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REDAKSJONELT
Så er vi forhåpentlig I rute. Diverse omstendigheter gjorde at nummer 2/
90 ikke ble gitt ul. Vi håper på forstaåelse for det og lover å komme sterkt
igjen.
Nummer 1/91 var beklagligvis skjemmet av diverse trykk og skjønnhetsfeil og verst av alt: navnet tll forfatteren av Rosenvarslerartlkkelen hadde
fall Ul. Opphavsmann til denne artikkelen er Richard Viker. Silke arti<kler
mottar vi gjerne fler av, den var etter redaksjonens syn en ypper11g
presentasjon av førstegangstunn for Østfold.
Entomologene har sagt ja tll å delta i tidsskr1ltsamarbeldet og botanlkeme skal bestemme seg på snart forestående årsmøte. Fra nr 1/92
håper vi at alt dette er klart. Dette vil gjøre tidskrJltet interessant og unikt
i Norge. Et regionalt periodika som favner flere biologiske tema. Det er
synd Norsk Zoologisk Forening ikke har fykeslag slik at også denne
delen kunne blitt sterkere representert. Men alle oppfordres til å sende
a:rtikler, kansje spesiellt om pattedyr.
-

log med ny redaksjon vil vi titte litt p$ Iay-oul og amet ved tidsskriftet. Så
følg med, fra neste nummer lover vi forandringer og håper disse vll bli
godt mottatt. Følg med, følg med ....
Morten

Rettelse:
Rosenvarslerartikkelen på sidene 32 - 39i nummer 1/91 var skrevet av
Richard Viker. FOrfatternavnet hadde beklagligvls falt Ul:
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ØOFHAR
2. desember 1971, aRså for 20 årsiden, ble ØOF dannet på et kontaktmøte
I Fredrikstad. Til stede varen rekke interesserte både fra fjern og nær, og
undertegnede var en av dem. Det har blitt ulike verv til ulike tider. Når Je.g
sammen med en håndfuU <.iKfre «gamle travere- de siste årene har sntet
ved roret i fugleforeningen, er de! ut I fra en beklagelig eikjennelse om at
fuglefolk skyr organisasjonsarbeid. Det er liks.om så mye greiere å skåde
etter fugl...
Jeg har selvsagt ingen problemer med å slutte meg til et slikt utsagn, det
er jo simpelthen el faktum. Men alle kan ikke tenke slik, noen må slyre
«skuta- videre. Selv føler jeg at min .vernepliktstid- forlengst erforbi, og
at andre nå ikke bare bør, men skal ta over. Det samme mener andre I
styrel som har sittet der like lenge som meg.
Med dette som utgangspunkt, har vaigkomneen et aldri så lite stykke
arbeid foran seg. Ingen er uerstattelig, og takk for det,men tidligere
erfaringer tilsier at valgkomneen bør ta denne jobben mer alvorlig enn
noensinne, all den tid del er flere sentrale verv som nå skal besettes med
nye ansikter. Gjennom hele foreningens liv har styret stort sett vært
representert med folk fra Fredrikstad -<listrIkte!. Nå er tiden kommet for å
la en annen Østfoldby ta sin tørn- Mosse-Iaget driver på, og selv vil jeg gå
irih·for at tyngdepunktet flyttes dn for en tid; om det da ikke skulle dukke
opp andre kandidater som stiller seg til disposisjon. Det er bare å melde
seg ...
Erik Sandersen
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Fuglene ved havet
Tekst og foto :Davld Vogt

,

Storskarver
Den vesle diseimotoren dunker ivrig I vel og baugen skjærer den
rolige havflaten I to. Det er vår og lukten av tang og salt sjø får det
til å krible på den rette måten I magen. Nå I morgeritlmene er det Ikke
mange båter å sa, bare en og annen fiskeentusiast drar
dorgesnørene gjennom den stAlgnl sjøen. Skydekket ligger lavt og
.øyene I det fjerne ser ut som grt silhuetter mot himmelen.

Få steder finnes det så mye fugl på ett
sted som ute ved kysten. Fem minutter
på en øde strand og to tre måker og
kansje en and har fløyet forbi stadig på
leting etter føde. Men det erøyene som
virkelig er sjøfuglenes Mekka. her
hekker de i store kolonier eller for seg
selv på bortgjemte steder. Allerede før
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jeg har lagt til kommer de første gråmåkene seilende på stive vinger, tar en
sving over båten og forvinner like fort
som de kom. InstinktM vet de at fiskeavfall og båter hører sammen.
Nærmere øya ser jeg fIskemåker,
sildemåker og gråmaker hekke om
hverandre på de golde og ugjestmilde

lavaklippene. Hunnfuglene ruger på de
svartflekkede eggene mens maken
står på en fjellknatt noen meter bortenfor og speider etter eggplyndrere.
Kråkene er den største trusselen mot
egg og unger ute på øya. Ingen av
måkene i kolonien tar egg eller unger
fra hverandre, en skulle tro dette var en
uskreven lov som fuglene fulgte til
punkt og prikke. Dette er noe den
kvikke lille Tjelden vet å utnytte, og den
er ikke snauere en at den legger reiret
sitt mitt i måkekolonien. På denne
måten har den måkenes beskyttelse
om en eggtyv skulle prøve seg.

M~ereiret
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Fuglene har roet seg nå etter min ankomst og livet går igjen sin vante gang
på lavaklippen. Tjelden er en forsiktig
og rastløs fugl, som sjelden ligger mer
en fem minutter på reiret før den må
reise seg opp og trippe litt ru ndl omkring før den forstetter rugingen. Plutselig lettervaktpostene en etteren som
på et gitt signal. De flyr i sirkler over øya
og skriker hest og jamrende. Jeg ser
meg omkring etler måker eller folk men
bare måker å se. TjeldparelflyroppspiH
omkring og skriker det høye og intense
fløytepipet sitt. Det tar litt tid før jeg
skjønner at inntrengeren er en måke
som ikke hørertil øya. En stor svartbak
kommer gildene inn over øya på utkikk
etter ubevoktede reir. Nå letter alle
hunnfuglene også og det blir en
kakafoni av måkeskrik akompagnert av
Tjeldens hysteriske fløyterop.Etter en
stund tør ikke svartbaken prøve seg
mer, den vet hva det vil si å få fjærene
tilgriset med måkeskitt som han stadig
blir stupbombet med. Når han er
utenfor
faregrensen
vender
hunnfuglene tilbake til redet mens hannen jager fienden enda noen hundre
meter.
I slutten av mai begynnelsen av juni
kommer små kamuflasjefargede
dunkledde måkunger til verden. De får
en hard start til et hardt liv, de ødslige
forblåste klippene har ikke mye varme
å tilby en nyklekket måkunge. Instinktivt krabberde ut av reiret så snart de er
tørre og gjemmer seg i gress og fordypninger i fjellet. Foreldrene er stadig
på vakt og varsler ungene med signalet
"ga ga ga" det betyr fare og ungen
søker dekning eller trykker mot bak-

_.

".

Ærfuglhunnen pA reir under einerbusken.
ken. "eæo" er faren over signal og
ungen slapper av igjen.
På sydsiden av øya
sitter
ærfug'laIlIlen på land Ilke i vannkanten og tar livet med ro. De fleste
hunnfuglene ligger på reir oppe på
selve øya godt sjermet for vær og vind.
Herfra må de nyklekte ungene kravle
seg hett ned til sjøen for egen maskin.
Det er ofte flere hundre meter. og med
suRne måker som stadig kretser 0mkring er det ikke alle som konvner frem
til sjøen og moren som lokker. Når de
først kommer ned til vannet er de reddet, de flyter som kor1<er og det er
gjeme flere hunner som går sammen
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om å passe på en fellØS ungeflokk.
Skulle det dukke opp en fare dykker de
på morens signal og kommer alHid opp
et helt annet sted en jegeren tror.
Ved Missingene har ærfuglen samlet
seg I store flokker, de flyr opp så
skumspruten står når jeg nærmer meg
med båten. I en liten vik strekker to
sI/ender hals og letter etter en kort spurt
langs havflaten. Silancla hekker som
ærfuglen helst ytterst ute ved kysten.
Gravanda er også vanlig hekkefugl i
Østtoldskjærgården.
På trekk vår og høst gjester ogSå
toppand
og
sjøorre
Akerøya,
Søsterøyeneog Missingene. Nårvann

-

og elver Iinnlandetlryser Igjen kommer
også svartender og stokkender. ut til
kysten der de holder til I store fløkker
ute i åpent vann. Når det skumrer om
kvelden trekker de inn mOt våtmarksområder og grunne bukter hvor de beiter Ily av mørket. I grålysningen neste
morgen flyr de ut I fjorden Igjen for å
hvile.
Storskaven er også forholdsvis vanlig
på de ytterste Hvalerøyene og nordover til MIssingene. Skarven er utrolig
sky og flyr opp på flere hundre meters
hold hvis en nærmer seg med båt. Det
er vanligvis på små skjær og holmer

skarven hviler. de sitter med vingene
på tørk og minner om svarte kors på
lang avstand. Om høsten hender det
også at store menger Alke og Lomvi
besøkerOslofjorden. Alkene svømmer
gjeme to og tre i flokk langt fra land
mens lomvien er å finne helt inne til land
og opptrer som regel alene. Noen
lomvier blir også hele vinteren over i
våre farvann. det er ungfugl som ser ut
til å trives svært så godt I Oslofjorden.
men antagelig trekker de sammen med
artsfrendene tilbake til Shetland og
Skotland når de har blitt kjønnsmodne
og skal føre slekten videre.

FUGLEVAKTA 000-20500
.,
------ --~
~
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ÆRFUGL ELLER PRAKTÆRFUGL?
-hvordan akille hunnene fra hverandre
Geir Mobakken
De to regelmessig forekomende Somateria-artene her i landet, Ærfugl,
Somateria mollissima og Praktærfugl,
S, spectabilHis har sine hekkeplasser
på den nordlige halvkule I det s. k.
Northern Hemisphere. Hekkeområdene ligger i et belte som strekker seg
fra Grønland og Alaska vestover til
Sibir og SI(;llbard.
I Norge opptrer Praktærfugl fåtallig
men regelmessig sør for Tronheimsfjorden. Nord for dette området er den
langt vanligere med funn også sommerstid. De fleste funn i Sør-Norge blir
gjort i de ytre kyststrøk i vinter-/vårmånedene.

Adulte hanntugler i praktdrakt er lett å
skille selv på lang obsevasjonsavstand, og kjennetegn på disse diskuteres ikke her. Fugler på immalurestadiet og adulte hannfugler i eklipsedrakt forårsaker ofte ldentifiseringsproblemerogtil disse må jeg henvise til
andre artiklerlfuglehåndbøker. Under
"kjennetegn· erdet altså hunn-fargede
fugler det refereres til.
Kjennetegn:
De mestkarakteristiske trekkene hos
Praklærfugl, og de som det blir lagt
mest vekt på i fuglehåndbøker, ligger i
hocJe../nebb partiet. Her finnes store
forskjeller. Fra pannen, over issen og
ned i nakken går det en -kam· som
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begge artene har, men som ertydelige~
re på Praktærfugl. Denne "kammen·
består av fjær som Ii!iger "høyere· eM
de andre nærliggende områdene (kinn,
nebbase og øye-partiet). Videre har
praktærfugl en mer fremtredende øyering enn ærfugl. Selve øye-iingen kan
være mindre tydelig, men et lyst felt
over øyet er aUtid markant avsatt og på
en heit annen måte eM hos Ærfugl.
Mens dette feltet er skarpt avsatt hos
Praktærfugl er det hos Ærfugl mer utflytende og strekker seg lenger bak,
gjeme over en mørk øye-strek. På en
del individer går det dessuten en lys
"tapp· nedover bak øyet. Denne har lik
farge som øye-ringen og feitet over
øyet, og fører til at "kammen· og kinnpartiet står mer i kontrast til hverandre.
Vær oppmerksom på at enkelte Ærfugler kan fremvise et lignende, men aldri
likt, øye-partl.
Nebbet og fjærkledningen ned på
nebbet er et annet vikti{j kjennetegn.
På Praktærfugl gårfjærkiedningen ned
på nebbet i en butt ende, mens det hos
Ærfugl går ned i en avsmalnende spiss.
Fargen på nebbet er ogSå av stor betydning Idet Praktærfugl har et helt
mørkt nebb mot Ærfuglens lysere
nebb, ofte et lyst område rundt tuppen.
Dessuten har Praktærfugl et kortere og
mer kompakt nebb som virker mer butt,
noe som forsterkes hos enkelte adulte·
hunner som fremviser en utydelig
nebbknøl. Gjennomsnittslengden på

.!

Ærfugl, Somateria moflissjma, Kiberg, Øst-Finnmark, mats 1988 . Legg merke til
fjærene som gA.rned~ nebb.Jt, egden tildels lysere fargen ~ nebbet. Merk ogsA.
den mindre f;emfredende "kammen".
Foto Jan Ingar Iversen BA.lvik

Praktærfugl, Somateria spectabilis, Kiberg, Øst-Finnmark, mars 1988. Legg
spesielt merke til fjærfestes form pA nebbet, og dets farge og antydning til
nebbknøl.
Foto Jan Ingar Iversen BA.tvik
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på Praktærfuglens nebb er 30 mm mot Det ovemevnte anser jeg som det vikÆrfuglens 55 mm. Det er derfor ikke tigste og mest sannsynlige når det
uten gruM at hele hodet til Praktærfu- gjelder identHisering av Praktærfugl'
glen ser kortere ut eM hos Ærfuglens. hunner I feH. Det må dog bemerkes at
En siste karakter I hode-tegningene er skal samtlige artskarakterer nevnt
den hos Praktærfugl tyderlg oppover- ovenfor noteres, kreves nær-liggende
bøyde "munnviken", som får den til å fugler.
Min personlige erfaring med Praktærse smilende ul.
Størrelsen er også en detaij å merke fugl (hunnfugler) dreier seg om et fåtal
seg, men jeg foreslår at denne karak- fugler, men jeg kan nevne at karakterer
teren alene ikke bør føre til artsbes- som først og fremst melder seg er det
temmeise da det hos artene er over- "skumle" hode-partiet og den "lille"
lapping. Alikevel, i de aller fleste tlHel- . størrelsen. Ved å så komme nærmere
ler, er Praktærfugl tydelig mindre" . fuglen er det som regel ikke noe pro,
gjeme 5-6 cm. På nært hold er det blem med å bekrefte artsbestemmelrelatM lett å se størrelses-forskjeUene sert:
når artene IigQer side om side. Er de
derimot langt unna f. eks. I en furasjerende flokk på vannet eUer i en trek- STATUS I ØSTFOLD
kende flokk, er det langt vanskeligere, Det første funn av Praktærfugll Østfold
hvis ikke umulig, å fastslå fuglens I nyere tid stammer fra Sletter I Råde
der en hann ble observert medio austørrelse.
Praktærfugl har noenlu nde de samme gust 1982. Andre fu nn er fra Akerøya,
proPoS/oner som ærfugl, men den Hvaler hvor en hann ble sett 19. mai
mindre størrelsen gjør den mer kom- 1983. Samme året ble det registrert en
pakt, og den kan ha noe dykkand-aknig hann ved Teineskjær på Asmaløy,
Hvaler 10. junI. Det fjerde funnet utover seg.
I godllys bør man også merke seg gjorde en hunn ved Asmalsund, Hvaler
fargen på selve fjærdraklen. I hoved- fra 18. februar til medio mars 1984.
trekk kan man si at den er rødbrun, mot Dessuten ble ett Individ observert i
Ærfuglens jevnt over brune drakt. Skjebergkilen, Skjeberg medio jun
Tegningene på flankene er ogSå for- 1988.
skjellige. Praktærfuglens fjær har teg- Disse fem funnene er de eneste som er
ninger som former "u"'er, mens det godkjent av LRSK-Østfold pr. dags
samme fjærene hos ærfuglforrnerrette dato.
streker.
De fleste aduHe hunner kan skilles fra Østfolds minimale andel funn av prakungfugler på at de har to fjærtopper på tærfugl kan synes vanskelig å forklare.
ryggen (på samme måte som hann- Når man ser på forholdene I våre
fuglen l. De har videre en utydelig nærmeste fylker er det ingenting som
nebbknøl og er mer rødbrun I fargen.
tilsier al de skal ha en høyere funnfre63

kvens enn Østfold. Alikevel, data fra
den svenske vestkysten viser at det I
HaUand i 1988 ble registrert i aH 28
individer, hvorav 27 på vårtrekk. Tallene fra 1989 er også il1llonerende; 21
individer på våren. I Bohuslan var 3
individer våren 1989 det 20. funn siden
1961 for fylke!.
Vestfold har også flere funn av Praktærfuglenn østfold- Her er det pr. dags
dato 1Hunn som ergocl<jentav.LRSKVestfold (A. Clake i brev). Fra delte
fylket foreligger de! dog noen observasjoner som ikke er Innrapportert
LRSK.
Misjonen med denne artikkelen er å få

den "vanlige" fuglekikkeren til å oppsøke og studere Ærfugl-flokkene langs
østfold-kysten oftere enn det som til nå
må ha vært gjort.De! aller beste hadde
selvfølgelig vært om artikkelen kunne
heve kunnskapsnivået hos den enkelte.

Takk
Jeg vii rette en takk til Jan Ingar Iversen
Båtvlk for utlån av fotografier til denne '
artikkelen.

Geir Mobakken
Klyverveien 1
1650 Sellebakk
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AKERlYA 1990
av Morten Viker

Rugende Ærfugl. Foto: S. Ludvigsen
Akerøya ornitologiske stasjon har nå vært I drift siden 1961 og er derved
norges.nest eldste rlngmerklngsstasjon. 11990 var stasjonen bemannet I
141 loggførte dager. 41 personer deltok I arbeidet. Nedenforståendeerbare
et sammendrag av hva som kunne oppleves på øya 11990. Er du Interresert
kan du bestille stasjonens årsrapport fra foreningens adresse.

Februar
Sesongen startet allerede .24. og da
hadde gravand, tjeld, sandlo, sanglerke, heipipler1<e og stær allerede ankommet.
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Mars
Måneden startet med opprydding og
klargjøring til ringmerkingssesongen.
EnkeHbekkasln og svarttrost ankom 2.

Arets første stor/om trakk 4. Ringmerkingen startet 10. etter at nettgatene
hadde blitt ryddet. 90- tallets første
ringmerkede fugl ble en grønnfink.
Bokfink dukket opp 10., grågås og vipe
16.1 havsule trakk forbi 17. Jemspurv,
gransanger, bjørkfink, sivspurv og sildemåke ankom 18. En svartryggerle
dukket opp ved huset 18. og holdt
stand Ihver/all 11125. Rugde ankom 23.
24. blåste det Inen storm på morgenen
og det var faktisk noe havsfugl å se: 18
havhest, 8 havsule og 250 krykkje. En
ubestemt stor/alk, rastet på Vesle 25.
og samme dag trakk en 3k dvergmåke
forbi. 31 . ankom tomirisk, bergirisk og
storspove.

vet. En Iyrkerdue rastet ved huset 11.
Arets første musvåk og brunnakke ble
sett 12. og årets første ringtrost 13.
Horndykker og myrhauk ble sett 14.
samme dag ble 173 fugl merket hvorav
96 rødstrupe og 27 gransanger. Årets
første skogsnipe ble også sett denne
dagen. Den 14. hadde også trostetrekket kommet skikkelig i gang: 160
gråtrost, 100 måHrost, 100 rødvingetrost, 4 ringtrost og 4 duetrost ble faen.
17. ble årets fø rste heilo sett og skjærereiret ble kontrollert, det inne holdt 7
egg. 1. havsule, 300 storskarv, 14
grågås, 1 Iysbuket ringgås, 2 praktærfugl hanner og årets første tåmtalk og
varsler ble observert 19. 21. ankom
svartrødstjert og 22. den første løvsangeren. En jordugle ble fanget 23.
utenfor kjøkkenviduet og 1 fiskeørn
trakk over øya 27. 1partieH albino
ringtrost ble fanget 29. og låvesvaia
ankom 30.

AI!,II
1. ble årets første kområker , rødstilk og
ringdue sett Steinskvett og duetrost
ankom 7. Partielt albino tjelden ("Albin," Johnny.w" osv.)som har holdt til
på Øyskjæra siden 1977 ankom også
7. En myrhauk hann rastet 8. og lappspurv ankom også denne dagen. 10.
trakk 15 havhest og 3 havsule forbi og
en jordugle kom trekkende inn fra ha-

Mal
Svarhvn fluesnapper, buskskvett og
gluttsnipe ankom 4. 5. ble det sett 1
gråstrupedykker, 1 sivhauk, 1 tundralo,
-

~ -

DvergpuJke. Foto: S. Ludvigsen
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PolarmAJce Foto: S. Ludvigsen

1 polarmåke og 1 Slmns. Årets første
bøksanger merket og årets første "Jllerle seil samme dag. 6. tr&klc en
dvergmåke forbi sørodcien sandsvale,
tomsanger og vendehals ble nye årsarter. Denne dagen ble det også merket
en dvergfalk hann samt årets niende
ringtrost, 165 heilo trakk over øya.
Gråfluesnapper var ankommet 11. og
12. dukka munken opp sammen med
gjøken. 12. ble det også sett gråstupedykker, lerkefalk og dverglo. Arets
første blåstrupe ble merka 13. og de
første tomskatene og en ternmlncksnipe ble sett. 17. var det dags for
tårnseiler og strandsnipe og det ble
også sett en turteldue og merket en
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hortulan hunn. En gulnebblom trakk
forbi sørodden 19., og storjo og tyrkerdue ble også sett. Arets første hagesanger ble merket og det ble også
merket en ny art for øya: en småspove
·hang i et nett i Glova. 20. ga sivhauk,
toppskarv og tundrasnipe. 23. ble det
igjen sett en turteldue og stærungene I
stasjonens kasser ble merket, 36 Ind.
En ny art for øya ble registrert 24. 1
vIerspurv hunn ble fanget i Nyskogen.
25. klarte en kråke å spise opp alle
skjærungene. 26. ble gangen malt og
mange vinduer beisa samt at utedoen
ble kvitt innholdet. 29. trakk en vepsevåk over huset og en 3K sildemåke ble
observert ved Ferskvannsdarnmene.

Juni

Juli

6 skjeand 2. og splltlerne og 5 tyvjo 3.
Det ble merket noen måkeunger på
Vesle samme dag og dagens artigste
opplevelse var minst seks spekkhoggere som svømte forbi sør for øya.
Loggboka sier. " Et virkerlg umenneskelig syn, som slår det meste". 4. ble en
sIvsanger merket og en splltlerne ble
sett på overfarten til BratteStø. 5. ga en
observasjon av syngende rosenfink på
speidersletta. 8. startet Arets rydde og
vaskehelg men litt aktivitet I felten ga en
turteldue 9.15.,16.,22. og 25 ble øya
besøkt og endel pullus merket.

Høstsesongen startet 18. og 26. ble det
observert Steinvendere med unger.
29. kom høstens første polarsniper.

Ung Sleinvender. FOlD. S. LlUlig:ren
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Augullt
Høstens første sandløper dukket opp
5. Etter denne datoen drøyer det helt til
18. fø r det er noe interresant å berelte
om, da rastet en vandrefal< hann det
ble sett 80 krykkje og 2 unge dvergmåker trakk forbi. 19. Var det Igjen dags
for en ny art for Akerøya, en vi har
unngått i snart 35 år:furukorsnebb, den

satt til og med i treet like utenfor huset.
Samme dag ble det sett en båndkorsnebb. F1aggspetten er også I siget denne høsten og 4 ind. ble notert 19. 24.
ble den første hauksangeren siden
1987 ringrnerket. 25. Hortulan, øyas
andre furukorsnebb og en vandrefalk.
26. vepsvåk og 9 spurvehauk.

Tradisjonel" blir det Ikke merket så mye
vadere på Akerøya; men 1. var et unntak, over 40 ind. merket. Flest myrsnipe, men også sandlo, tundralo, temmincksnlpe, tundrasnipe, steinvender,

GrankorSMbb. Foto: S. Ludvigsen
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lappspove, brushane og rødstIlk. Brushanen erfaktisk ny merkeart for øya og
tenvnincksnipa var stasjonens andre
noensinne. Ellers må 1000 låvesvaier
denne dagen nevnes. Grankorsnebb,
svartmeis og polarenIpe merket 2.9.
ble høstens andre hauksanger merket
sam! gråsisik av rasen cabaret. Vandrefalk ble sett 13. Dobbellbekkasin
13. - 14.30 svartmeis på øya, hvorav
17 merket 14. Samme dag ble 5
flaggspett fanget på en nettrunde slik at
det er tydelig at denne arten virkelig er
I farta denne høsten. 1 ung rosenfink
hold seg på øya fra 14-16. og ble
ringmerket 14. 15. ble 13 gjerdesmett

merket; dette lover godt for en art som
har vært fåtallig de siste 10 år. Gåsatrekket er også Igang og det begynner
vlØlelig hige inn mye alkefugl ifjorden.
16. ble en varslerfanget og øyas andre
båndkorsnebb fikk ring. lappiplerke
21. 3 orrfugl 22. En kvartbekkasin 23.
En cabaretgråsIsIk 29. og 4 sliIIHs trak
ned Glova 30.

Oktober
l spurvehauk og årets fentende flagg·
spett merket l. 6..lJle 2 polarsisik og en
varsler merket samt at en svenskmer·
ketflaggspett ble kontrollert. 8. trakk en
vintereie over huset og 50 havsule
trakk forbi øya. En kvartbek~'1sin ble
også observert. 9. ble en OK navsfu·
gledag: 100 havsule, 30 krykkje, 6
havhest, 4 storjo og l grålire . Enda en
kvartbekkasin ble registrert. 10. var det
fremdeles noe havsfugl: 16 havhest,
60 havsule og' 65 alkefugl. Høstens
første snøspurver ble sett samme dag.
11. Noe havsfugl samt en pilfink. 12.

Varsler merka, 44 kortnebbgås trakk, 8
skjære, 9 piMink, 7 sidensvans og 3
stlllHs. 14. En kvartbekkasin på myra.
20. En l K polarmåke i husbukta, en
sen låvesvale og en sen steinskvett.
21. En hornugle og en perleugle ring·
merket samt en cabaretgråsisik. Po·
larmåka er fremdeles på plass samt 16
sidensvans og en piHink. 23. 20 si·
densvans (2 merket l. 26. 36 siden·
svans og 80 snøspurv samt en myr·
hauk. 27. ble 3 polarsisik merket og nok
en ny art for øya observertl: selveste
nasjonalfuglen fossekall satt i fjæra på
sør. 28. 1 spurvehauk merket.

November
100 alkekonge 2. 3. ble 2 polarsisik og
2 cabaretgråsisik merket. samt at en
kvartbekkasin ble sett. 7 stjertmeis' ( 4
merket l 4. og 17. ga 40 krykkje og 160
alkkonge.

Desember
Arets

Stjertmeis. Foto: T. Aarvak
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14.

OBSERVASJONER
11 ind. 10IaIt hvorav 10 Ind. på våI8n. Høy .... dag5ta1lvw 4 ind.
29.05.
40 ind. 1oIaIt hvorav 35 på våI8n. SIø_ dagl1al1 var 10. ind. 20.05.
Stor1om:
Det ble obie~ 115 ubestemte lamer hvorav kun l på hesten.
SmålomlStDrIom:
stø ..te dagstall var 13 ind. 19.04, 10 ind. 01 .05.,12 ind. 06.05.
lind. raste\ 19.05.
Gulnøbblom:
l ind. rastet 14 og 15.05.
Homdykker:
lind. rastel 05.05. og l individ trakk 1oIbI12.0S.
Gråstrupedykker:
lind. trakk forbi hhv. 17 og 23.05.
Ubestemt dykker:
Totalt 70 Ind. hvorav 371nd. på høltan. S"'..'" dagltall18 ind.
Havhest:
24.03.
lind. trakkJorbi 09.10.
Gnllirø:
Totalt 244 i(ld. hvorav 228 på h.s1lln. S"' ..'" dagstalll00 ind.
Havsule:
09.10. StarelaH også 08 og 10.10. med hhv SO og 60 ind.
Beltø dag far dennø arten var 19. 04 mød 300 Ind. på trøkk og 50 ind.
Storskarv:
rastende.
l ind. trakk .forbi 20.05.
Toppskarv:
Enkeltindivider og 2 i følge registrert fra ultimo ma... lit primo
Gråhøgrø:
november. Hoyes" dagstall4 Ind. trakk..- 01 .09.
4 par gikk ti hekking og minst 111 par fikk fram unger. S .....te
Knoppsvane:
dagstal 131nd. 19.04.
Kor1nebbg6s:
44 ind. trakk 12.10.
Observert 12 dager fra medio rna/I til primo juni. Høye." obsarvørtø
GrågA.:
8ntall14 ind. 19.04.
l Ind. trakk forbi 19.04. Individet var av den Iylbukede rasen hrola.
Ringg":
Ubeltemte grå gje.. : Totalt blø 101 ind. observert hvorav 88 pi hølten. SIrI ..tø dagstall32
ind. 15.09. og 47 ind. 10.10.
Var tilateda allerede 24.02. SIrI ..tø dagsteli 17 Ind. 15.04.
Gravand:
SIø ..tø dagstall6 ind. 15.04.
Brunnakke:
Sla ..", dagstall4 ind. 01.09.
Krikkand:
Stø ..te dagstall17 ind. 04.03. Høkket Ilkkart da eggelkall blø lunnøt
Stokkand:
17.05.
l hann 12. 05. og 3 parC2.06.
Skjøand:
Siri "te dagsantail50 ind. 28.04.
Toppand:
l hann 26 og 27.05. 30 ind 21.10.
Bergand:
Ærfugl:
SlO"'" dagatall675 ind. 07.04., 567Ind. 13.04., 673 ind. 15.04.,
550 ind. 19.04. og 596 ind. 05.05.
PrakIaorlugI:
2 ind. 19.04.,
SIø .... "",*tal22 ind. 19.04.
Havelle:
SlO ..... dag$tall70+ ind. 19.04., 4SO Ind. 01 .05.,198 ind. 06.05.,
Svar1Bnd:
282 ind 12.qs., 282 ind. 12.05. og 106 ind. 30.05.
S"' ..... degstel 5 ind. 20.10.
Sj"""":
Sla .... dag.taII22 ind. 03.03.
Kvinand:
Sla ...", dag4ta11 25 ind. 13.04.
Silønd:
SlO ..", dag,tall6 ind. 18.05.
Lakaand:
Vepsav6k:
Enkeltindivider trakk over hhv. 29.05 og 26.08.
Smålom:
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Sivhauk:
Myrhauk:
Hønseh81Jk:

Musvilk:
Fjellvilk:
Ubestømt vik:
Fiskeørn:
Timfalk:

Dve'llfalk:
L8I1æfalk:
Vandrefalk:
Ubeslomt storfalk:
0ITfugI:

Trane:
Tjeld:
Sandlo:
Dverglo:
Heilo:
Tundralo:
Vipe:
Polarsnipe:
Sandløper:
Dvergl~:

Temmincksnipe:

Tundra,nlpe:
Myrsnipe:
Brushane:
Kvarbekkasin:
Enkeltbekkalin:
Dobbeltbekkasin:
Rugde:

Lappspove:
SrrnIspove:
Storspove:
Sotsnipe:
Rødslitk:
Gluttsnipe:
SkogSnipe:

lind. OS.OS. og 1 hunn 2O.OS.
l henn 08.04., l hunn 14.04., l hunn 26.05. og l juv. (1 K) 26.10.
Tota~ 7 ind. observert, alle på høstøn. Sborste dagtall2 Ind. (AD hann
og IK hunn) 03.11.
Totalt 70 ind. Høyelle dagstaIIlO ind. 26.08. 2 ind. ~t hhv.
01.10. og 28.10.
Tota~ 18 ind. registrert, hvorav kun 7 ind. på ha,len. Høyestø dagstall
5 Ind. 30.09.
Enke~indlvider 25.OS., 22.09., 23.011 og 30.09.
Tota~ 24 ind. hvorav 21 på høslsn. Hoye.tø dagstaM 121nd. 16.09.
1 Ind trakk 28.04.
Enkellindlvider observert fra rnecfo april lit medio oklDber. Høyestø
dagtall2 ind. 18.OS.
Høyeste dag_tall 3 ind. 29.09. 1 ind. ringmerket 06.05.
l Ind. trakk 12.OS.
1 ung hann (IK) 18.08., 1 ind. 25.08. og 1 ung hann (IK) 09.09.
1 Ind. 25.03. og 1 Ind. 29.011.
1-3 ind. regionrt fra primo mars lit primo juni og i perioden medio
august til primo deoember. Høyeste dagltall3. ind. 21 og 22.09., 12
og 20.10.
3 ind. trakk over 15.04.
Første fugl tilstede 24.02. Høyestø dagstall118 ind. 24.03. Hekket.
Førstø fugler tilstøde 24.02. Høyeste dag,tall43 Ind. 07.04. Hekket
1 Ind. ras"'t 12.OS.
Ankom 17. 04. Heyestø degstall65 ind. 26.OS.
En vllrobaorvasjon 1 Ind. OS.OS. Høyeste dagltalill Ind. 22.09.
Ankom 10.03. Høye'tø dag,tall 41 ind. Hekket.
Hoyeste dagstall22 ind. 18.08.
Sborltø dagstall 7 ind. 02 09.
Høyeste dagstaIIlO Ind. 08.09. 1 Ind. ringm8l1æt 02.09.
1 ind. 13.OS., 3 ind. 19.OS, 1 ind. 29.OS. og 2 ind. 01 . 09 hvorav den
ene ble ringmerket
En viroblervasjon 1 Ind. 20.05. Høyeste dagstall9 ind. 08.09.4 Ind.
Ringmerket hhv. 2lnd. 01.09 og 21nd. 02.09.
Høyeste dagstall120 ind. 01.09., 1351nd. 02.09. og 100 ind. 08.09.
70 ind ringmerket
Høyeste dagstall9lnd. 08.09. 4 ind. ringmerkal, 21nd. både 02 og
15.09. Brushane varforavrig ny merkeart for stasjonen.
Enke~indIvider 23.09., 08,09,12,14.10., 03 og 04.1' .
Heyeste dagstall8lnd. 01.09.
Enkeltindivider 13 og 14.09.
Høyeste dagstall2 Ind. 23.03. Enkellindivider ringmerket hhv. 26.08
og 03.11.
Heyeslø dag,tall40 ind. 12.OS. 1 ind Mgmerket 01.09.
Høyeste dagltall 77 ind. OS.OS. 2 ind. oversomret og 1 ind ringmerket
19.05. Dette var ny merkeart for oya.
Høyeste dag,tall84 ind. 19.04.
Enkeltindivider 20.OS., 09.06. og 11 .08.
Høyeste dagltall 261nd. 27.OS. Hekka!.
Hoyell8 dagstall9 Ind. 11 .08.
Høyell8 dagstall3lnd. OS.08.
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Gnonnstil<:
SIrandonlpe:
SlBin_r:
SIDrjo:

Tyvjo:
UI>es_jo:
Dvwgm6ke:

H e _:
Fi_ke:

Sjldemllkø:
Gramllkø:
PolannAke:
Svartbak:
Krykkje: .
SpljllBme:
Makralltame:
RødnebbIBm":
UbellBmt 1ørrj8:

lomvi:
Alke:
AlkøIlomvl:

Teist
AlkøI<onge:
Loode:
Skogdue:
Ringdue:

Tuneldue:
Tyrkerdue:
Gjøk:
Homugle:

Jordugle:

HøyealB dagllal12 jnd. hhv. 26.07., 04 og 05.08.
Hoyeoto dagstall 20 ind. 29.07.
HeyeslB dagstal6 jnd. 17.OS. 2 ind. ringmør1c81 01.0SI.l par hekket
l ind. 19.OS og 4 ind. 08.10
HøyeaIB cIagaIaII5 ind. 03.06.
l ind. 22.05., 2 ind. 29.09. 1 ind. 10.10.
l ind. (3K) 25.03., l ind. (ad) 06.OS. og 2 ind. (IK) 18.08,
hef<k8t for ...IB
Ankom 10.03. HeyeslB dagalBl60 ind. 31 .03. _
gang pi mange .... 2 pui ringrnerkllt
SIrI .... dagslBll00 ind. 02. 06. ArIen hekker Igjen _
noen års
lravø pga. rav.
Arten ankom 18.03. HoyeslB deg.tan 571nd. 22.06. Hekket.
Hoyeoto dagsIBIl 499 ind. 03.03. Hekket.
l jnd. (2KI05.05. og jnd. (1 Kl 20 og 21 .10.
Høyeste dagslBl147 ind. 03.03. Hekket.
HoyealB degolBll 250 ind. 24.03
l Ind. trakk 03.06.
Ankom 05.05. HeyellB dagslall30 ind. 26.07. Hekket
Ankom 05.05. Høyelte degltall 12 Ind. 02.06. Hekket
Høy.olB dagalalll00 jnd. 24.05.
HøyeaIB dagslall 50 ind. 02.11.
Høy_ dagsIaIIlO ind. 02.11 .
Hoyell8 dagstalll00 ind. 24.03.
Hoyell8 dagslall 9 ind. 23.OS.
HeyeaIB dagllalll00 inc!. 02.11 . og 160 ind. 17.11.
3dedefuglerllJnnelplYllnm.ljuv. 12.10
l ind. 08.06.
HøyeaIB dagsIaIIlS ind. 10.06.
EnkoJtindvider 17.05., 23.05. og 09.06.
Enkeltindvider 11.04. og 19.OS.
Høyeste dagslall 3 ind. fIera ganger. 11.09. ble 3 unger sett alle blø
matet av heipiplerker.
Enkeltindivider 03.06., 13.10.,21.10 og 23.10. 1 jnd. ringmerket
21.10.
1-2Ind. sett Ira medio april til ul~mook_ · llnd. ringmerkøt

23.04.
Perleugle:
TAm"';ler:
Vondohal.:
Flaggapell:

lind. ringmerket21.10.
Ankom 17.05. Høy.ste olagslall15lnd. 19.08.
Ankom 26.05. Høyeste dagltall 2 ind. 12.06.
SvaIII mange _ j o n e r av denne arten pA høsten, hoyeslB dagstall
6 incl. 14.09. Hele 21 ind. ringmerket samt kon ..... av en

tiIc_

s""nskmerkeI fugl.

SangIert<e:
Sandaavalle:

LAvosvaIIe:
Tal<svaIe:
Trepiplertæ:
Lappipler1<ø:
Heipiplorkø:
Skjo8rplplerl<e:
Gulerfe:

Var
24.02. HøyeslB dagslall 30 ind. 17.03. Hekket
Heyeste dagslall 7 ind. 17. 05.
Ankom 30. 04. Høyes. dagstall000 ind. 01 .09.
Hey8SIB dagsIaIISO ind. 01.09. 2 per gjorde hef<k8forsek.
HøyeaIB dagslalll 00 jnd. 06. OS.
l ind. 21. 09.
T11s_ 24. 02. HeyeaIB degotal 500 ind. 01. 09. Hekket
Hoyeoto dagalBl140 ind. 18.09. Hekket.
Ankom 05. OS. Høyes. degslBl140 ind. bide 19. 09. og 01. 09.
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V",Ianlr1e:
Uner1e:
Svarlryggorla:

Sidensvans:
Fosl8ka1l:
Gjerde.mall:
Jemlpurv:
RoIdslrUpe:
BlulrUpe:
Svartrød.tjørt:
RoIdo1jørt:
Buskvatt:
Stein,kvall:
RingIrost:
Svartlrost:
Gral.trost:
MMtrost:
Rødvingotrost:
Duøtrost:

Sivsangør:
RoIrsangor:

GuI_:
Hauksangor:
Møller:
Tomsangør:
Hagøsangør:
Munk:
Bøklanger:
Gransa'lgør:
Løvsanger:
Fugløkone:
Gral.lluesnapper:
Svart-hvit
ftuoonapper
Sljørlrneis:
Svartmeis:
Blåmeis:

Kjottmøis:
Trakryper:
Tomskote:

Varsler:
Skjæra:
Kaia:

Komkral.ke :
Kral.ke:
Ra",,:
SbBr:
Pilfink:

1 ind. raid< o_OS. 10.
Ankom 31. 03. Høyeste d8gstal112S ind. 31. 08. Hekkøl.
1 hønn 18 - 2S. 03. Fø ..lø funn av dønna undorarten ved stasjonen.
Høyaste dagltail 38 ind. 26. 10. 3. ind. ringmorkal.
1 ind. 27. 10. Atten var ny foroya.
Høyalle dagstall40 ind. 16.09. G_lig mango ringmerkel.
Ankom 18. 03. Høyeste dagstall 200 ind. 22. 09.
Ankom 16. 03. Høyes... dagstall300 ind. 14.04. 1 ind. 17. 12.
Ankom 13. 05. Høyeste dagstaH 2. ind. 13, 17, 18 og 19. OS.
1 huM 21. 04.
Ankom 01. 05. Høyes... dagstal 30 ind 02.09.
Ankom 04. 05. Høyeste dagstall 20 ind. 11. 08., 2S. 08. og 01. 09.
Ankom 07. 04. Høyeste dagstaIIlO ind. 30. 04. Hekket
Ankom 13. 04. Høyeste dagstal 12 ind. 01. 05.
Ankom 03. 03. Høyeste dagstall60 ind. 06. 10. Hekket muligens.
Høyeste dagstalll60 ind. 14.04 og 160 ind. 26.10.
Ankom 17. 03. Høyeste dag.ta.,00+ ind. 14.04.
Ankom 01. 04. Høyeslø dagstan 250 ind. 06.10.
1 ind. 07. 04. og 4 ind. 14.04.
1 inel. ringmørket 04. 06.
Enkeltindivider 02, 04, OS, 09. 06 og 2S. 08. Alle individene ble
ringmorkel uten 04. 06. Denne fuglen sang på SpeIdersletta.
Ankom 24. 05. Høyestø degatall 3 ind. 30.05.
1 ind. 24 - 2S. OS. og 1 ind. 09. 09. Begge ringmerket
Ankom OS. 05. Høyeste dagstall 20 ind. 12. 05. Hakket.
Ankom 06. 05. Høyeste degsløM 10 ind. 13.05. og 10. 06. Hakket
Ankom 19. 05. Høyestø degstal 20 ind. 25. 08.
Ankom 12. 05. Hoyesta dagsIaD 20 ind. 13. 10.
Ankom OS. 05. 2 ind 05. 05. ,lind. hhv. 06, 12 og 19.05.
Ankom 18. 03. Høyella dagsIaD 60 ind. 14. 04.
Ankom 23. 04. Høyastø degstall300 ind. 12.05.
Ankom 17. 03. Hoyestø dagstall 200 ind. 30. 09.
Ankom ". 05. Høyeste dagstal6 ind. 01 . 06.
:Ankom 04. 05. Høyestø dagstall 10+ ind. 12. 05.
7 ind. ringmørket 04.11.
Opptrådte uvanlig taI~ikt Ila primo seplBmber til primo okIobør.
Høyeste dagstaIIlO ind. 14.09. 26 ind. rlngmørkel.
Høy.stø dgastall30 Ind. 20.10.
Høyeste dagstaiilO ind. llera gangar i oktober.
Høyaste dagstall 4 ind. 011. 09.
1 - 2 ind.1 periodene 13. 05-05. 06 og 12.08 -01. 09.
Enlkøllincivider 19 og 24. 04. og I perioden 16.09 - 13 -10.
1 par hakket, men rairat ble røvet av kral.ke. Høyestø dagstall8. ind.
12.10.
2 ind. 1raJd< 25. 03. og S Ind. lraJd< 19.04.
2 ind. lrakk 01.04.
Høyastø dagstalll00 ind. 12. 10. Hakket.
Høyeste dagstall3 ind. bilda 09. 06. og 02. 09.
Var tilstøde 24. 02. Hoyellø degltalll00 ind. llera ganger. Hekkøl.
1 ind. 11. 10., 9lnd. 12. 10. og lind. 21.10.
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Bokfink:
Bjørl<øfink:
Grønnfink:

SI,.....:

Grønnallik:
Tomirilk:
Bergirilk:

Griailik:

Ankom 10. 03. Høyesle dagstafiSO Ind. 17. 03.
Ankom 17. 03. Høyes.. døgslafl 30 Ind. 21. 10.
Høye ... dag_1lii ~ ind. 12. 10.
1 Ind. nid< 05. 05., 4 ind. nkk 30.09. og 3 ind. raoIII112. 10.
Ankom 18.03. Høyeste døgslal 50 ind. 23. 09. og 08. 10.
Ankom 31. 03. Høyes" døgstal 50 Ind. 111.04. Høkkøt.
Høyes.. dago"" 20 ind. 20. 10.
Hlyøs18 dagltall80 ind. 27. 10. Del bli "'vio15 ind. av underIrtøn
cabarat

Polanislk:

Båndkorsnøbb:
Grankoronøbb:
Furukonnabb:

Ubeslom! korsnebb:
Rooanfink:
Dompøp:
~p"rv:

Snøopurv:
Gulopurv:
Ho...... :
Vienpurv:
Sivspurv:

2 ind. 08.10.,3 ind. 27: 10. og 2 ind. 03.11. Alle ind. ble ringmerket
11nd. 19. OB. og 1 !nd. 18. 09. Det Iillnevnl8 ind. ble ringmerket
Enkø~ndi_ 02, 21 og 22. 09.
Enkellildi.ider 19 og 25. OB. DeIIa _en ny art for øya.
Høye... dagltall13. ind. 27. 09.
Enkøilincivider 15. 08., ", 15 og 16. OSI. 1 ind, ringmarl<øl1'. 09.
Høyes" dagltafl5 ind, bAda 14.10 og 03.11.
1 ind. 28. OSI., • ind. 28. 09. og 1 ind 30. OSI.
Høye ... dag_ 80 ind. 28. 10.
Høye ... dagltall15 ind. 18.03.
1 hunn ringmarket 17. 05. og 1 (1 K) 25. OB.
1 hunn ble ringmerket 24. 05. Dette var ny art for Il8sjonen.
Ankom 18. 03. HøyeS18 dogstøII35 ind. 21. 09. Hekkøt

V/ørsplirv hurtli'i=(}to s. Ludigsøn
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RINGMERKING 1990
Tilsammen ble det merket 4467 fugler av 89 arterdette året. Brushane , småspove

og vierspurv var nye merkearter for øya. Siden stasjonen startet med prøvedrift

i 1955 ( ordinær start 1961 l har 66164 fugler av 137 arter blitt ringmerket .
11990 oppnådde disse artene høyest merketall:
løvsanger 797, rødstrupe 739, fuglekonge 705, gjerdesmett 184, heipiplerke
163, rnåHrost 113, gransanger 106, rødstjert 98, grønnfink 93 og jernspurv 90.

GJENNFUNN OG KONTROLLER
INNRAPPORTERT 11990
Knoppsvane:Akerøya merket sine første knoppsvaner så sent som i 1988. Hittill
er 11 ind. merket og nå foreligger det første gjennfunnet. En 1. åring merket 3. 9
1988 ble drept mot el. ledning 31.51990. i Sande i Vestfold bare 64 km unna.
MyrsnIpe: En fugl merket Kristinestad, Finland 24. 8 - 1989 ble kontrollert i
vademett på øya 2.9 - 1990. 664 km. Stasjonens første kontroll av myrsnipe.

Raggspøtt: Høsten 1990 var det en større invasjon avarten til sør-skandinavia.
En ung hann merket Garpenberg, Dalarna, Sverige 29. 8 - ble kontrollert på øya
16.10. Stasjonens første flaggspettkontroll. 331 km.
Helplpletles:
En fugl merket Nidingen på Våskusten 202 km unna 16. 101988 ble kontrollert på øya 23. 4 - 1989. En fugl merket på øya 11. 4 - 1990 ble
kontrollert av ringmerker i Werchter, Belgia 979 km unna 29. 9 - 1990. Dette er
faktisk stasjonens første kontroll og gjennfunn avarten selv om det i årenes løp
er merket mer enn 1500 heipiplerker på Akerøya.
Gjerclesmett:
En gjerdesmelt merket 31.10 - 1987 Stignæs Danmark ble
kontrollert på øya 16. 4 -1988. En fugl merket på Akerøya 22. 9 - 1991 ble drept
av katt Buzancais, Frankrike 7. 11 s. å. 1489 kmm. Første gjennfunn.
Jemspurv: En fugl merket av oss 12. 9 - 1981 fløy mot et vindu i Durban, Gers,
Frankrike 18. 1 - 1987 ( 1861 km l. Fuglen ble sluppet igjen. Det er sjelden
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Øverst Hortulan. Foto: S. Ludvigsen
Nederst. BiJndkorsnebb: Foto. R. Olsen
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jernspurver oppnår så høy alder, denne var aHså nesten 7 år gammel. En fugl
merket på øya ble kontrollert på Nidingen ( 202 km l etter 9 dager. Merket 22. 9
- 1990 og kontrollert 1. 10 s. å.

Rødstrupe: En rødstrupe merket på øya 18. 4 - 1988 ble funnet død Schwein,
Tyskland 16. 9 - s. å. 599 km. En fugl merket 30. 4 -1988 ble skutt Malaga, Spania
31. 19-s. å. 2692 km. En fugl merket 23. 4.-1990blefunnetdødJAmtland, Sverige
etter 8 dager. 524 km. En rødstrupe merket 28. 4 - 1990 ble trafikkdrept i Arezzo,
Italia 12. 10- s. å.. En fugl merket Akerøya 18. 5 - 1990 ble kontrollert på Skagen,
Danmark etter bare 2 dager ( returtrekk eller feilnavigering? l 145 km. En fugl
merket 6.10 -1990 ble funnet død i Nibe, Danmark 28. 12 - s. å. 239 km. Enfugl
merket 11. 10 -1990 ble drept mot vindu Hemmingsberga, Sverige etter 12 dager.
379 km. En rødstrupe merket på Ottenby, II1)land, Sverige 24. 4 - 1987 ble
kontrollert på øya 16. 9 -1988. 455 km. En fugl merket Skagen, Danmark 16. 5 1990 ble kontrollert på øya etter bare 4 dager, 20.5 - forøvrig samme dag som
Skagen kontrollerte en av våre rødstruper ( se over l.
Buskskvett:
En ung hann merket 25. 8 - 1990 ble funnet død Agnos i
Pyrenene, Frankrike 1. 10 - s. å. 1932 km. Dette er stasjonens første gjennfunn
avarten.
GnJtrost: En fugl merket på øya 28. 10 - 1988 ble skutt Volloce - Montagne,
Frankrike 1. 12 - 1990. 1550 km.

MI/trost: En fugl merket 2.10 -1982 ble snarefanget Madrid, Spania etter ca
14 dager. 2309 km. En fugl merket Hovden, Møre & Romsdal 10. 6 - 1987 ble
kontrollert på øya 30. 4 - 1989. 455 km og en fugl merket av oss 16.4 - 1988 ble
drept av katt Skardsøya, Møre & Romsdal 3. 6 - s. å. En mMrost merket av oss
22.4 -1989 ble drept av katt ca 7.12 -1990i Schipluiden, Holland. 885 km.
Møller:
En møller som hekket på myra påøyai 1986 og 1987 var merket 17.
5. 1984 Falsterbo, Sverige som 2-åring.

Hagesanger:
En fugl merket Hoeilaart, Belgia 20. 9 - 1986 ble kontrollert på
øya 4. 6 - 1987. Stasjonens første kontroll.
Gransanger:
En fugl merket på Akerøya 16. 5 - 1989 ble kontrollert på
Helgoland, Tyskland 7. 5 -1990. 569 km. Stasjonens første gransangergjennfunn.
Løvsanger: En løvsanger merket Christiansø, Bomholm, Danmark 20. 8 - 1987
ble kontrollert av oss 2. 5 -1988. En fugl merket Dragøy, Flekkefjord 31.7 -1988
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ble kontrollert på øya 15. 5 -året etter. 269 km. En fugl merket av oss 17. 8 -1988
ble kontrollert Læsø, Danmark 18. 5 -1990 . 192 km. En løvsanger merket på øya
14.8 -1988 ble kontrollert eller 1 mnd. og 2 dager Rybachy, Kalingrad, Sovjet.
Vårt første gjennlunn øst for Østersjøen. 734 km. En fugl merket Blåvand,
Danmark 21. 5 -1989 ble kontrollert på Akerøya 17. 5 -1990. En fugl merket av
oss 13. 5 - 1990 ble drept mot vindu Salen, Sverige ca 15. 8 s.å. 271 km.
BIImøIB: En blåmeis merket Vretslorp, Narke, Sverige 10. 6 - 1986 som
reirunge ble kontrollert på øya 16. 10- s. å. 232 km. En fugl merket 16. 10- 1988
Sønderhå, Thy, Danmark ble kontrollert av oss 14. 9 - 1990.

KnJkø: En reirunge merket på øya 25. 5 - 1990 ble skutt 1. 12 - s. å. på Novrup
Enge, JyUand, Danmark. 421 km.
Stær: En stær merket Kortenhoef, Holland 13.3 - 1985 ble kontrollert på øya 5.
4 -1986. 838 km.
GrønnfinkEn hunn merket Pandrup, Danmark 4. 1 - 1985 ble kontrollert på
Akerøya 2. 4 - s. å. En hann meket GeIlerOn, Sverige 9. 3 - 1986 ble kontrollert
av oss 12. 4 - s. å. En hann merket av oss 7.11 - 1988 ble kontroUert på Tjøme
7.7-1989.
.
GntsIslr:En fugl merketTaubo, Finland 28. 9 -1986 ble kontrollert av oss 12. 11
- s. å. 963 km, En hann merket Handen, SOdermanland, Sverige 3. 3 - 1986 ble
kontrollert på Akerøya 2. 11 - s. å. 416 km. En hunn merket HammarOn,
Varmland, Sverige 31. 10- 1990 klokken 10.00 ble kontrollert på øya 3. 11 Os.
å. klokken 07.00. AHså elter knapt 3 døgn. 151 km.
Slvspurv:En runn merket på Akerøya 16. 5 -1989 ble kQntrollert Børsesjø ved
Skien 22. 9 - 1990. 76 km.

Siste nytt telefonen 020-59090
åpen hele døgnet.
Siste nytt om sjeldne fugler i Norge.
Kr 3.50 pr min.
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En god slart pa

Teks og foto S. Ludvigsen

Da vekkerklokka ringte i lysningen om
morgenen den 23. april1990, konstaterte jeg med et halvt øye at Magne
Pettersen var på vei ut på kjøkkenet.
En ny dag med nettrunder, ringmer-
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king og litt skåding innimellom ventet
oss, siden vi var de eneste igjen på
Akerøya ornHologiske stasjon etter
helgen.

Vi hadde tilbrakt nattet på hver vår sofa
I stuen. og det neste kvarteret aktet jeg
å late som jeg sov. I allefall fram til
stasjonsjefen kom med en kaffekopp.
Men dengang ei... vUle hyl og skrik fikk
meg brått opp av "påsen" • jeg styrtet ut
på kjøkkenet. Der sto " Pedro" med et
stort glis og gjorde en folkelig bevegelse. som fikk meg til å kommentere
"veldig morsomt". og så styre mot
sofaen Igjen. Men skrikingen vedvarte;
"dette var ikke tull". " jeg måtte komme
og se" osv. Jeg vendte tilbake og hva
fikk jeg se utenfor kjøkkenvinduet... jo i
ett IRe nett rett ved veggen hang det ei
ugle og baksa.
Klok av skade (rovfugler. ugler o.l.
snadder. sprettdl .rt og er fri som fuglen
for et godt ord). var jeg ute av døra I et
byks. Noe som var på hengende håret!
Jordugla hang nemlig kun etter bakkloa. og var I ferd med å stikke av.
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Kvelden før hadde vi sett flere jordugler
på øya. og satt opp flere nett i håp om
fangst. Men at ei ugle skulle fly i dette
s.k. kjøkkentre-nettet. som aldri har
dugd til å fange annet enn vårkåle
svartrødsQerter og forvirrede rødstruper. Det var hell utenkelig I
Øyas fjerde ringmerl<ede siden 1970.
det er faktisk meget &kjeldent med jardugler I nettmaskene. Men er langt
vanligere å se lIellen. f. eks. hele 71nd.
den 9.10.1982. i motsetning til homugle som unntagelsesvis blir sett i skinnet av el lykt under siste nettrunden for
kvelden. Hvis den da ikke henger I ett
nett på morgenens første runde. Dog
hang det desverre ikke noen flere ugler
I de resterende netta på morgenen den
23. april. Og dagen viste seg videre og
være en laberdag med kun 61 ringmerkede fugler.

SJeldne og utryddede karplante I Østfold: 2

O

PA

AIMALØY

DRABA

Vokstest6d8t for funnet av bergrublom i 1920 Il! nær Pikesfein ute ved
Brattestø ". Asma/øy (Foto: Fort.).

Fylket vårt danner yttergrensene fOr menge plantearters utbredelse I
Norge. VI er mottaker for aner med en varmekJær. sørlig tilpasning.
men som sAvldt strekker seg nord til Østfold. Fylket vårt nås ogsA av
østlige og vestlige elementer. Disse marginale utbredelsene er med

og forklarer at Østfold trolig er det fylket I Norge som har flest høyere
plantearter.

Av fjellplanter og de med en nordlig
uJbredelse; har vi få arter vi kan vise
fram i Østfold. En av årsakene er at
fylket Ikke har egnede voksesteder
82

for arter med fjelHilpasset økologi.
Denne mangelen ble tidlig kjent slik at
det alltid har vært små forventninger
om å linne egentlige fjellplanter hos

oss. I litteraturen verserer riktignok
funn av snø mure, stjernesildre og
blokkevier
(Wilse
1779)
fra
"Smaalenene", men det er god grunn
for å tvile på disse angivelsene
(Holmboe 1939, Iversen 1987). Rykter
om funn av blålyng og kongsspir (Blytt
1886), er det også grunn til å tvile på
skjønt de ertunnet i Dalsland I eldre tid
(Andersson 1981). Fra nyere litteratur
finnes også feilaktige angivelser av
fjellplanten lodnebergknapp (Hardeng
& Haga 1978) og den nordøstlige rød
trollbær (Hanssen 1982). EnkeHe arter
som er val'!igst i høyereliggende områder har vi likevel I Østfold.
Fjellstjerneblom, fjelHjæreblom og
fjellmarikåpe er eksempler på dette
(Iversen 1987), men strengt bundet til
fjellet er Ingen av dem. .
Stor var forbauselsen da Ove Dahl og
RoK Nordhagen fant bergrublom på
Asmaløyi Hvaler i 1920. Denne er
absolutt knyttet til fjellkjeden. Funnet
på Brattestø på Asmaløy er fortsatt det
eneste kjente av denne arten Ilavlandet sønnenfjells.
Bergrublomtilhører slekten Draba som
av mange oppfattes som "vanskelig".
På verdensbasis har slekten omkring
270 arter utbredt i Eurasla og Amerika
(Dahlgren 1975). Slekten tilhører
korsblomstfamilien. I Norge har vi 12
arter, hvorav de fleste finnes i fjellet.
Fjellartene er små, og ofte må man ha
godt utviklet frukt og bla!:!.for en sikker
bestemmelse. Behåringens mengdli
og type er vesentlige karakterer, lengden mellom skulpeskaft og skulpe en
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Betgrub/om (Draba norvsgica) slik
den vanligvis vokser i vllre fjellstrøk
(Foto: S. T./. Bfltvik).

annen. Bergrublom kjennes ved å
være en desimeter høy, hvltblornstret,
har både stjern~hårog enkle hår, oftest
håret stengel og frukt og ca. 1 mm store
frø. Skulpene står sterkt opprett og er
ofte lengere enn skaftet Oftest finner
man arten i tuer.

o. Dahl og R. Nordhagen besøkte
Østfold ved flere anledninger. Ved sine
besøk hadde de oftest tilhold i
skolestua på Asmaløy. lærer Anna
Vadla hadde herrene ofte I kost og losji.
Hun kom tn Asmaløy I 1922, og kan
huske all viraken omkring

bergrublOmmen som ble oppdaget to
år tidligere. Hun var forøvrig meget
interessert ifloraen ute på Brattestø og
h~ etterlatt seg notater av interesse
både om flora og fauna på Hvaler. Hun
døde imidlertid i 1986, 66 år gammel
Nordhagen skriver om dette funnet
som opprinnelig ble bestemt til
skredrublom (Draba hirta) , i sitt
upubliserte verk om 'Strandvegetation
I Kristianiafjorden' fra 1920:61-62:
'Draba hirta, som ble opdaget av konservator Ove Dahl paa dette sted, var
tidligere
ikke
fundet
utenfor
fjeldtragteme paa østlandet. Den
blomstret rikt, og fandtes over en kortere strækning ganske talrik'. I
Nordhagens dagbok, som oppbevares
på Botanisk museum i Oslo, finnes
flere detaljer omkring funnet. Fra dagbok nr.
19 siteres:
'Mellom
Brattestøhavna og fyrlygten paa odden
I syd for stedet, er stranden fremdeles
storstenet, men mere grus og
sandblandet, og dessuten med litt
oppskyllet tang. Indenfor en naken
zone, hvor bølgerne tumler med
stenene, landtes her et pragtfuldt
Elymus-belte
<strandrug>
med
Galium verum <gul maure>, Fesfuca
<rødsvingel>,
Potentilla
rubra
anserina <gåsemure>, Rumex crispus
<krushøymol>, Sonchus arvensis
<åkerdylle>, Stenhammaria maritima
<Østersurt> og Thalictrum minus
<kystfrøstjerne>. Deretter fulgte en
naken, smaastenet zone, som
efterfulgtes av et smaastenet belte
med litt skjælsand I bunden og med
mosalkagtig plantevekst bestaaende
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av Anthylis vulneraria <rundbelg>,
Anthyllis maritima <strandnellik>,
Campanula rotundifolia <blåklokke>,
Cerastium vulgatum <arve>, Draba
hirta, Fesfuca ovina <sauesvingel>,
Galium verum<gulmaure>, Hieracium
piloseila
<hårsveve>,
Lotus
comiculatus <tiriltunge>, Pimpinella
saxifraga <gjeldkarve>, Plantaga
lanceolata <smalkjempe>, Rumex
acetosa <matsyre>, Sedum acre <bitter bergknapp>, Veronica arvensis
<bakkeveronika>,
Viola
canina
<engfiol> og Cladonia rangiformis
<tuegaffel>. Det halofile preg er neslen
helt utvisket'.
Hakeparentesene er innskutt av meg.
Med dette utgangspunkt gis en svært
god anledning til å inventere lokalijeten
i ettertid. Jeg har besøkt stedet ved
flere anledninger, sist nå i sommer
(1990), men uten å finne den igjen.
Området er såvidt presist angnt at om
det fortsatt skulle være bergrublom
her, ville den høyst sannsynlig blill
oppdaget.
Det underlige er at det ikke er funnet
holdepunkter
for
at
hverken
Nordhagen eller Dahl gjenfant planten
på sine senere besøk på Brattestø .
Enda mer bemerkelsesverdig er det at
ikke Nordhagen selv har tatt funnet
med i sin flora (Nordhagen 1940). Om
dette skyldes at han senere kom I tvil
om bestemmelsen eller om det er en
ren forglemmelse, vet jeg ikke, men
funnet tas med i verket 'Våre ville
planter' hvor Nordhagen var en av
forfatterne (Lagerberg m.fl. 1955). I J.

Uds flora er funnet ikke tatt med I noen
av utgavene. Det er i det hele tatt forbausende Ilte å finne om dette funnet i
litteraturen. Ivar Jørstad (1961) beskrev funn av rustsoppen Puccinia
drabae på herbariekollelden, men utover dette har få fattet interesse for
dette noe underlige funn.
På Botanisk rruseum I Oslo arbeides
blant annet med slekten Draba, så

kanskje indlvklene blir gjenstand for
nøyere granskning. Det finnes i alle fall
tre ark med mange inldlvlder på hvert
hvor både blad, blomst, frukt og frø
finnes i godt utvalg. Men selvfølgelig
skulle vi gjeme hatt levende materiale
å se på. Dessverre ser det ut til at
denne muligheten Ikke finnes, og
bergrublom må plasseres blant Østfokl
fylkes forswnne karplanter.
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I ØSIIoI
Runar S. Larsen (t) og Tomas Aarvak
DellomravniØstfolderpublisertlNIØ
nr. 2/1989. ( Vær oppmerksom på a!
kartet i den artikkelen er opp/ned. ) ReI.:
Larsen, R. 1989: Ravn i ØSlfol:.l.
Aremark: Rlvereyo: Trolig hekking.
Vestflelia: Hekkerårlig. Åmu: Set! ofta
(RIJ). N Mortvann: Mulig hekking i
Brattfjell på 1980 taUet (GH). Dødhaug,
Aspern: Hekker 1 par i Brattfjell og ell
par nær riksveien i Brattfjeli. Kort avstand mellom lokalitetene. HekkIri ca.
1986 (GH) og hekket i 1988 (JBO, JE).
Borge: Myr&, Thorsø he~l'Elgårå S:
Har hekket årlig I lang tid ( Haflorn 1970
l. Ramnefjellet: Hekker årlig.
E!dsberg: Trømborl!fjells: 2 -3 par
he!tker årlig, ved Svarverud SV: 1 par
og Solberg SV: 1 par (AH).
Halden: Korperedet 'Il SvaierødkIlen :
Hekker noenlunde årlig i alle fall over en
50 års tid ( Anonym l. Kcrltmldisen:
Hr hekket årlig de siste 4 - 5 år. (Anonym). Hjelmkollen mellom Spo1lVika og
Svinesund: 2 plasser med min. 1 par
årlig (OS). Krakenabbe'l: Hakking, trolig alternativt med Hjemkollen. Be~kel!:
Hekket ca. 1968 (OS). Brattøya: Hekker årlig (OS). Eskavllæ: Hekket i 1972
(GH), 1973 {RN). 1973 (RN) og 1978
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(VL) Engavliul: Registrtlrt hekkende I
1986. Ganske lenge siden da 1 hekking ble konstatert. (VL). Fosseløkka:.
Halden: Hekker årlig. Blæsebukta v/
Femsjlllen: Hekket 1988 (JE, JBO).
Brfittis 'Il Brekke: Hekker årlig.
Stenselva v/ Brekke: Juni, 3 - 4 ravn, 1
kull (RM og MO med. GH). Sees årlig
(Rl.J, OS). mellom Stense!va og
Brekke: Hekker årlig. lill/bøle NØ:
Hekket 1987 og for ca 5 år siden (KE.
OS). Ravnetjern v/Vassdalen. Rokke:
Ungerobservertfra 1978 (HJ). Nypeto,
Algårdskollen: 1 par hekket i 1969 (
Haflorn
1971).
TangAsen,
Steinbudalskollen vi riksrøys A,
Elgåfossen: GammellokalHei (OS med.
GH) Søneire Boksjø / N Boks/ø,
Lundenesel: Gammel hekklokalitet
(JBO).
Hvaler: Høkell og K/ennvlk: Har fra
1981 til 1989 hekket årlig ved Høkeli,
unntatt 1982 hvor de! ble amatt at den
hekket i Kjennvikfjellet, men reir er ikke
funn,,\. Gamle klassiske lokaliteter
(CoileI1986). Korshavn: Hekket i forrige århundre (ColleI1986), muligens i
meget
bra\!
bakke.RfilillililuliI/
GrønnebIIIkke: Hekker, men vanligvis
mislykket pga. forstyrrelser (VB).

Ravn Foto: David Vogt
Hekket I 1982 (TS). Trolig denne lokaliteten som ble kaH Ravnekiova, og
hvor arten hekket i forrige århundre (
CoUet 1986). T1aler: 1 reir I forrige århundre (Thome). 3 ind. sett 1516-1892
(Thome) Søndre Sandøy: mulig hekking (ES medd. GH), men kan være
næringsøk fra Brattfjella I Sverige tvers
over. S~ore Rød: Hekking i 1886 (
CoUet).
HObøl: TjernsllomrAdet: Trolig hekking.
KrAkarøy: BjømeVlllgan":Hekket 1982
og 1981. Kjøkøya: Hekket "forrige århundre, ( Thome 1883). Mest sann87

synlig heI<iOOg i tre eller i Skams Klove.
Markar: Skromlaholman, Stora le:
Reir I furutopp. Hekket 1980(KE).lok.
har Ikke blitt sjekket de siste årene.
Huevatn: Hekket årlig før, Iok. har ikke
blitt sjekket de siste årene. Store Risen:
Hekketårllgfør, Iok. harIkke blHtsjekket
de siste årene (BAB).
Moss: BJørnAsen, Jeløya N: Hekker
årlig.
Onsøy: S. Søster: 2 par, 1 par årvisst
på øya ( Haflom 1970 ). 3 Ind" sett 61683 (GS). 1 par i klova på østsiden

og 1 par på vestsiden. N.Søster: Hekket muligens i 1983 (Thome). Gammel
lokalitet fra forrige århundre ( Collet ),
S. MIssingen ( og N. Missingen?)
Hekket på Missingen i 1985, og fikk
fram 4 unger ( Thome ). Hekker på
Missingen år om annet ( Haftorn 1970
). Hankøsundet: 1 par hekket Hankø (
Thome).Elllngårdskollen: 3 store unger 11/5-74. Onsøykampen: Klassisk
lokalijet. He:<ket 1983 sammen med
paret ved Hankø ( Thome ). Hekket198? Oksvlken: 2 unger 2/6-77
(BM). Rauøy: sannsynlig hekkeplass
i forrige århundre da bla. 5 ind. ble sett
i 1891 (Thome).
Rakkestad:
Korpalis
vi
Kolbjørnsviksjøen: Hekker. Unger observert fra 1979 (HJ). Holmetjern I
Butjern, Degernes: Hekker. Unger observert fra 1978 (HJ). Gåseflo: Sees
alltid om våren (OS). Frønessjøen SV:
Reir
.funnet ca 1982 (THR).
Kopperøåsen hekker i nærheten ca
1983 (POS). Ravneåsen vi
Bunessjøen: Hekker årlig (OS).
Karnperud: Hekker årlig.
Rygge: Store Ravnfjell, Arvolltangen:
Hekker årlig.
Rømskog: Eldre hekkelokamet i bergvegg litt nord for 287 moh. ( Ikke typisk,
litt bratt berg) ( Med. GH ).
Råde: Rørfjell I Bjørndalen: Trolig
hekking. Søndre Sletter: Hekket tidligere. M. Sletter: Hekket tidligere.
Henestangen's østside ca. vi
Gillingsrød: Mulig hekkIng (PB).
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Ravneberget, Skinnerflo: 1 ind. muligens sett (GH, AH). Ingen indikasjoner
om hekking forøvrig.
Sarpsborg: Ravneberget: Hekking
påvist 25/3-83, og alle år i perioden
1893 - 89. Trolig klassisk lokalijet.
Skiptvet: Stenerudmyra S: Hekket
1986 ( Anonym).
Skjeberg: Ingridtjern: Reir 2 m. over
bakken ca. 1983 - 84 (RR).
Trøgstad:Olderuddalen: 1 par ifølge
kjentfolk, og som observeres' på
Kallakmosen (AH).
Tune: Eldet: Hekker årlig. AgårdSelva
v/Valbrekke: Har hekket årlig siden ca.
1960. Valbrekkeåsen: Hekket omkring 1980 og 1983 ( Anonym ).
Svarttjern Hekkerårlig. Ravnesjøen S:
Mulig hekking da ungfugl ble hørt, og 1
ind. sett her 1987 (PB). Mlngevann vi
Stang.: Hekker årlig. Nedre Mlnge:
Hekker årlig. Nytt reir ved M inge i 1988.
Ferske ekskrementer i veggen 19889.
Tangen: Hekking påvist en gang (RR).
Kjærringåsen v. (Høgås? ) (KA). Noe
ulok. TIlhold. Holleby: Hekket i 1987 i
1987 - 89.
Våler: Sunna vi Tømmerøya og
Bliksøya: Trolig hekkende (Øl, JR).
Narbukollen: Trolig hekkende(Øl, JR).

forekomst i
Østfold og Norge.
Roar Frølandshagen

Det ... først BIt... midten av 1970 Ara at IIIIblnemAka har blitt reglstl'8lt
omtrent Arllg langa norskekysten. Ingen vet 6nlaken til dat. men en kan
vel anta at det atter at flere og flere mennUkar begynte I Inter_re aeg
for fuglekikking generelt og aJøfugl apealelt sA har det blitt større muligheter for I oppdage arten, SablnemAka er en .legant liten make. Svenskene kaller den "tarnmAa". det Øl" ... el meget paaaende navn. Kan vi
hApe pl at den en gang I fremtiden blir hetende tememlke pl norsk?
Denne artikkelen aummerer del vi vet 0Ih artens opptreden I vArt eget
fylke og Ilandet·forøvrlg.
BøkrIveIse: Sablnemaka Larus
sablnl er litt mindre enn hettemåka. 3336 cm. lang og med elt vingespenn på
86-91 cm.
VOksen fugl sommer; Hodet og øvre
del av halsen skIftergrå, nedentH kantet
med en smal, svart ring i skarp kontrast
til resten av halsen og undersiden, som
er hvit. Ryggen er grå med hvit
overgump. Den hvite stjerten er dypt
kløftet (ca. 2.5 cm) og er enestående
blandt atJanterhavets maker. I Iklkt
danner de svarte håndsvingljær og de
hvite armsvingfjær en iøynefallende
svart vingefremkant I kontrast til lysende hvit trekant baktil på vingen.
Nebb svart med grå5P!s; bein grå.
Voksen fugl vinter; Panne hv., bakhode og halsens øvre del gråaktig flekket.
Kjennes · fra
temer
på
vingemønsteret og det korte krettlge
nebbet. Iris mørkebrun.
Juv, 1K; Hvitaktig panne brunaktlgflek89

ket Isse og rygg, hv. overgump og hvit
stjert med svart tverrbånd ytterst;
Vingemønster som hos voksen fugl.
Kjennes i flukten fra ungfugler av
Krykke og Dvergmåke på dypt kløftet
stjert og på at den mangler svart på
vingedekkfJSlrene.

Utbredel... lI8nd"ng...: Sabinemåka
er en clkumpolar, høyarktisk art som
hekker på Spitsbergen (sparsomt) og
Siblrkysten østover fra Taimyr-halv-øya, videre i Alaska, NortK:anada og
på Nord-Grønnland. Fører utenfor
forplantningstiden et pelagisk liv og lever av overllateplankton og småfisk.
Populasjon ved Nord-Canada og NordGrønnland trekker diagonalt tvers over
Atlanteren til vinterkvarteret ved sørvest-Afrika, observasjoner fra vest-Europa er som oftest resultat av sterk
vestlig vind og oftest i sepember og
oktober. Populasjonen I Sibir og Alaska

Akerøyafug/en
fra 22. -23.
sept 1979
Foto: Tor
Sør/le

,
Voksen
SabinemAke
V~

Akerøyafuglen
fra 22. -23.
sept 1979.
Foto Tor

aug. 1971
Foto: Geir
Hardeng

Akerøyafuglen
fra 22. - 23. sept
1979
'
Foto Tor Sør/ie
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trekker ned langs vestkysten av nordAmerika og helt ned til 40. breddegrad
ved Chile.

Forøkoms, I NØlfle: Frem til og med
1988 er det observert 43 Sabinemaker
i Norge (utenom Svalbard). Det første
funnet som er beskrevet stanvnerfra 1.
oktober 1886, da en ungfugl ble skutt
ved Stjøma I Trondheimsfjorden. Det
har aldri blitt rapportert om noen større
antall med unntak av 16. oktober 1948
da en "betraktelig mengde" ble sett
mellom Lillesand og Grimstad av H. M.
Aagaard," som beskriver hendelsen
slik: De 'ar svært tamme, mange
svømte i .;iklestimene, mens andre
holdt seg flygende ved båten bare på
ca. en arms lengde ifra mill ansikt, så
jeg hadde en glimrende anledning til å
studere dem." (Wollebæk1949). De
fleste funnene i landet blir gjort I R0galand fylke. I Sverige har man frem til
1988 48 observasjoner. Første funn I
Sverige ble gjort 29. september 1963
ved Påarp I Halland.
Forelcomst I ØStfold: Fra Østfold
foreligger 4 fulVl som er godkjent av
NSKF. Alle funnene stammer fra
Akerøya, Hvaler og alle er høstfunn.
Det første funnet I fyket ble gjort så
sent som den 22.9.1979, daen 1Kfugl
ble observert rastendepå øyas vestside. Dagen etter ble fuglen funnet
død.
Det neste funnet ble gjort den 19.11.
1983, da en 1Kfugl ble Observert. Funn
nummer 3 og 4 ble gjort'j 1988 og Igjen
dniide det seg om 1K fugler. 1ex ble
observert rastende på Notodden av
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Fylkesvis
oversikt
over funn i
Norge

øya i 10-15 min. For dereller og forsvinne, delle var den 2. 10. 1988, fem
dager senere (7. 10. 1988) ble ell ind.

observert på direkte trekk på sørsiden
av øya. Det første funnet i Østfold var
forøvrig det 14de funnet I Norge.

Før 1950 Fire funn

10

5

Figur 2 Funn av Sabinemiike i perioden 1950 - 1988
10

5

S

J

o

Figur 3 Mlinedsvis fordeling av norske Sabinemiikefunn

Litteratur:
Haftom, S. 1971.
Bosy, R. G. 1980.

Norges fugler. UniversHetsforlaget, Oslo.
Sabinamåke, Larus sabini, observert for første gang i
Østfold. Østfoldornitologen 7: 14-16
Viker, M. & LUdvigsen,S. 1986. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra den
lokale rapport og sjeldenhetskomiteen. Natur i Østfold
5: 56-70.
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-arter i IsHold

Geir Hardeng

Det er aldri blitt utført mer omfattende registreringer av F1aggennus
I Østfold, og det er bllide .ergellgog .gled8llg- A se dem utelllkUr.
ringen! .Ergellg-, - tordl det leke
uten spesleUe hjelpemidler er muUg
A artsbestemme flyvende Individer
slkken, - .gledellg- fordi det tortsett er et vanlig syn ASe flaggennus
mot kveldshimmelen.
I en liste over norske dyrenavn (virveldyr) 1976 (Fauna nr 4. Norsk Zoologisk
Forening) Oppgis 8 arter I Norge. 6 av
disse er til nå påvist I Østfold.

Artabestemm....
De fleste artene er greie å artsbestemme, og det er helt unødvendig å mAtte
avUve dyr for li kunne foreta sikker
identifISering. Avliving av flaggermus
fordrer også dispensasjon fra vlltloven,ldet alleflaggermus-arterertredet
her til lands. Rere arter regnes som
«sjeldne- og «sårbare-.
Nordflaggennus og sklmmelflaggennus skilles lettest ved at førsl\levn93

illuStraSjon fra ''British bBls"
(B.V...y. HIZfpOId) . Loadoo 1949.

te har gullfarget ryggpels; sistnevnte
er .sølvfarget- og spettet (skimlet).
Helt sikker bestemmelse foretas på
grunnlag av fortennene ved bruk av
hllndlupe og eventuelt Iommelykl.
(Bruk av hodelykt frigjør hendene,
dersom en alene oppsøker overvintringsstederldagtilholdsteder).
Størst problem vedrørende en sikker
artsbestemmelse, skaper artene
Vannflaggennua,
skIeggflaggermus og brsndtflaggennus. Sistnevnte er ikke påvist i Østfold til nå, og
er først I nyere tid skilt ut som egen art.
(Det vises til Fauna 40: 141-142og41:
91-93, samt til Sivonene 1968, revidert
1976: .Nordeuropas dlggdlur-,
Stocholm). SkJegg og brandtflaggermua skilles på fortennene (hllndlupe,
lommelykt) og vannflsggennus på
baklotfengde, ansldsfarge, tettere

-ullaktlg. ryggpels m.m. - For øvrig gir
ørenes utfonnlng og selve ørelokkets
(tragus) form og lengde sikre holdepunkter for artsbestemmeise av Ilaggermus.
Aner I ØStfold
I det 11g. tas bare med sikre artsbestemmeiser Ira Østfold. ZOologisk
muuum I Oslo har også foretatt noen
spredte innsamlinger I fylket, uten at
disse funnene er gjennomgått .spesleft
i Iolblndelse med denne artikkelen.
Dvergflagg.rmus: En del ind. innsamlet til Zoologisk museum i Oslo fra
et loft I Moss I første havIdel av 1970tallet (Edvard K. Barth meddeft).
Et stort antall dyr med tilhold i et gammeft hus I Råde i 1989 (Fredrikstad
Blad 15. 7. 89). Også fra andre steder,
I. eks. Bakke, Idd i Halden (Yngvar
Nilsen), er kolonier. oppdaget under
reparasjonsarbeider av hus. Dette
dreier seg høyst trolig om dvergfJaij-- .
germus. Så sent som sommeren 1991
fikk fykesmannens miljøvernavdeling
en henvendelse om folk som var plaget
av -naggermus-støy. i et hus (trolig en
ynglekoloni, mulig dvergll8ggermus?).
Lang.....lagg.rmus: Innsamlet fra
JeløylMoss til Zoologisk museum, Oslo, omkring 1970 (VIggo Ree, mødde.).
2 ind. fanget på Akerøya, Hvaler, hvorav 1 innsamlet til Zoologisk museum,
Oslo (Gunnar Ud, meddeft 1976).
Et Individ ble tatt, spist av kalt 1.9. 78 i
AskIm sentrum (Svein Bllkenes; Roar
SoIl\eirn mødd.). Trolig sett ved TOmb,
Råde, i 1978 - 84 utfra fluktmønsteret å
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dømme (Fauna 40: 140). Innsamlet av
Zoologisk museum, Oslo fra kirketårnet i Båstad kirke, Trøgstad juli 1983
(Indre Smaalendenes Avls 13. 7. 83,
foto) . Sett overvintrende i en gammel
bunker etc. ved Slevik, Onsøy i 197273 (Asmund Fjellbakk, meddeft) .
NOrdflaggermus: Fra en koloni med
tilhold under et tak på Kirkeøy, Hvaler.
i 1909, ble 5 Ind. hvorav 4 dreklige
hunner, innfanget til ZOologisk museum, Oslo 25. 6. 1909 (Collet 1911-12
«Norgnpattedyr s. 35). lnnsamletfra
MoSS/Jeløy tn Zoologisk museum, Oslo, omkring 1970 (Viggo Ree. meddeft).
1 Ind. fanget i mistnett ved Akerøya
Ornitologiske stasjon, Hvaler, om kvelden 3. 6. 1978, (Rune Botnemyr.
meddelt). På bakgrunn av et slide ble
individet artsbestemt av forl., da gullfagede hårsplsser på ryggpelsen var
meget tydelige. - Det samme gjenfok
seg ved en anledning i august 1979. da
et avbildet individ ble artsbestemt ved
Zoolgisk museum, Oslo (ØStfold· Ornltolog.n 7: 63). Fanget ved Tomb I
Råde, i perioden 1978-84 (Fauna 40:
140). 11nd. fanget på Tomb 10. -11. 7.
1984 ( Roar Solheim mødd.) I hultrær
ved Mysen, Eidsberg, sommertid på et
loft, Solåsen, Kråkerøy, 1985 (lori.). 1
ind. funnet ved Rygge kirke 1. 8. 1987,
døde senere (Asmund Fjellbakk meddelt). Individet ble artsbestemt I måft
1991 (Iorl.).1 ind. med dagtllholdlopphengt på en persienne I Dronningensgate 1. I Moss i sept. 1991 (forl.)
Vannflagg.rmus: 1 drektig hunn 3.6.
1896 ved Fredrikstad, Imsendl ZOolo-

gisk museum, 0510 (R. COllett 191 112: -Norge. pattedyr», s. 43). 1 ex.
-reddet- Ira vannflaten, artsbestemt i
hånden, ved bru over Gjølsjøen, Marker, 4.6. 1983 (Morten Viker, fort.).
Trolig ble vannflaggenrus fanget på
Torrb i Råde ca. 1973 ( Roar SeIlOe,
mødd.). Men er sikkert fanget på
Torrb også 11978, -al og -a2 ( Roar
Solheim medd.).
13 hunner og 2 hanner fanget ved
parkdam påTomb I Råde 1.-2. 7.1987
ble sikkert bestemt av
Roar
SOlheim,(Fauna 40: 139-141)
Skjeggflaggermus: Et innfanget individ på Tomb I Råde, 29. 6. 1982, fødte
en unge (Fauna 40: 143). En skalle av
en -vannflaggermus. fra samme sted .
Ira lør 1987, vi ..... seg senere å være

Dvergf18.1gennus

skjeggIlaggermus. Det antas at flere
ovannllaggermus. fra Torrb lperoden
1978 - 84 har vært skjeggflaggermus
(Fauna 40; 140 - 141).
SkImmelflaggermu.: Innsamlet tø
Zoologisk museum, Oslo, Ira Jeløyl
Moss, omkring 1970 (Viggo Ree med-

deH).
1 individ som ble fu nnet Inne I et hus I
november 1976 på Os I Halden, ble
sikkert bestemt etterpelsfarge og tannsett (fort.).
1 årsunge ble funnet i en hytte etc, trolig
i nærheten av Sjursbråtetjem litt øst for
Vansjø, i begynnelsen av juli 1978 (Roar Solheim mødd.). Karakteristiske Låter for arten hørt I tettbebyggelse litt
nord for Halden sentrum primo nov.

NOIdflaggcnnus

Sldmmelflasacrmus

Dlustrujonenc er tatt fra ftNorge dyr" (Cappelen). Oslo 1972. bind Yl: NøklceIbind. og
vUu detalj·tcgningcr av øre 1I".ed Øl'e!okkct (trqus) fm' de arter lOtn sikkert er plvist i
Østfold. Mt1k: at alle ptcrikkc lar seg sikken bestemme bare pl punnlag av ørlokkcts
form og; lengde.
.
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1988 ( J. Eriksen, R. Solheim medd.).
Storllaggennus: Gamlebyen, Fredrikstad: aEnke~e Gange iakttaget flyvende mellem Træme omkring de
gamle Voldgrave, saaledes i Juni
1896·. '(Wollebæk 1900, iflg. Collett
«Norges pattedyr•. )
Arten er ikke verifisert I Norge, men kan
forekomme f. eks. I Østfold. I vårt
nabofylke, Dalsland, (Nvsborg lan),
,ble den notert ved en lokalitet et par
ganger I juni - juli 1982. (Natur på Dal
nr. 2, 1982:15), og den lar seg bestemme i flukt. Den er også kjent fra Bohuslan, men ikke fra vårt nabolan
Varmland.
øvrige norske og svenske arter
Børsteflaggennus er kjent med 3 funn
i Norge, alle i Oslo (1874, 1961. 1968
iflg. Collett _Norges pattedyr., Fauna
15: 107 og 21: 195. Arten er kjent fra
Bohuslan (Svensk Natur 1947).
Bredøreflaggennus er registrert med
6 funn I Oslo - Drammen-området, senest 11949 (Fauna 2:64 og Direktoratet for naturforvaltning rapp, nr. 2
1988:89).
Brandtflaggermus, er en nær slektning av skjeggflaggermus, ble ved
revisjon av museums materiale i begynnelsen på 1970tallet påvist med 2
individer, hvorav et fra Trøndelag
(Fauna 41: 91). Den er også kjent Ira
Østfolds nabolan, Varmland (Gerell m.
Il. 1980: -Fladdermøss hand lednlng-).
Totalt er altså 9 - 10 arter kjent i Norge,
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hvorav 6 - 7 i Østfold. I Sverige er hele
14 arter kjent, hvoravde 4 som mangler
hos oss, er mer sørlige I sine utbredelser:
Damflaggermus, bechsteln - llaggennus, trollflaggermus og «kJempeflaggermus. (foreiøpg uten noe 01fisie~ norsk navn, ka~ -stort musOra.
på svensk).
Sårbare arter m.v.
På bakgrunn av ovennevnte lå og liHeldige lunn, er det ikke mulig å si noe
sikkert om artens relatlve opptreden I
fylket.
Alle de 6 sikre påviste Østfold-artene er
kjent fra hver av de 3 svenske naboan
I landskap (GerelVFylestam 1980:
-Fladdennøss handlednlng. og N.
G. Karvlk 1964 i Acta Verlebratlca Ira
Dalsland).
Dvergflaggennus og langøreflaggennus, som står på BernkonvensJonens lister, er gitt status -usikkeri -Truete virveldyr I Norge» (Direktoratet for naturforvaltning, rapp 2,
1988), og de øvriga artene er i fylkessammenheng vurdert som -utentor
fare- (MIljøvernavd. I Østfold rapp.
nr. 10 1990). Det må understrekes at
kunnskapen om artene her tillands og
i Iylket er meget mangelfull. Det er
derfor uforsvarlig og operere med ulike
truethetskategorier for flaggermus,
men det er klart at mange negative
miljølaktorer gir grunn til uro. Alle artene i fylket er anført som. hensynskrevende-I boken .Faunavård. (19n, I.
Ahl6n m. fl.).

Selv om alle norske flaggerrrusarter er
fredet (viHloven), gir dette ingen beskyttelse mot miljøgiflerog biotop-ødeleggeIser som f. eks. landbrukssprøytemidler mot insekler, færre huHrær,
utryddelse av kolonier i hus (dvergfiaggermus i spesielle tiHelle), fasthefting/død i kunstige inretninger ( ~r.
Faurll 40: 84 ) restaurering og tetting
av eldre byggninger, generell biotopforringelse, rrulig reduserte overvintringsmuligheter, mn ..
OvervintrIngssteder
Artene er avhengige av dvalesteder
som besky "er mot kulde og uttørkning.
Noen få plussgrader og høy luftfuktighet er derfor ldeeH. Aktuelle steder i
Østfold kan være vanntunneler i fjell ut
fra kraftverk, vei - og togtunneler, gamle festningsverk, eldre tiHluktsrom i fjell
m.V.
Overvintinger er f. eks kjent fra vanntunnel i TIstafossen: Halden (Jan Chr.
Pettersen), Skams klåve -en bunker på
Kråkerøy (mars 1988 og -89, M. Viker,
Å. Fjellbakk), bunker ved Slevik i Onsøy (lokaliteten senere gjentylH, (Å

Fjellbakk) og i Strømsfoss kraftstasjon
i Aremark (Storengen, MeddeH).
Ynglekolonler/dagtllhOld
Funn av ekskrement-hauger gi sikre
indikasjoner på fast tilhold, f. eks. i
kirketårn og andre bygninger. Større
ansamlinger av dyr kan komme for
dagen i forbindelse med ombygging av
tak og vegger, jfr. omtalen av dvergfiaggermus over.
østfolds mange kirker, herregårder
med løvtrær og parkdammer, festningsanlegg, kraftstasjoner og eldre
tilfluktsromi fjell, byr på rike muligheter
for..nøyere registreringer.
Flaggermus er sarbare miljøvernmessig sett. Det er derfor av interesse
å få bedre kunnskapsgrunnlag om de
ulike artene I Østfold. - Undertegnede
mottar gjerne selvdøde/funne dyr til
bestemmelse og tips om steder med
flaggermus i bygninger, tunneler m.V.
Geir Hardeng
Fylkesmannens Miljøvernavd.
Boks 325 1501 Moss
TeH. 09 25 41 00

NATURFONDET
Det er igjen tid for å dele ut midler fra "
Natur-fondet i østfold ".
Søknader på konkrete tidsbegrensede
prosjekter i Østfoldnaturen sendes
fondsstyret vI Geir Hardeng, Fuglevik
Platå 19,1670 Kråkerøy innen 1. mars
1992
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Ekskursjon til søndre Asmaløy,Hvaler, 12. 5. 1990
Søndre Asmaløy er kjent lor sitt store
mangfold av høyere planter iMelor
små arealer. ØstIoldgranittens mange
sprekker med avsatte skjellsandforekomster og jordsmonnets ulke tykkelse gir plantelivet gode muligheter lor
mangfoldighet. En nylig utkommet
rapport om både llora og launa på S.
Asmaløy viser med stor tydelighet
områdets rikdom (Østfold - Natur nr. 31
). Langs slranda lantes tidligere gul
hornvalrnue
(Glaucium
flavum).
strandtislei ( Eryngium maritima).
hartmansstarr ( Carex hartfnanii) og
dverglin ( Radiola llnodes ). Flere av
disse kunne kansje finnes igjen. men
slitasjonen på stre!1dene i Hvaler er så
stor at slike luM kan vi nok kke regne
med lengre.
Den 12. 5. møttes omkring 20 botanikkinteresserte ved Håbu. Fra tidligere er Håbu kjent som et spennende
område med mange kalkkrevende
srnåpIanter. I dag er disse lokalitetene
oppdyrket eller bebygd med hytter.

Nede ved stranda fant vi likevel treIingerslidre (SaxiIraga trldactylites). bakkeveronika ( Veronica arvensis ). tranehals ( Erodlum clcutarium) og kystløvetann ( Taraxacumobliquum l. På
tørrberget blomstret vårbendelen
( Spergula morisonll l lint.
Etter matpausen dro vi til Vikertangen

på jakt . etter kalkkarse ( Hornungia
petreaea). VIkertangen er svært karrig

og nær fritt for trær. Bare einebusker
( Juniperus commlnls l finnes her og
der og da I den Ilate lormen som er så
typisk på vidutsatte steder her på Hvaler. Området Innehar rike skjellsandavsetninger som gir gode vekstvikårlor
kalkkrevende arter. Vi lant store
mengder av kalkkarse . Nesten på hver
bar skjelsandflekk fantes arten. I tillegg så vi mye fin kystfrøstjeme
( Thalictrum minus ) og lingerlerkespore ( Corydaijs maritlma ). Enkeite
gikk ogSå heit bort til kilene lenger nord
lor å se på Ijorårseksemplarer av
strandmalurt ( Artemisia maritima )
som bare finnes her og på et skjær
langs Kråkerøy - kysten i Østfold.

Slåttetur til Dalsland
28. juli 1990 ble noen av oss med på praktisk skjøtselsarbeld på Hemmanet
nord for Bengtfors I Dalsland. Her var kjente slåttengarter som solblom (Amiea
montana). harerug ( Polygonum viviparum) blåknapp ( Succlsa pratensis l og
nattfiol ( Platanlhere bifolia ) 1MSlaget av røsslyng ( Calluna vulgaris ) sterkt.
så vi følt ai her trengtes skjøtsel! VI håper vi kan bruke ljåen på norske enger
i 1991!
.
Marit Fosby
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Telt. 257278

Halden: Kontaktperson Tor Strøm, Marcus Tranesgate 29.

1750

Halden Telt. 18 71 08

Indre Østfold: Kontaktperson: Robert Houtmann,
Baglerfaret 7, 1800 Askim Telt. 88 37 43

Den lokale rapport og sJeldenhetskommite (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.
Telt 34 24 43

Akerøya Ornitologiske stasjon:
Postboks 1145, 1630 Gamle Fredrikstad. Postgiro 3 96 33 94.
Telt 094 - 09475.Stasjonssjef: Magne Pettersen,
TIngstedveien 1650, Sellebakk. Telt 32 54 74,
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NATUR I ØSTFOLD, P. boks 1145, 1631 Gamle Fredrikstad

A Field Guide to the Rare Birds
of Britain and Europe
la" Lewillgloll, Per AfstrtJm & Pe ,er OJlstOfl

• 480 s!der om sjelder.hetene f Europa
• 128 fantasliske fargeplansjer
• Omfattende og gruodig tekst om hver art
." Publiseres i november 1991 (ifølge foriaget)
(OQså mar.ge andre boi6~:er tiI_g;en~o:ig . Se anno'lSer
i Vm Fuglefauna, etler ko:1takt Norsj( Na!urbokha;:de!
og få tits6fldt salgskatalog).

Norsk Naturbokhandel
Postboks 720 Nanset, 3251 Larvik
Ordretelefon: 034-11523
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