Vest for riksvei
116) er 1500 meter.
M8llebekken:
Vegetasjonsmessig ligner denne
bekken mye på den foregående. En
forskjell er at takrør finnes over det
meste av strekningen, selv om det
sjelden dominerer.

Registreringene foregikk ved at en
eller to personer (Asmund Fjellbakk
og undertegnende) gikk langsomt
langs
bekken
mellom
kantvegetasjonen og åkeren og
noterte alle observasjoner av
Iydytrlnger fra fugler som oppholdt
seg ldenne sonen på et kart. Arbeidet
foregikk i perioden 2. juni til 8. juli.
Mange av de tidlig hekkende artene
hadde en meget lav sangaktivitet
såpass sent i hekkesesongen, selv
mellom kl. 0300 og 0800, da:
registreringen ble gjort. Derimot
varslet! de ofte mer eller mindre
intenst når registratoren nærmet seg.
Dette ble tolket dithen at det dreide
seg om et par som hadde unger I
nærheten. Det ble også registrert en
del tlggelyder fra fugleunger.

Taksert strekning (fra fylkesveien og
sørover ned til skogen) er 1850
meter.

Registreringene ble for det meste
gjort av bare en person. En del av
Kureåa, hvor vegetasjonsbeltet var
spesielt bredt og tett, ble Imidlertid
taksert ved at det gikk en person på
hver side av bekken.

En spesiell grunn til at Mø lIebekken
ble tatt med I registreringene, var at

Ut Hra feltnotatene forsøkte man så å
avgjøre hvor mange territorier man
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ResuHater og diskusjon

hadde registrert. Når det gjelder å
skille mellom territorier som ligger
nær hverandre av samme art, vil
dette ofte bli noe skjønnsmessig
dersom man ikke registrerer f.eks. at
to nabohanner synger samtidig. Ved
registreringen
av
syngende
nabohanner fikk man imidlertid et
inntrykk av hva som var vanlige
territoriestørrelser i området Den
skjønnsmessige vurderingen av antall territorier burde derfor ikke ha blitt
så altfor gal.

Både antall arter som ble registrert
som hekkendeJ1erritoriehevdende og
antall territorier pr. km. bekk var langt
høyere i Kureåa enn i Helabekken og
Møllebekken. Den nordre delen av
Kureåa hadde noe høyere antaO enn
den søndredelen. Resuttatene ervist
I Tabell 1 og 2.

Tabell 1. Antall fuglearter og territorier registrert langs de undersøkte
bekkene
Taksert Antall
strekning arter
registrert

Antall
hekkAerr.
arter

Antall
territorier

Territorier
pr. km.

Kureåa nord

2600

22

21

86 (1)

33,1

Kureåa sør

1050

23

18

31 (2)

29,S

Heiabekken

1500

7

5

17

11,3

Møllebekken

1850

11

5

·17

9,2

(1) Indkluderer to gråtIOsIkolonier som er regnet som elt terr. hver
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Tabell 2. Antall registrerte territorier langs de undersøkte bekkene av hver
enkelt fugleart ..•+. angir at arten er registrert på lokaliteten, men ikke som
hekkendelterrttoriehevdende (1) kolonier
Kureåa
nord
Ringdue
1
Trepiplerke
Linerle
Tomskate
Skjære
+
Kråke
1
Jernspurv
5
Myrsanger
1
Rørsanger
Gulsanger
1
Hagesanger
12
Munk
9
Tomsanger
3
Møller
1
Løvsanger
2
Grå fluesnapper
Buskskvett
Rødstrupe
7
Nattergal
3
Gråtrost
2 (1)
Svarttrost
2
Rødvingetrost
1
Måltrost
Løvmeis
2
Blåmeis
4
Kjøttmeis
5
Spettmeis
1
GråSpurv
PiHink
Bokfink
10
Grønnfink
Grønnsisik
Tomirisk
Gulspurv
13
Sivspurv

Kureåa
sør

Heiabekken

Møllebekken

+
+
+

+

1

4
2

1

1
3

4

3

6
1
2
1
1

+
1
1 (1)
1

+
+
2
2
3
1

+
+
+

1
1

+
+
+
3
1
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1

7

5
5

en enkelt gang. Man må derfor regne
med at I<ke ale fugleterrlorlene ble
registrert.
PA
det
tidspunkt
registreringene ble foretatt, hadde
mange av de tidlig hekkende artene
nærmest opphørt A synge. Dette
gjalcl f.eks. meisene, men hos disse
var det desto mer A høre til de
utfløyende ungene. Her beslo
problemet mer I A skille mellom de
enkelte kullene. Likevel mA man
regne med at enkelte arter har vært
vanskelig A registrere, og derfor er
oversett I mange tilfeller. Man kan ha
mistanke om at dette f.eks. gjelder
rødstrupe og jemspurv. Arter som
gjerdesmett
og
svart-hvk
fluesnapper ble dessuten I<ke registrert i det hele tatt. Også flaggspett og
dvergspett burde være muliga
hekkefugler langs Kurøåa, men heler
I<ke disse ble registrert.

Anta. registrerte territorier langs
Kureåa må sies A være meget høyt
når man tar I betraktning det
beskjedne arealet det her er snakk
om. En del arter bruker Imidlertid
også områder utenfor kantskogen
langs bekken tO nærlngssøk. Dette
gjelder særlig rlngdue og kråke, men
ogsA småfugler som bokfink,
gulspurv og trost, som finner mye av
næringen pa bakken i større eller
mindre avstand fra kantskogen. Like
fullt huser denne typen skog
fuglesamfL.!nn som er blant de mest
IndIvIdrIke vi har her I landet.
De tre- og buskløse bekkene
Heiabekken og Møllebekken har et
Jangt mlndte arts- og Individrl<t fugleIv. Det er verd A merke seg at det
er de samme fem artene som er registrert som
hekkende eller
territorIehevdende I begge bekkene.
Myrsangeren,
rørsangeren
og
slvspurven kan betegnes som
·speslallster" som for det meste
oppholder seg I fuktig urte- eller
slvvegetasjon. NAr de I det hele tatt er
registrert langs KureAa, skyldes dette
korte, tre- og buskløse partier.
Tomsangeren og gulspurven er kjent
for at de gjeme vII ha en sangpost
som
rager
litt
over
markvegetasjonen, men det er
åpenbart I<ke mye som skal m. En
enslig busk, eller for den del en
høyspentledning
som
krysser
bekken, kan etter alt A dømme være

Problemet med at en del fugler er
oversett, er ..!imelIgvIs størst langs
Kureåa. Her er man I stor grad avhengig av at fuglene gir lyd fra seg for
at de skal oppdages. Langs de to
andre bekksne ble fuglene mye oftere sett, sUk at en større andel trolig
er registrert. Dette gjør at forskjeUen i
fugIerkdom mellom KureAa og
HelabekkenlMø Ilebekken I virkeligheten troIg er enda større enn det
som har framkommet her.

nok.

Disse tre bekkene ble valgt ut som
"typeeksempler" nAr det gjelder

Hver enklIlt lokalitet ble bare besøkt

45

sammenhengen mellom vegetasjon
og fugleliv. Det er m.a.o. ikke
meningen å foreta fugleregistrerlnger
langs alle de bekkene som er med I
bekkeprosjektet. Imidlertid ville det
være av interesse å undersøke en
bekk hvor kantvegetasjonen er

dominert av busker som vier, hegg
m.m. Forutsatt at man finner en
velegnet lokalitet, er det aktuelt å
FUO _ _ rInO lang_ btkMr I ØItfoId er ..vidt vi kll'nner
til . . . utfIIrt In gMII tIdlIlere I "'tIoId, nemlig da Roy
~ 1 1084"""'1.5kmINKk'abekkIn IHaIdIon.

S. NI&ur I 01tfo1d 4: 72-14. Red. tnm.

Bildetekst: Skjeggmeis hunn ved Skipstadkilen, Asma/øy, Hvaler
21. 10. 90 Foto: Morten Vike!

SE mERSKJEGGMEISIl
I løpet av oktober og november
dukket det opp skjeggmeis flere
steder i Sør-Norge, Først dukket det
opp en I~en flokk på Lista, VestAgder. Deretter ett individ på
Skipstadkilen, I;fvaler og like etter ble
det sett hele '6 individer på Øra ved
Fredrikstad. Her har det blitt sett 4-5
individer hett fram til skrivende stund
03. , 2. Ved Borrevatnet i Vestfold har
man hatt besøk av noen individer og
på Arekilen , Hvaler dukket d~t opp

hele 17 skjeggmeiser i slutten av
november.
Legg turen liI el område med mye
lakrør neSle gang du harlenkt deg ul.
Kanskje du får se den vakre
skjeggmeisen sitte I eller fly over
lakrørskogen. Skulle du være så
heldig å få øye på arten hører gjeme
vi I den lokale rapport- og
sjeldenhelskomileen fra deg.
Morten Viker
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Er du en boksnok?

. ror 6oQ.<.msstrtdiDfos..
Hører du med blant dem som ser verdien av å ta vare på eldre biologisk
faglitteratur, det være seg innen zoologi, botanikk eller andre områder?
Da kan du ha nytte av å knytte kontakt med andre som har samme
interesse. Undertegnede inviterer nå alle biologi-interesserte bokormer
t~ å bU med i gruppen Boksnoken. Målseltnlngen er å utarbeide
samleIiSIer over bøker og litteratur som dettageme søker, og å leite
tilgangen for dettagere til slikt materiale. Hvis vi er mange nok, vil vi også
kunne tilby rask og effektiv omsetning av samlinger innen faglitteraturfor
dem som ønsker å kvitte seg med gamle publikasjoner, og til en bedre
pris enn hva de kunne få i antikvariatene. Skriv snarest til RoarSoIhelin,
5843 Slinde.

UTB

AlS

VI har levert det moderne
siambehandlIngsanlegget ved Alvlm
renseanlegg for Sarpsborgområdet.

1~!~~~:~:~:~;~~B:~IO~:IO~9~~ISke renseanlegg. for
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Anlegg og pro:ses,sl
for avløpsvann og .
siambehandlIng

UTB.AlS
PeUygata 46 1700 Sarpsborg
Telefon 09 -15 5311

NATURa I
IIlIlu 'F , ~ L.
REDAKSJONELT

BQfOLD ODlMISlE RlENINa:
ARSBERETNING 1989-1990
Foreningen ble stiftet 15. nov. 1989. Stiftelsesmøte ble avholdt på Naturhuset
Alby, der ca. 25 personer møtte frem. Etter en del Indre justeringer ble utkast
til lover god<jent og kontingenten fastsafl slik: kr. 215,- for A-medlemmer
tilsluttet Norsk Bot;misk Forening (NBF) som inkluderer medlemskap i ØBF.
Kr. 30,- for B-medlemmer, som bare er medlem av ØBF.
Halvard Kjensmo, Moss, ble overrakt en blomst som takk for sin "drivkraft" I
arbeidsutvalget (H. Kjensmo, Mant Fosby, Jan J. Iversen, G. Hardeng, Odd
Stabbetorp), som i 1989 forberedte ØSF og arrangerte et par ekskursjoner
(ØyenkIlen i Onsøy, Øra I Fredrikstad).
Flg. styre ble valgt:
Svein Astrøm (Borge), leder
Marit Fosby (Ø~e), nestleder
Geir Hardeng (Kråkerøy), sekretær
Halvard Kjensmo (Jeløy), kasserer
Jan Ingar Iversen (Rygge), styremedl.
Kåre A. Lye (Kroer), styremedl.
Hermod Kartsen (Borge), styremedlem
Dessuten:
Yngvar Løvig (Moss), revisor
ØBF er tilsluttet NBF som lokalavdeling.
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Styret har avhokl flg. styremlJterlsamlinger:

15.11.89, Alby, I forbindelse med stiftelsesmøtet
10.10.90, hos formannen
25.04.90, Alby, I forbindelse med ordinært medlemsmøte.

Flg. ekskursjonerlIurer er avholdt:
'Kort ekskursjon ved AJby, Jeløy, i forbindelse med medlemsmøte 25.04.
'Sklplvedt - VkerkllerHlmrådet, Asrnaløy, Hvaler 12.05. StrandfIora. Leder:
J.1. Iversen
'Bøensæter, Aremark 16.06. Gammelt kulturlandskap. Ledere: G. Hardeng,
Jan I. Iversen.
'Dalsland, Sverige 28.07, engSlått. Ansvarlig. Marit Fosby.
'Bærø-{)mrådet I Hobøl. Leder: Kåre A. Lye, 25.08.
'Sopptur til Rakkestad med Halden og Fr.stad Soppforening 30.09. Det vises
forøvrig til ekskursjonsrapporter i Blyttla 1 1991 .
Et ordinært medlemsmøte er avholdt på Naturhuset, Alby 25.04., med 23
fremmøtte.
Av spesielle saker kan nevnes:
- Fyllesblomst: For fyllet ble bIodstoIkenebb foreslått av Olav Gjærevoll, noe
ØBF gkk imot. Foreningen foreslo derfor nattfiol, som også var tiltenkt
funksjon som foreningens Iogo-art. Som et slags "kompromiss", er utfanet
endelig blitt liljekonvall.
- Kartlegging av et utvalg arter har fortsatt, med Jan J. Iversen som "primus
motor". Foreningen mottok kr. 5.000,-1 støtte fra "Naturfondet I Østfold i 1989,
slik at en del data nå er lagt inn på EDB. Truetelsårbare arter er viet spesiell
oppmerksomhet.
- Foreningen har fått vernesaker for bl.a. Eldøya og Sletterøyene,\iI uttalelse.
- Utadvendt virksomhet har foruten ekskursjonerJrnedlemsmøte, omfattet
Innslag i NRK-Østfold (f.eks. fyIIesbiornst) og info om foi'enklgen i "Natur I
·Østfold".
- ØBF har sluttet seg til "Grenseaksjonen"for bevaring av LundsnesetIBoksjø"
3 karskOgsområde i Aremark/Halden.
Da 3 av styrets medlemmer har arbeid Innenfor naturforvaltning I ØStfold, er
også de botaniske verneinteresser brukbart Ivaretatt i ulke sammhenhenger,
selv om det er meget langt igjen tD Østfold-floraen virkelig er skret.
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Styret har fungert bra, men savner aktive støttespillere blant de ordinære
medlemmene.
. ,
Lederen SveinAstrøm harp.g.a, sykdom måttettrekke seg noe tilbake fra aktiv
innsats I styret.
Antall medlemmer er 38 betalende, hvorav halvparten er medlem av NBF.
Antall fremmøtte på medlemsmøtelIurer har variert mye, fra noen få til ca. 20
personer.
Geir Hardeng 21 .11.90

NATURFONDET
Det er Igjen tid for å dele ut midlerfra
"Natur-fondet I Østfold".
Søknader
på
konkrete,
tidsbegrense~ prosjekter i Østfold·
naturen sendes fondsstyret v/Geir
Hardeng, Fuglevik Platå 19, '1670
Kråkerøy innen l . oktober 1991 ..

Annonse:
Fotoutstyr selges billig:
Chinon CE-4 kamerahus, Chinon 50 mm/1.7 normalobjektIv, Soligor
400 mm/5.6 teleobjektiv, elektronisk blitz, Velbon stativ selges samlet
for kr. 2.500,-.
.
Samme sted selges komplett stormkjøkken.
Gis bort· Ajungllak "Tyin" sovepose, grønn og liggeunderlag.
Henvendelse telefon 09 - 152705
Re\1el..:
I RunarS. Larsensar1iklæl (post mortem) I nr. 21989 om ærfugl 09 sildemåke i Ytre Osloijord
øtlerlllgøoppblomstringen sommeren 1988, oppstod et par mindre lail: Tabell l. 65: 122reg.
unglugteravlBrfuglpolAlianoya8.6.88, skalvære l 4.6.88, taII loreUggerildælra 8.6.88.Pås.68
(figur) skal ..1aIegg lar sildemllkepol Hela 8.6.8s være 120,1kke 105 som visll figuren, (helt
venstre saylølika høy 10m høyelrø sayle til høyre på figuren).
.
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Postadresser og kontaktpersoner:
Østfold Omitologiske Forening
Postboks 1145,
1630 Gamle Fredrikstad
Postgiro: 0814 3472990
Formann: Erik Sandersen, ·Solhjulet 3, 1670 Kråkerøy. Tel. 34 10 76

Fredrikstad og Omegns Ornitologiske Foreni"g
Postboks 1505, Glombo
1670 Kråkerøy
Postgiro: 5 41 40 16
Formann Tor Sørtie, Mølleveien 20, 1600 Fredrikstad. telf. 31 3495

Moss og Omegns Fugleforening
PostbOks 1136, Jeløy 1501 Moss
Postgiro: 0813 3556339
Kontaktperson: Lennart Fløseth, Sollielunden 54, 1500 Moss.
TeH. 257278

Halden: Kontaktperson Tor Strøm, Marcus Tranesgale 29. 1750
Halden Tell. 1871 08

Indre Østfold: Kontaktperson: Robert Houtmann,
Baglerfaret 7, 1800 Askim Tell. 88 3743

Den lokale rapport og sjelaenhetskommite (LRSK).
Sekretær: Morten Viker, PostbOks 1520 Glombo, 1670 Kråkerøy
Telefoner 34 23 88 jobb 34 21 32 priv.

Rapportserlen Østfold Natur

·

Postgiro 0807 3583218,
Redaktør Geir Hardeng. Fuglevik Platå 19. 1670 Kråkerøy.
TeH342443

Naturkontakt i Østfold: Tell. 09431498
Torsdager 18.00 - 22.00 Akerøya Ornitologiske stasjon:
PostbOks 1145, 1630 Gamle Fredrikstad. Postgiro 3 96 33 94.
Tell 094 - 09475.Stasjonssjef: Magne Pettersen.
Tingstedveien 1650, Sellebakk. Tell 32 54 74,
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