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Tidsskriftet har skHtet ham . Forhåpentligvis til det bedre, samtidig som
det nå er felles organ for omitologer, botanikere og entomologer. Vi
håper leserne er fornø yd med resuhatet og vi hører gjerne fra dere.
Kom med ros og ris, og har du et skriftelig bidrag så ikke nøl med å la
oss få det. Bilder til bruk i bladet er også mangelvare, vi trenger det
meste artsbilder, biotopbilder, bilder av naturområder og ikke minst
ønsker vi oss bilder av mennesker i aktivITet ute i feh. Svarthvit!, dias
eller fargebilder er det samme send inn, send inn.
«Natur i Østfold .. er viktig, å publisere viten om fylkets natur er kansje
våre foreningers største oppgave. Skal vi kunne ta vare på arter og
deres leveområder er vi nødt til å ha skrHtelige arbeider å referere til når
vi skal argumentere for at det må tas hensyn. Og det nytter, se bare på
våtmarksreservatplanen som nå er et faktum.
Bli aktiv, foreningene trenger flere feltfolk. Vær ikke redd for at du ikke
strekker til eller at dine observasjoner og funn ikke er interessante. Ved
å oppsøke de aktive miljøene lærer en raskt en hel masse, og du skal
ikke se bort fra at nettopp du kan Møre dette miljøet noe nytt.
Stå på folkens. Før nyttår kommer neste nummer

Morten.
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Når vi nå har fått
nokså Mosseorientert styre vil jeg benytte anledningen til å takke
Fredrikstadfolket for deres mangeårige innsats i styrevirKsomheten. Når øra-prosjektet
står ferdig kan det jo være aktuellt å flytte styrearbeidet tilbake igjen; men i mellomtiden
ser jeg helst at post til foreningen sendes til NOF-Østfolds adresse i Moss: Postboks
938, 1507 Moss.
Våre to hovedmål er å bedre økonomien og heve aktivijetsnivået, også på lokallagshold.
Som dere vel allerede er er klar Over, kommer vi til å arrangere noen turer utover høsten.
NOFs årsmøte på Lista i April var preget av at moderforeningen er inne i en spennende
tid. Det ble besluttet å prioritere fuglevernet mer enn før, og dette vil også gjøre seg
gjeldene ved at dette tas med i foreningens navn. Hvis fylkeslagene og lokallagene
følger opp vedtakene på dette årsmøtet vil vi alle sammen drive fuglevernforeninger
underlagt NOF. ØOFs ofisielle navn blir da:
NOrK ornitologisk forening avdeling Østfold- med undertittel Fylkets fuglevernforening.
Og for lokallagene vil dette innebære I. eks. Fredrikstad Iokallag- med undertittel
Distriktets fuglevernforening.
Det å profilere seg i denne retningen kan ha en positiv effekt som vi bør benytte oss av.
At .det viÅ(eligtrengs eniuglevernforening som vår er hevet over en hver lviI. A~ for ofte
leser vi om brudd på vernebestemmelsene. Alt for ofte opplever medlemmene det selv.
Vi blir stadig mer klar over at vi må støtte opp om foreningsarbeidet i disse sakene.
Miljø har blitt et moteord, og det er ikke bare bra. Ved å slenge inn "miljø ordet" i annonser
håper mange. å øke salget. Et godt eksempel i så måte var en avisannonse for en tid
tilbake. Det gjaldt et tilbud på en såkalt "miljøpakke" som besto av 1 stk. motorsag og
1 stk. fuglekasse ....... Et noe snever! syn på miljøvern spør du · meg! Vi må huske at
fuglevern også dreier seg ·om vern av miljø, byttedyr, frøsettende planter m.m.
Fuglevern er i høyeste grad oQså vern av naturens mangfold!
"Natur i Østfold" kan bidra til forståelsen av dette mangfoldet. Redaksjonen har tatt på
seg en stor oppgave nårde ønsker å samle stoff fra botanikere, entomologer, ornitologer
o .a. i tidsskriftet. Jeg vil ønske redaksjon en lykke til i dette arbeidet og henstille til lesere
som har godt stoff om å sende det inn.
Dan.B.
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JORDUGLE ELLER HORNUGLE?
FeItbestemming av Aslo'o ugler I flukt
J.S. L. Ludvigsen

Jordugle foto: Fort.

Hornugle foto: Fort.

Å sikkert artsbestemme liornugle, Asio Otus, og Jardugle, A.
flamme us, har alltid vært, og er fortsatt litt av ett problem for de fleste
feltsatsereo Tiltross for at det gjennom årenes løp har blitt publisert
flere glimrende artikler om emnet, får ofte ugla som brått "flyr opp og
forsvinner" betegnelsen "Asio sp."
Målet med denne artikkelen er å
summere opp de forskjellene
som forfatteren og litteraturen
anser som de viktigste når man
konfronteres med disse artene.
Dog må det gjøres oppmerksom
på at det å skille dem fra kattugle, Strix aluco, Hubro, Bubo
bubu,
Myrhauk,
Circus
cyaenus, o.l. ikke vil diskuteres
her, og for de som anser delte
som et problem henvises det til
vanlige fuglehåndbøker (f. eks.
" Cappelens ol.
Sittende fugler vil heller ikke bli
beskrevet her da det er såpass
åpenbare forskjeller, at det ikke
skulle by på noen vanskeligheter å skille disse.

Kjennetegn: Nåren mellomstor,
langvinget ugle flyr opp er det
særlig viktig å konsentrere seg
om vingene : Form og tegninger
er
både
de
viktigste
artkjennetegn, og det som er
lettest og bije merke i før fuglen
eventue~ forsvinner. Selvom
begge
artene
både
er
langvingede og brune på oversiden, er det klare forskjeller:
Hornugla er varmt brun, og jevnt
streket med ganske fine, tette
streker
på
overvingen.
Vingespissene er mer avrundet,
og vingene virker derfor kortere
enn jorduglas lange, smale .vinger som er tydelig spisse i tuppene. Hos sistnevnte er også

5

vingene mer kontrast rike , en effekt som skapes av mindre, men
tydeligere streking, spesieH på
svingfjærene . Begge artene har
et ustreket fe~ på oversiden av
håndsvigfjærene, vanligvis er
innerste halvdel eller mer
ustreket hos jordugla, og innerste tredjedel ustreket hos
hornugla. Variasjoner forekommer dog, spesie~ kan jordugla
ha streking lengre innover fjærene. Dette feltet er forøvrig
brunorange hos homugla, og
gulbrunt hos jordugla.
Et av de absolutt beste kjennetegnene finner man langs
bakkanten av overvingene. Her
har jordugla tydelig lyse tupper

Et av de absolutt beste kjennetegnene for A skille artene finner
ma!! ta!!;!: b::kk;;:;:~i7 ø;; oViilvingene. Jordugla hartydelIg lyse
tupper pA alle svingfjær. Dette former en hvit stripe langs hele
vingebakkanten.Jordugle øverst.
Fotos: Fort.

på alle svingfjærene, dette former en hvit stripe langs hele
vingebakkanten.
Homuglas
svingfjær er brune med tett,
mørk tverrstreking og uten noen
lysere tegning. I følge Barthel
1988, kan dog et fåtall hornugler
vise lignende karakterer. Jeg
tviler alikevel på at det hos
hornugla er så bredt og tydelig
hvit som hos jordugla. Men
kjennetegnet må alikevel brukes med forsiktighet, og kombineres med andre for å utføre en
sikker artbestemming! Den
samme forskjell i generelle
vingetegninger har artene også
på halen: Jordugla har færre
(max. 5). men bredere mørke
tverrstreker, og hornugla har
flere (min. 6 (Barthel 1988)),
men
tynnere
tverrstreker.
Haleformen hos de to er ikke lik,
men kan være vanskelig å se i
feH.
Jorduglas
hale
er
kileformet, mens hornuglas er
rundet.
Ser man fuglene fra undersiden
er det forskjeller i streking som
går igjen som de viktigste
artskriterier. Undervingene hos
begge arter er helvite , med
streking
begrenset
til
svingfjærene. Hos jordugla er
denne svarte strekingene først
og fremst på håndsvingfjærene ,
og såpass bred at den på avstand flyter sammen og får
vingetuppene til å virke
helsvarte. Hornuglas streker er
tynnere og tydeligere oppdelt, i
tillegg til å være jevnere fordelt
over alle svingfjærene. På undersiden av kroppen av er
hornugla jevnt lengde-, og
tilc!Gid, tverrstreket fra strupe til
føtter på varmt brun fjærdrakt.
Jordugla har mer markant
lengdestreking, avsatt på lys
bunn . Strekingen stopper heH
opp midt på brystet, og står derfor i markant kontrast til resten
av undersiden som er hvit.
En ugle i feHen:Begge artene er

li

Undetvlngene hos begge arter er heIhvite, med streklng begrenset til sving fjærene. Jordugla
øverst har denne strekingen først og fremst pA hAndsvingfjærene, Hornugla under har streklng
ogsiJ p;J armsvingfjær. Foto: Jordugle fort. Hornugle M. Viker

temmelig
allsidige
hva
biotopvalg angår, særlig utenfor
hekketiden.
Jordugla
kan
unntagelsesvis påtreffes i skog,
og hornugla forekommer hyppig

i
åpne
områder
som
strandenger og våtmarker.
Begge artene kan f. eks. neslen
hele året sees i 0raområdet,
særlig på fyllinga .
7

En spesiell funnomstendigivlt
er ugla som kommer trekkende
inn fra sjøen i stor høyde. En
situasjon hvor man "må holde
hodet kalt, og konsentrere seg

om tegningene og strukturelle
forskjellerfor å sikert bestemme
fuglen. Skulle man skremme
opp ei ugle på sletta kan også
flukten gi en viktig pekepinn om
artstilhørigheten. Hornugla har
en raskereflukt, med mer "skauugle" over vingeføringen enn
jorduglas
dansende,
kjerrhaukaktige flukt på stive VsMe vinger. Tid på døgnet fuglen sees har liten betydning,
men jordugla er langt mer
dagaktiv enn hornugla. Noe
som er grunnen til at det fanges
fler Hornugler enn jordugler på
de fleste Ornijologiske stasjoner ( f.eks. Akerøya og Jomfruland l, jorduglene ser nettene! Ei
hornugle som sees på dagen er
som oftest enten en trekker, eller helst en fugl som er blitt
skremt opp fra dagskvisten.

J

Jordugle foto: J. P. Myers
Hornugle foto: Fort.

Noen få ord om art~ne s forekomst i Østfold: Som tidligere
nevnt kan begge artene nær
sagt sees når som helst på året
i Østfold. Hornugla er en fåtallig
hekkefugl over hele fyket, og
forekommer temmelig vanlig på
egnede plasser i trekktidene
mars - april og sepember - oktober. Langt miodre er ~Jeni om
artens overvintringsforekomst i
fylket, men småflokker har blitt
funnet overvintrende flere ganger i ytre deler Jordugla
forkommer vanlig på enkelte
trekklokaliteter. Særlig i april og
oktober, enkene individer har
sogar blitt observert på potensielle hekkeplasser langt inn i maj,
måned. Men arten har ikke blitt
konstatert hekkende siden slutten avforige århundre. Jordugla
er en sjelden vintergjest.

For!. adresse,
Svingen 10, 1670 Kråkerøy
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Fossekallens forekomst
og utbredelse i BsHold
Tomas Aarvak

Fossekallen som ble
valgt til norsk nasjonalfug l i 1963 er en tillitsfull
art. I vinternorge møter
man den ofte sittende på
stener midt i elvestryket.
Ikke noe er mer trivelig
enn å høre dens sang når
ku lda er som st rengest,
og sola står høyt på himmelen.
Ci nclus cinelus (f ossekall), hvor cinelus (Gr.) er
et navn som ble benyttet
av Aristoteles på en liten
fug l knyttet til vann , betyr m uligens "den som
beveger seg hurtig". det
er mulig at cinelus er
feilskri ft for cinctus (L.)
som betyr belte.
Global utbredelse
Fossekallen tilhører familien
Cinclidae, en familie på totalt
fem arter; amerikafossekall C.
mexicanus med en blek gråbrun drakt. Denne finnes i
Rocky Mountains ned til vestkysten av Kanal'la og USA. I
Andesfjellene i Sør-Amerika
finnes hvrrhodefossekallen C.
leucocephalus som i en del av
utbredelsesområdet har en hvit
flekk på ryggen. Samtlige av
denne arten har hVIT helte. Disse
to artene bruker adskillig mindre.
tid under vann enn de andre

fossekall artene . Rødstrupefossekall C. schultzii, har sin utbredelse i fjellene i nordvest
Argentina og Sør-Bolivia. Svært
lite er kjent om denne arten, og
man antar at den totale bestanden ikke teller mere enn 1000
par. Det første hekkefundet ble
forøvrig
gjort
i
1983.
(S.Salvador, S.Narosky and
R.Fraga 1986) Den største
innen fossekall familien er
brunfossekall C. pallassii, som
er jevnt sjokoladebrun. Den
forekommer i Himalaya og andre fjellområder i det fjerne Østen. Fossekall C.cinclus er diskontinuerlig palearktisk, og
hekker i hele Europa, deler av
Russland, Lilleasia, Midt østen,
samt deler av Himalaya hvor
den
overiapper
med
brunfossekall.
Underarten
C.c.minor er funnet i små antall
i Nord-Afrika. Hos vår fossekall
C.cinclus er det beskrevet totalt
11 forskjellige underarter.
Utbredelse I Norge
Arten finnes over hele landet
ved bekker, elver, fosser og
stryk, fra havnivå til lavalpin
sone. Hekkebestanden ble i
t 987 estimert til ca. 10.000 par.
Utbredelse I Østfold
Arten finnes ved alle vassdrag i
fylket som ikke er sterkt påvirket
av forurensning. Spesielt i
nordlige og østlige deler av .fylket er arten llIl vanlig hekkefugl.
Da fossekallen utelukkeride
9

forekommer i tilknyttning til rennende vann, mao. har en lineær
utbredelse, så forekommer arten ikke i store antall. Antall
kjente hekke lokaliteter som er i
årlig bruk ligger på 30-50. Arten
mangler som hekkefugl j
kystnære og lavereliggende
jordbruksområder, men en
rekke kystobservasjoner foreligger av enslige individer. ( Se
fig. 1 )
TilpasslngtU
undervannsaktlvllet
Fossekallens evne til å hente
næring under vann er unik hos
spurvefuglene som inneholder
omtrent 5200 arter. Den har ikke
svømmehud,
men
dykker
allikevell utmerket. De korte
vingene brukes med kraftige
korte slag under vann i likhet
med pingvinene, og med de
sterke bena "går" fossekallen på
bunnen. Den kan svø mme i alle
retninger under vann, og det er
vingene som er viktigst for
fremdrift, og for å holde fuglen i
posisjon. Når den slutter å
svømme fly1er den straks opp
som en kork. I overflatestilling
padler den med beina.
Gumpkjertelen er godt utviklet
og gjør at fjærene blir meget
vannavstøtende. Under vann
lukkes neseborene.
Den kulerunde kroppen har i
forhold til de fleste andre
spurvefuglene svært mange
kroppsfjær, som isolerer godt
under vann og i vinterkulda.
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Figur 1 . KystQbservasjon8r av fossekall I Østfold.
Ernæring
Fossekallen fanger i stor utstrekning vanninSekter, ikke
minst vårfluelarver, små krepsdyr som marflo, snegler, ormer
og rumpetroll. Den tar også noe
småfisk.
Gjennomsnitlig dykketid ligger
på 4-10 sekunder, men den kan
i enkeHe tilfeller være under i et
1/2 minutt. Ca. 60 % av dagen
går med til næringssøk, men det
er veldig ahengig av værforholdene. Vanlig dykkdybde ligger
på 30·60 cm, men fossekallen
har blitt observert ned til 5-6
meters dyp.

Bestandsvingninger
Tettheten av fossekall synes å
variere ganske mye, avhengig
av om vinterene er milde eller
kalde ..Beregnet overlevelse for
voksne fugler er på hele 90 % i
milde vintre, og kun 25 % i
strenge vintre. Dette ser ut til å
bli
bestemt av isdekke og
næringstilgang. Arten henter all
sin næring under vann, og bare
untaksvis er den registrert å
hente næring på land. For hekkefugl i Lyngdalsvassdraget i
Vest-Agder
ligger
gjennomsnitlig levealder på 2-3
år, men enke He ind. blir gjerne 7Bår.
10

Trekk
Mange av fossekallene i Norge
er regulære trekkfugler. De trekker i sør-østlig retning mot sørlige deler av Sverige, og noen få
har og trukket så lang som til
Tyskland. De unge hannene
trekker gjerne først, mens det
under vårtrekket er de eldre og
erfarne hannene som kommer
først. Pussig er det at det i sørlige deler av Norge er det et
større andel eldre hanner som
overvintrer, mens det i SørSverige er det en overvekt av
eldre . hunner. Standfuglene
holder gjerne til på samme lokaliteten hele året, men ofte oppsøker de den nærmeste gunstige
lokalitet
vinterstid.
Standfuglene er gjerne mer tro
mot hekkelokaliteten enn de individene som trekker regulært.
Leveområde
FossekaUen skiller seg fra de
fleste andre spurvefuglene ved
at de hevder revir utenom hekketiden. Hvert enkeH individ
forsvarer et stykke av elva, som
kan være hele eller deler av
hekkeområdet, eller et eget
overvintringsområde . Normalt
forsvarer de et område på 100·
350 meter. Grensene markeres
med aktiv sang hele året. Under
spesielle forhold som strenge
vintre hvor kun deler av elva er
åpen, eller på steder hvor næringstilgangen er spesielt lik,
kan arten allikevell opptre
sammen. Opptil 25 individer er
sett sammen på en strekning på
100 meter i Agårdselva i ø stfold.
Hekking
Fossekallen legger normaH fem
egg fra midten av mars og utover sommeren. Ofte legges 2
kull, og i sjeldnere ti~eller 3 kull.
Hunnen ruger alene på eggene,
men begge kjønn deltar i mating
av ungene. Hannen mater hun-

nen i rugeperioden. Rugetiden
er på 17 dager, og ungene har
en reirtid på ca. 3 uker. Polygyni
er relativt vanlig, dvs. at en hann
hekker sammen med to hunner
samtidig.
Fossekallen plasserer nesten
alltid reiret i nærhet av foss eller
stryk. Fjellsprekker og avsatser i
bratt berg benyttes ofte, men
også brokar og og gamle
møllefundamenter blir ofte
brukt.
Tilgjengeligheten er ofte svært
vanskelig, og av og tilligger de
så ekstremt til at vannet renner
over, eller spruter direkte på reiret. Dette gjør at reiret ligger
godt beskyttet mot predatorer.
Reiret er rundt og består av
store tykke vegger laget av
sammenflettet mose, og har oftest tak og beskyttet inngang.
Forfra kan redet være fullstendig skju~, slik at det går i ett med
terrenget. Innvendig er det foret
med tørre strå, blader og noen
ganger fjær. Begge kjønn denar
aktivt i arbeidet med å bygge
reiret, og samme reiret blir ofte
brukt flere år.
Overnatting
Selvom arten er territoriell og
søker næring alene, så søker
grupper av individer sammen på
overnattingsplasser. Spesielt
på kalde nelter om vinteren kan
flere individer samles på samme
sted, og opptil 9 fossekaller har
blitt sett sammen. Det vanligste
er at de overnatter alene, eller
noenganger en 'hann og hunn,
Værforholdene og minkende
antall nisjer har blitt brukt som
forklaring på at flere individer
samles på samme sted.
Materiale og metode
I østfold hardet ikke tidligere blitt
gjort undersøkelser på utbredelsen hos fossekallen. Undersøkelsen av fossekallbestanden i
Østfold hadde sin spede be-

gynnelse sommeren-89, og under årene 89-91 ble en stor del
av arbeidet utført ved gjennomgang av tidsskrifter, LRSK-arkiv, opprop og innsamling av
data fra lånte feltnotatbøker.
Mye tid har blitt brukt på å sjekke
gamle-, og nye potensielle 10kameter, derfor har fangst og
ringmerking blitt nedpriorijert.
Taksering har foregått ved at en
rekke bekker har blitt besøkt en
til flere ganger. Det vanlige målet for om en bekk er egnet som
hekkelokalitet
er
at
nedslagsfeltet er større enn 1
km2. De fleste bekkene i fylket
har blitt undersøkt utifra dette
kriteriet.
Følgende kriterier har blitt brukt
som indisier ved påvising av
hekkefugl;
- Reg, av adun ind.
Da gjennomtrekket i bekker i
Østfold kan være ganske stort
tidlig på
våren
medfø rer
dette at lokaliteten må undersøkes flere ganger.
- Ekskrementer.
Store mengder ekskrementer
på gunstige lok. Nøyere undersøkelse
må gjennomtøres.
- Fluktlyd og sang.
- Gamle 'eller nye reir.
- Fugl som opptrer parvis.
- Fugl som transporterer
reirmateriale eller mat
med nebbet.
Resultater
Inventering: De tallene som har
kommet fram er absolutte
minimumstall. Dette kommer av
at fossekallen er forholdsvis lett
å
registrere
på
vinterlokalitetene , men på sommeren skal det endel erfaring til
for å kunne oppdage arten. De
konklusjonene en kan dra ut fra
det samlede materialet er at
fossekallen er langt vanligere
enn det man tidligere antok.
Spesielt er dette gjeldende i de
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østlige deler av fylket. Arten
mangler som hekkefugl i
kystnære- og lavereliggende
jordbruksområder.
På vinteren foreligger det et 20talls kystobservasjoner.
Hvert år hekker det 30 tilSO par
på kjente lokalijeter, og antall
overvintrende fugl ligger på 90170. Antallet overvintrende fugl
er ganske unøyaktig pga. usikkerhet ved inventering samt
årsvariasjoner. Fossekallen er
en art som påvirkes ganske
kraftig av milde kontra harde
vintere. De reelle tallene er nok
noe høyere.
Høst og vår foregår det et markert
gjennomtrekk
av
fossekaller fra andre fylker..
Desverre har det blitt merket for
få fossekaller i Østfold til at man
kan si noe spesnikt om dette
gjennomtrekket. Forhåpentligvis vil det i årene som kommer
bli
merket
mange
nok
fossekaller (Med fargeringer)
slik at populasjonsvingningene i
et enkelt vassdrag blir godt dokumentert, og at det blir mange
nok gjennfunn til at materialet
kan analyseres nærmere.
Ringmerkingen harforegått på 4
forskjellige lokaliteter, og tota~
har det bmt mel1<et 57 ind.

Takk
Takk til alle som har svart på
opprop og henvendelser, og fylkesmannens miljøvernavdeling
og Naturfondet i Østfold som har
dekket bensinutgiftene, som til
tider har vært svært store. En
stor takk til Magne Pettersen,
Roar Frølandshagen og ikke
minst Tor Strøm som har hatt

mange timer sammen med meg
på kalde vinterdager! Tilslutt
bør det jo også nevnes at det
ikke hadde blitt noe av prosjektet hadde det ikke vært for
Morten Vikers gode ideer og
sløtte, og ikke minsttålmodighet
når jeg har vært å mast på han
om ting i forbindelse med arbeidet.

Fossekall
Østfold
kommunevis oversikt.
Aremark:

Gøtelielva: Observert i hekketiden. Arten er også sen i oktober-90.
Bekk m. Kvern~ern og Remnevatn:
Flere vinter- og sommerobservasjoner
er gjort. 2-3 ind. er observert fast de
seneste årene.
Svareelva: 1, mulig flere par hekker.

Vinteren 1959 ble hele 10 ind. sett i
råker. 1-2 ind. overvintrer fast ved utlø-

pet av Kvemtjern.
Bekk vI Aremarksjøen : Arten sen i mars
• april og oktober.
Bjørkebekk 1,'1 svenskegrensa: 1 reir
funnet i skogsterreng (1960).

Bekk vI Trollnestjern : Sett om vinteren.
Bekk m. Søndre&Nordre Boksjø: Mulig
fast hekking. 2-4 ind. ovarvinterer fast.
Arten hekket i 1983.
0rvassbekken(Renner gj. Vestfjella naturreservat): Regelmessig i vinterhalvåret, 1-2 fnd.

Fisma (Ved utløpet av Krokvann) : 2 ind.
overvintrer hver vin ter.
Bekk
mellom ~ .~. tugletjem
.og
0 .Stendamtjern i Vestfjelta: 1-2 ind,
hvert år i okt.-des.
Bekk mellom 0 . Stendam~ern og
Krokvann i Vestfjella :1-2 ind. hvert år i
okt.-des:
Bekk mellom Kasetjem ogAspern: 2 ind.
årlig 1981-87.
Askim :
Vammakrahverket mellom Askim og
Skiptvet: Arlig overvintring, inntil 10 ex.
sett samtidig . 1 par hekket i 1982 , men
hekkeplassen er senere blitt sprengt
vekk.
Eidsberg:
SpinAerifossen, Mysen: Hekking 1974,
rair m/4 pull funnet, trolig årlig hakkelok.
Narvestadfossen: Arlig hekkalokalitet.
Helvetefossen
,
Lekum :
Arlig
hekkelokalitet ihvertfall f.O.m. 1966.
Hedemarken , Hærland: Flere observasjoner vinterstid.
Nordeng
v/
Glomma:
Arlige
vinterobservasjor rer.

Fossekallinnfanget for rlngmerlclng. Foto: M. Viker
Bekk mellom Krokvann og lille
Krokvann: Hekket 1979.
Hedemarken , Hærland: VinterlokaHtet.
Brattfoss
, Tromborgfjella:
Arlig
hekkelok. Flere observasjoner gjort ved
S;jgduplene.
Fredrikstad:
Bekk v/ Borredalsvannet: ·Ved Fredrikstad funnet egg så tidlig som 27. april.·
Ved byen om vinteren.(Norges fugle •
Collen 1921 , E.Holme).
v/ 2' dam : 2 ind. har oppholdt seg
en stund her fra 16/2-91.
Tredje Bjørndalsdam: 1 ind. observert
for forste gang på 30 år. (Notis i Fredrikstad blad 2. november 1990).
Ved Mollehjulet: 1 ind. ble skud! 23 januar 1885 (Thome).
Halden:
Brekke (sluse)-Steinselva: 1 par hekker
årlig . samt at 2 ind. overvintrer årlig.
Schulz~dalen : Observert for mange år
siden, mulig hekkende før bekken ble
forurenset på 50-tallet .
Remmendalen: Observert for mange år
siden, mulig hekkende før bekken ble
forurenset på 50-tallet.
Enningdalselva(Berbyelva) , Folkåa ,
0relva , indre Iddefjorden: Flere par
hekker årlig (Opptil 10 par?): endef ind.
overvintrer. Opptil 21 ind. i -84 på en
strekning på 3,3 km. I munningen ble 2
ind. sett 3/3·74.
Rjørelva: l par hekker årvisst.
Tista • strek.n. Femsjø-Halden : Endel
ind. overvintrer årlig. 1 par har hekket de
siste årene.
Femsjo: Hekket 1978 og -79.
Bekk mellom Store Erte og Femsjø : 1
vinterobservasjon i -87.
Bekk mellom Mortevannet og Store
Erte: 1 sommerobs. gjort på 50-60 tallet.
Sans. hekk.
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Bekk
mellom
Trollnestjem
og
Haldenvassdraget: Hver vinter 1-2 ind.
Ørbekken : Overvintrer år1ig 1·2 ind.,
samt 2 reir funnet.
Mjølnerødbekken: Overvintrer årlig 1-2
ind.
Bekken mellom Rokkevannet og
Bergsjøen : Overvintrer årlig 1-2 ind .
Kjolenbekken : 2 ind. 18/12'83,2 iOd.
19/2-&1 og 1 ind. 23/3-89 .
Korsetbekken : 1 ind. 18/12'83.
Kamperhaugbekken : 2 ind. 29/12-83.
Bergsjobekken: 2 ind. vinteren '84 og 1
ind. 19/3-86,1 ind. 4112 og 28/12-88.
Elnesbekken: 1 ind. 19/12-84 , 1912'85,
26/4-86.
Glomsrodbekken: 1 ind. 19/2-&1,1 ind.
19/12-85.
Femsjo : 2 ind. 14112-74.
Fosselokka: 3 ind. 2/1-74, 5 ind. 3/1 -82.
Vanlig ant. er 2-3 ind.
Rodbekken : 1 par hekker årviss.
Lyseelva : 1 reir funnet , samt overvintrende fugl hvert år, 4-5 ind. obs . jan.feb. i 1987.
Hallerødelva: Fast overvintringsplass
for 2- 3 jnd. En sommerobservasjon ca.
1980.
Ljorelva : Overvintringsplass for flere
ind.
Bekk mellom østby og Midtbø i
Torpedalen : 1 ind. feb.-89:
Hobel:
Hobøl: 3-4 reirlokaliteter er funnet i
Hobølelva ,og i mars 1976 bieS ind. sett.
Hvaler:
Arekilen : 1 ind. observert i jan.-februar
1982.
Akeroya: 1 ind. 27/10-90.
Hvalsund, Vesterøy : 1 iod. observert 12/
1-91.

Kråkeroy :
Kråkeroybrua : 1 ind. observert30/l-n.
Rods brug :
ind. skutt 5141891(Thome).

r

Marker:
Foss vI Ørje sentrum : Flere observasjoner. Mulig hekkelokalitet
Udopselv
vi
Gjølsjø :
Arlige

Yinterobservasjoner.
Jonsvann vI Ørje: Mulig hekkelokalitet
flere observasjoner er gjort
Stikletjem: Observert 73-81.

I

Moss:
Mossefossen/efva: 3- ind. overvintrer
årlig.

Øvre
og
Nedre
OVervintrerårlig.

Vrangen :

Reier: 1 ind. 5/3-83
Sondre Jeloy (landskapsvernområde) :
l ind. observert 28.12-76 og 1 ind. 51383.
Dalen, Mossemar1<a: 1 ind. 26/12-82.
Holmen vi Soliebukta: 1 ind. 2/12-84.
Onsøy :
Kysten utenfor Slevik: 1 ind. sett i flomålet i januar 1973. 1 ringm. ind. funnet
dod på Slevik skole 516-90.

Det foreligger også 6 observasjoner
som kommer fra Thomas notater, bla.
fra Fjellebekken og Ale; 180ktober 1881
ble en fossekall skudt vestenfor
Strømtangen, og 19 oktober 1885 ble en
fossekall sett av Augnost Hansen ved
Alestranden .

Gressvik: Nicolai Andersen så i april
1888 en fossekaJ i lensen utenfor fabrikken, hvor den dykket ivrig.
Damskibsfører Elias Jensen så i april
1888 utenfor Krosnes • ved de såkaldte
Store ovn en fosjekal , som sad på iskanten, men ret som det var, var den nedi
vandet. 6 mai{?) så Thome og en fossekall her. 1894: 12 okt. skjøt Johan
Larsen en fossekall ved vannbassenget
i Åle, hvor det ble sett 2 ind. samtidig .
1897: · 4 Novbr. blev et individ ihjelslået
at en mand, der i mOrkel om aftenen kom
langsmed en båk ved dyret i Onså med
en ligt i hånden, med hvilken fuglen hnu
flyvede og vedblev at fly i rundt samme
indtil den blev ihjelslået med en kjap.
Rakkestad:
Rakkestadelva: Obs., men neppe hekkende, overvintret årlig fram til den ble
kraltutbygd 1966-87.(Buerloss : Arten
observert med 1-2 ind. vinterstid ett
låtall ganger lor kraltverl<et ble bygd .
Gapestadfoss : Arten observert et fåtall
ganger, første obs. gjort 20/3-76 av 1
in d .. Jørlafossen : Fast ove'r vintringsted
, med maks på 12 ind. i kuldeperiode
·(ca. 1981) .."Vanlig" ant. ind. ca. 2-5.
Bre kkefossen : Fast overvintringslok.

med 1-2 ind. Tjemesfossen: Ett ind. observert vinteren-86 . )
Tjolbubekken , Degernes: 1 ind. 2816-

8l.
Bistingen , Degernes: 1 ind. 3/1-83.
Hellesåbakken , Degernes: 2 ind. 31/583. Arten er sett flere ganger vinterstid
1977-81,ogerogsåsettsommerslidca.
1978-80
Krokvannsbekken : Mulig hekkelokalitet
,årlig overvintrings Iok. med 1-2 ind.
Fronssjøen,bekk
i
sydenden :
Enkeltobs. , og 2 ind. vinteren-86 .
Hjærlandselva: Hadde tilhold her tidligere.
Tjæra , østre Budalen: Flere vinterobs.
Mulig 1-2 hekkelok.
Skrikebekkens utløp i Stora Le sør for
Otteid: sett nov.-86 .
Romskog :
Hølvannet: Hekket N ved demmning 24/

4-83 .

Våler:
Mør1<eelva: 2 per helkker årlig.
Sæbyelva: Hekker årlig 1-3 par, og 3-11
ind. overvintrer årlig.
Svinna: 1 reir funnet, og enkelte år ~ir
detobservertopptil t5-20ind. lengselva
, særlig ved osen til sæbyvannet.

Tegning T. Aarvak
Referanser:

Sorpsbo<g :
Sollilossen: 24 oktober 1866 så Thome
en lossekall ved Solli, og illg .
meddelelser skulle den hekke ved
fossen.(Schanning anm. for oktober). I
1880 så Olav Agnalt flere fossekaller i
påskeuken (6-12) i den elv som går til
Sollibrua . Han skjøt også to av dem.
4 mai 1890: To par hekket, hvorav det
ene redet inneholdt 5 egg (Thome).
Skjeberg:
Buerbekken : Arviss hekkelokalitet , lor 2
par. Opptil 10 ind. overvintrer årlig .
Ise Mølle : 2 ind. observert 1511-66 og 1
ind. 1711 -82 . Hekket i alle år Iram til
1970. Iflg. Thomes notatar (1893)
overvintret arten tallrikt , samt at 1 par
hekket.
Håkafoss(Som renner ut ilsesje): 1 par
hekket mulig i 1972.
Nipaelva: Arten er observert en rekke
ganger.
Trøgstad:
LakjedalArlige vinterobservasjoner .
Hæravassdragel (Mellom Trogsladl
Hærland): Opptil 20 ind. overvintrer
samtidig.
Tune :
Sølvstufossen: 20-25 ind. overvintrer
årlig . 2-3 par hekker årlig .
Dalenbekken , sideelv til Agårdselva: 2
ind. 23/4-83 , og 1-2 ind. ved gjentatte
anledninger fra midten av 8a-tallet .
Schanning anm . for oktober 1886; det
hekket fossekall ved en mo lIedam i
Tune (Thome) .
Varteig:
Bekk vi grensen til Skjeberg : l ' par
hekker årlig.
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Ornito

observasjoner i BsHold

- Nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK)
Morten G. Viker
Nok en gang ser en LRSK rapport dagens lys takket være
en håndtull personer som hvert
år sender sine observasjoner til
komiteen.
Enda
flere
interssante iakttagelser kunne
ha vært med hvis absolutt alle
som førte notater sendete inn
sine observasjoner.
For enkene arter som ifølge
rapporteringsguiden skulle ha
vært rapportert foreligger få
meldinger. Det kan derfor se ut
til at det er få funn av disse
artene, dette er ikke nødvendigvis tine Ile, det er istedet rapporteringen som svikter.
Fra i år kommer det til å bli utarbeidet en rapport over
interesante observasjoner på
landsbasis, en : 'LRSK-rapport
for hele Norge om en vil. Nors
Ornitologisk Forening har opprettet en egen faunakommite
som har fått denne oppgaven.
Den første rapporten vil inneholde observasjoner gjort i
1991. Det er derfor heretter viktig at du leverer dine observasjonene til LRSK allerede i løpet
av februar slik at LRSK får behandlet disse og rapportert videre til faunakomiteen før l.
mai. Denne samlerapporten vil
bli publisert i Vår Fuglefauna .
LRSK-Østfo/d har det siste året
bestått av: Rune G. Bosy, Hvaler. Jan Ingar , Iversen Båtvik,
Råde . Magne Pettersen, Borge
og Morten G. Viker har fungert
som sekretær.
Denne artikkelen inneholder
hovedsklig observasjoner gjort i

1990, men enkelte eldre observasjoner som har kommet til er
også med.
Forl</aring tegn og forl<orte/ser:
Aldersangivelser baserer seg
på inndeling i kalenderår (1 K,
l K+, 2K, 2K+ osv.) En 1K fugl er
født i samme kalenderår som
den er observert, mens l K+ fugl
er født samme kalenderår eller
tidligere.
• angir at observasjonen er
insendt med belegg (foto, lydbånd osv).

Observasjoner:
SMALOM
Gavia stellata
1990: lind. 2K+ Kurefjorden,
Rygge 02.01.
Vinterobservsasjon
(RWI,LFL).
GULNEBBLOM
Gavia adamsil
1990 : lind. 2K+ Akerøya, Hva
ler 19.05. (GMO, JRA).
DVERGDYKKER
Tachybaptus ruficollis
1990: lind. 2K+ Vesterøy, Hva
ler 29. 01. (GMO) . 1 ind.
l K+ Øra, Fredrikstad
02.11. (JSL).
GRASTRUPEDYKKER
Podiceps grisegena
1990: lind. 2K+ Akerøya, Hva
ler 05. 05. (MPE, JSL,
JKS m. fI .).1 ind. 2K+
Akerøya, Hvaler 12. 05.
(AOS) . 1 ind. 1K+
Struten, Onsøy 24. 10.
(MGV, TNY) .
.
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HORNDYKKER
Podiceps au ritus
1990: lind. 2K+ Akerøya, Hva
ler 14-15. 04 (AOS) . 2
ind2K+ Rosnesstranda, Kurefjorden,
Rygge 01-14. 08.
(JSL,ALA,SEN,RBO). 3
ind. 1K+ Kurefjorden,
Rygge 06.
10. (RW/, RBO).
GRAURE
Pullinus griseus
1990: lind. 1K+ Akerøya, Hva
ler 09. 10. (JRA). 1 ind.
l K+ Søndre Jeløy, Moss
09 : 10. (RBO).
HAVSULE Sula bassana
1990: 50 ind. Akerøya, Hvaler
08. 10. (AOS). 275+ ind.
Søndre Jeløy, Moss
08.10. (RBO). 280+ ind.
Struten,
Onsøy 08.10 (MGV,
PFU), 100 ind. Akerøya,
Hvaler 09.
10. (AOS). 150+ ind.
Struten, Onsøy 09.10.
(MGV,PFU).
60 ind. Akerøya, Hvaler
10.10. (AOS). 70+ ind.
Struten,
Onsøy 10.10. (MGV,
PFU) . Observasjonerb/e
gjort av fugler i alle
alderskias ser.
TOPPSKARV
Phalacrocorax aristotelis
1990: lind. 2K+ Akerøya, Hva
ler 20. 05. (JSL, GMO).
GRAHEGRE

Storken som dukket opp ved
Soll/I Tune 19.05.90. Fuglen
drev I lengre tid fødesøk bak
en forhøster. Foto: Lennarth
Fløseth
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Ardea cinerea
1990:110ind.1K+Øra,Fredrikstad 30.08. (JSL,JKS).

HVITKINNGÅS
Branta leucopsis
1990: 1 ind. 2K+ Øra, Fredrik
slad 22. 03. (JSL). 3 ind.
1K+ Storenga, Øra,
Borge primo august
(JRA).

1 hann 2K+ Øra, Fredrik
stad 31. 05. (JSL). 2 hun
ner og 1 hann alle 2K+
Øra, Fredrikstad 18. 06.
(RGB) . 2 ind 2K+
Øra, Fredrikstad 19. 06.
(RGB). 1 ind. 1K+ Øra,
Fredrikstad 11. 07.
(JSL). 1 par 2K+ Øra,
Fredrikslad 12.
09. (JSL). 1 hunn 1K+
Nordre Ovenbukt,
Kurefjorden,
Råde 29. 09. (HEL) .

SANGSVANE
Cygnus cygnus
1990: 1 par hekket i Halden
kommune og fikk fram 3
unger (RRV)

RINGGÅS
Branta bernicla
Branta b. bernicla
1990: 1 ind. 2K+ Sletter,
Råde 26. 06.' (AFJ). 1
ind.2K+
Kobbernaglen, Asmaløy,
Hvaler 01.10. (MPE,
TNI) .

KRIKKAND Anas crecca
Anas c. carolinensis
1989: 1 hann 2K+ Nordre
Ovenbukt, Kurefjorden,
Råde 16.04. (LFL, RWI
m.II). 3. funn i Norge av
denne amerikanske underarten av krikkand .
Første funn i fylket.

SÆD GÅS Anser·fabalis
1990 : 1 ind. 2K+ Kallaksjøen,
Trøgstad 16 . 04. (ALA).

Branta b. hrota
1990: 1 ind. 2K+ Akerøya, Hvaler 19. 04. (MPE).

STOKKAND
Anas platyrhynchos
1990: 900+ ind. lK+ Øra, Fredrikstad 12. 09. (JSL).

KORTNEBBGÅS
Anser brachyrhynchus
1990 : 17 ind. 2K+ Søndre
Asmaløy, Hvaler 20.05.
(MGV).44 ind.1K+
Akerøya,Hvaler 12. 10.
(AOS).

SNADDERAND Anas strepera
1989: 1 par. 2K+Øra, Frerikstad
13. 05. - 08. 06. (RGB,
GMO) . 1 par hekket
Øra Freqrikstad.
Reirfunr14 egg 17.
06. (ASF, PAJ). 5.
hekkefunn i Norge, to av
de tidligere hekkefunnene er fra
Kurefjorden hhv. 1965 og
1966.
1990 : 1 par 2K+ Øra, Borge 01.
05. (MPE, TAA). 1 par
2K+ Øra, Fredrikstad 0607.05. (RGB, ROL, JSL).
2 hanner og 1 hunn alle
2K+ Fårenot, Øra, Fredrikstad 14. 05. (MPE) . 3
hanner og 2 hunner alle
2K+ Øra, Fredrikstad 15.
05. (RGB) . 1 par 2K+ Øra,
Fredrikstad 24.05 .
(GMO). 1 hann 2K+ Øra,
Fredrikstad 28.05. (JSL).

STORK Ciconia Ciconia
1990 1 ind. Solli, Tune, Sarpsborg 19. 05.• ( LFL).
KNOPPSVANE
Cygnus olor
1990: 414 ind. lK+ Aven,
Kurefjorden, Råde 24.
07. (JSL).
DVERGSVANE
Cygnus columbianus
1990: 2 ind. 2K+ Søndre Jeløy,
Moss 28. 10. (RBO) .

GRÅGÅS Anser anser
1990: 94 ind. lK+ Kurefjorden,
RådeOl-02 .08.
(JSL,ALA) .
GRÅGÅS X KANADAGÅS
A. anser x B. ca[1adensis
1990: 1 ind. 2K+ Øra,
Fredrikstad 19.04.
(RFR).
KANADAGÅS
Branta canadensis
1990: Voksne fugler med
pull. Øra, Fredrikstad 10.
05. (GMO). 1 par med 3
pull. og 1 par med 4 pull .

Indre Iddefjord, Halden
02. 06. (AAN). 300+ ind.
Tune august90. (OKR). 70+
Skinneflo, Onsøy/Råde
26. 09. (HFR).
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KNEKKAND
Anas querqueduela
1969: 1 par 2K+ Øra, Fredrikstad 19. 04. (ALA), 1 ind,
1K+ Øra, Fredrikstad 24.
07. (ALA)
1990: 2 ind. 2K+ Øra, Fredrikstad 24. 04. (GMO) . 4
ind. 2K+ Øra,Fredrikstad
25. 04. (JSL, GMO). 2
ind. 2K+ Øra, Fredrikstad
28. 04.(GMO). 1 par 2K+
Krokstadfjorden,
Råde mai. (ORB). 1 hann
1K+ Øra, Frerikstad
10.09. (GM O).
SKJEAND
Aanas clypeata
1990: 1 par hekket og fikk fram 8
unger Øra, Fredrikstad
28.05. (JSL, JKS).

TAFFELAND
Aythya ferina
1989: 4 hanner og 2
hunner Gjøisjøen, Mar·
ker15. 05. (ALA). 1990:1
hann 2K+ Øra, Fredrik·
stao 05.01. (LFL,
RWI, BOL). 2 hanner
2K+Sorgenfrigropa ;
Fredrikstad 25. 02.
(GMO) . 1 hann 2K+
Sorgenfrigropa,
Fredrikstad 11. 03.
(GMO) . 5 hanner og 2
hunner alle 2K+
Gjøisjøen, Marker 18. 04.
(ALA) .
PRAKTÆRFUGL
Somateria spectabilis
1990: 2 ind. 3K+ Akerøya,
Hvaler 19. 04. (RGB): 1
hann 2K Søndre
Asmaløy, Hvaler 30. 04.
(RGB).
HAVELLE
Clangula hyemalis
1990: 1 ind. 2K+ Øra, Fredrik
stad 16. Ol. (GMO) .
Sommerobs. 66 ind.
2K+ Søsterøyene,
Onsøy 23 . 04. (MGV,
TNY) .
SVARTAND Melanilla nigra
1990: 450+ ind.2K+ Akerøya,
Hvaler 01 . 05. (AOS) .

RInggAs. Tegning:

Thomas. Aarvak

VEPSEVAK
Pernis apivorus
1989 : lind. 2K+ Nes, Borge 14.
05. (ALA) . 1 ind. 2K+
Kjølasjøen, Rokke, Hal·
den primo juli. (JBO).
1990: lind. 2K+
Akerøya, Hvaler 29. 05.
(AOS).1 ind. 1K+Gjønes
gård, Rygge Ol. Ol.
(MPE, TAA). 1 ind. 1K+
Nåløyet, Vannsjø, Moss
19. Ol. (LFL, IJA). 1 ind.
1K+ Isesjø, Sarpsborg
30 . Ol. (KAT). 1 ind. 1 K+
Berby, Halden 15. 08.
(JBO) . 1 ind. lK+ Berby,
Halden 18.08. (OHS) . 3
ind. 1K+ Ku refjorden,
Rygge 25. 08. (RWI,
RBO, AHA) . 1 ind. 1K+
Akerøya, Hvaler 26. 08.
(AOS) . 1 ind. 1K+
Torderød, Jeløy, Moss
30.08. (AHA) .
HAVØRN
Haliaetus albicilla
1990: lind. 2K Selbak, Borge
13. 01 . (GMO) . 1 ind.5K+
Indre Iddefjord, Halden
08, '31 . 12. (OHS, JER).
SIVHAUK Circus aeruginosus
1990 : Det foreligger mange
observasjoner fra Øra,
Fredrikstad :2
hunnfargede ind. 2K+ 16.
04 . (JSL). 1 ind. 2K+ 18.
04 (JSL). 3 ind . 2K+ 06.
05. (GMO) . 2
hunnfargede ind. Ol. 05.
(JSL, GMO). 1 ind. 2K+
08. 05. (GMO). 3 ind . 2K+
09 . 05. (JSL) . 1 ind. 2K+
10. 05. (JSL, GMO) . 2
ind. 2K+ 12·13. 05.
(GM O) . 1 hann 3K+ 28.
05. (JSL) . 1 hann3K+,28.
05 (JSL). hann 3K+ ob
servert nesten daglig
fram til 11 . Ol hvor en
hann og en hunn ble seil
samtidig. Disse to ble så
seil nesten daglig resten
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av sommeren. (JSL,
GMO mfl). 3 ind. to 2K+
ogen lK19. 08, 30. 08og
04. 09. (JSL, KAT). 1 ind.
1K 20. 09. (JSL). Obser
vasjoner fra andre Ioka·
liteter: l hunnfarget ind.
2K+ Augeberghølen,
Råde 29.04. (HFR) . 1
ind. 2K+ Akerøya, Hvaler
05. 05. (AOS) . 1 hunn
2K+Akerøya, Hvaler 20.
05.(AOS). 1 hann 2K
Fuglevikbukta, Kråkerøy
03.06 . (ALA) . 1 hunn 2K+
Torsnes, Borge 21. 06.
(MPE) . 1 ind . 2K+
Vansjø , MosS!
Rygge 02. Ol. (AFJ) . 1
hann 3K+ Kurefjorden,
Rygge Ol.
08. (JSL, SEN).
MYRHAUK Circus cyaneus
1990:1 hann 2K+ Øra, Fredrik·
stad 25. 11. (KAT).
vinterobs.
KONGEØRN
Aquila chrysaetos
1985 : lind. 2K Visur, Borge
februar. (HOL til MPE).
1990: lind. 1K. Vestfjella, Are·
mark 15. 12. (RPE til
JER).
LERKEFALKFalco subbuteo
1984: l par hekket i Rømskog
kommu ne, unger obser·
vert 08 • 09. 08.' (OJK').
5. hekkefunn i Norge og
det første i Østfold.
1981 : lind. 2K+ Reier, Jeløy.
Moss 30. 05. (OBE).
1989 : lind. 2K+ Eldøya, Rygge
28. 05. (øLA) .
1990: lind. 2K+ Akerøya, Hva·
ler 12. 05. (JSL). 1 ind.
l K + Overbukta ,
Kurefjorden, Råde 01 .
09. (RWI, AHA).
VANDREFALK
Falco peregrinus
1980: lind. 1K+ Reier, Jeløy,

_ lI

...

-

,

Konnebbg8s, Akerøya. Foto: Age S. Fredriksen.

Moss 22. 08. (DBE).
1989 :1 hann 1K
Kjølbergskogen, Borge
28. 08. (ALA).
1990: 1 Hann 1KAkerøya, Hvaler 18.08 (JSL, TM) . 1
hann 1K Sorgenfrigropa,
Fredrikstad 23. 08.
(ALA) . 1 hann 1K
Akerøya, Hvaler 25. 08.
(SEN). 1 hann 1K
Akerøya, Hvaler 09.09.
(SEN). 1 hunn 1K Heia,
Hvaler 01 . 12. (TRS).
UBESTEMT STOR FALK
F. peregrinus/rusticolus
1990: 1 ind. 2K+ Akerøya.
Hvaler 25. 03 . (MPE,
TM, JSL) . 1 ind. 1K+
Akerøya, Hvaler 29.09.
(AOS) .

RAPPHØNE
Perdix perdix
1990 : 1 spillende hann Værne
Kloster, Rygge (ÅFJ) . 1
ungekull Kaines, Sarps
borg. (ÅFJ til GHA). Det
ser ut til at arten har blitt
noe vanligere, muligens
på grunn av utseilinger
og milde vintre. Første
hekkefunn på mange år.
VAKTEL
Coturnix coturnix
1989: 2 ind. 2K+ spillte
Viersholm, Råde 18. 06.
(RWI).
1990: 1 ind. 2K+ spillte Østby,
Os, Rakkestad 11 - 25 .
06. (POS).
VANNRIKSE
Rallus aquaticus
1989: lind. 2K+ spilije Øra,
Fredrikstad 16. 05.
(ALA) .
1990: lind. 2K+ Øra, Fredrik19

stad 24-25. 04. (GMO). 1
ind . 2K+Lekumfossen,
Eidsberg 23. 06. (TM) . 1
ind. 1K+ øra. Fredrikstad
18. 11 . (GMO).
TJELD
Haematopus ostralegus
1990: 2 ind. 2K+ Isesjø , Sarpsborg 14. 05. (KAl) . 1 ind.
2K+ Store Erte, Halden
21 . 05. (JBO) . 1 ind. 2K+
Isesjø, Sarpsborg 10. 06.
(KAT).Ferskvannsobservasjoner.
AVOSETT
Recurvirostra avosetta
1990 : 4 ind. 2K+ Søndre
Asmaløy, Hvaler 31. 03.
(RGB) . 7 ind . 2K+ Øra,
Borge 03- 04. 05 (MPE,
TM, RGB, ROL).
DVERGLO
Charadrius dubius
1989: 1 par hekket Øra, Fredrik-

Skremt skjeandhunn, Øra 28. 05. 90. Foto : G. S. L. Ludvigsen
stad, 1 pull 02. 07.
(GMO) .l par hekket
Søndre Boksjø , Halden
02. 06. (MN). 2 par
hekket Kaines, Sarps·
borg 04·13.06. (RRY).
TUNDRALO
Pluvialis squatarola
1990: 1 ind. 2K+ Akerøya,
Hvaler 05.05. (AOS) . 1
ind. 2K+ Søndre
Asmaløy, Hvaler 20. 05 .
(MGV) . Vårfunn er
uvanlig i fylket.
VIPE
Vanellus vanellus
1990: 1 ind. lK+ Øra, Fredrikstad 2B. 12. (GMO) .
Vinterobs.

SAND LØP ER
Calidris alba
1990: Alle observasjoner fra
Akerøya, Hvaler: 3 ind.
2K+ 05. OB. 5 ind 2K+ 17.

08 . 4 ind. 1K. lB.OB . 1 ind.
IK+ 19. OB. 2 ind. 1K+ 31 .
08. 2 ind. 1K+ 01. 09, 7
ind.l K+ 02. 09. 1 ind. 1 K+
03.09 . (AOS) .
TUNDRASNIPE
Calidris ferruginea
1990: 1 ind. 2K+ Akerøya, Hvaler 20. 05. (AOS).
Vårfunn er uvanlig i østfold.
FJÆREPLYTT
Calidris maritima
1990: 145+ ind lK+. Storeribba
og Kollen, Hvaler 01 . 12.
(TRS) .
FJELLMYRLØPER
Limicola faleinellus
1990 : 1 ind. 2K+ Kurefjorden,
Rygge 14. OB . (JSL, ALA,
SEN ).
KVARTBEKKASIN
Lymnocryptes minimus
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1990: Observasjoner fra
Akerøya: 1 ind. 1K+ 23.
09. (MPE, JKS, JRA) . 1
ind . l K+ OB. 10. (AOS) . 1
ind. lK+ 09. 10. (JFI). 1
ind. lK+ 12. 10. (MPE,
JFI). 1 ind. 1K+ 14.10.
(MPE. JKS, KVE, JRA,
HMØ). 1 ind. 1K+ 03. 11 .
(M PE, JSL, JRA). 1 ind.
1K+ 04. 11 . (AOS) . 1 ind.
1K+ Øra, Fredrikstad 25.
10. (ALA).
DOBBELTBEKKASIN
Gallinago media
1990 : 1 ind. 1K+ Akerøya, Hvaler 13-14. 09. (MPE,
ROL, SEN).
SVARTHALESPOVE
Limosa limosa
1990: 1 ind. 2K+ Øra, Fredrikstad 01 . 05. (JSL, MPE,
TM). 1 hann 2K+ øra,
Fredrikstad 05 - 09 . OB"
(ALA, GMO ). 1 hann

2K+ Øra, Fredrikstad 12.
08: (JSL, SEN ). 1 ind.
1K+Ovenbukta,
Kurefjorden, Råde 18.
08. - 01.09. (RWI, AHA).
LAPPSPOVE
Limosa lapponica
1990: 3 ind. 2K+ oversomret
Kurefjorden, Rygge
(RWI).
RØD STILK
Tringa totanus
1990: 1 ind. lK+ Heia, Hvaler
01 . 12. (TRS). Vinterobs.
STEINVENDER
Arenaria interpres
1990 : Minst 1. par hekket
Akerøya, Hvaler 2 pull.
(MPE,ROL).
SVØMMESNtPE
Phalaropus lobatus
1989: l hunn 2K+
Sorgenfrigropa, Fredrikstad 19. 05. (GMO) .
TYVJO
Stercorarius parasiticus
1989 : lind. 2K+ Øra, Fredrikstad 17. 06. (GMO).
Uvanlig å observere
denne arten så langt
inne.

FJELWO
Stercorarius longicaudus
1990: lind. lK Struten, Onsøy
10. 10. (MGV).
STROJO
Stercorarius skua
1990: 1 ind. 2K+ Akerøya, Hvaler 19. 05. (MPE, ROL m.
fl) . 4 ind. 1K+ Akerøya,
Hvaler 09.10. (JFI, JRA,
JKS, HMØ). 1 ind. lK+
Struten, Onsøy 10. 10.
(MGV, PFU).
DVERG MÅKE
Larus minutus
1990: 1 ind. 3K+ Akerøya, Hva
ler 25. 03: ( JSL, MPE,
TAA, SEN ). 1 ind. 2K+
Akerøya, Hvaler 06. 05.
(GM O ). 2 ind. IK
Akerøya, Hvaler 18. 08. (
JSL. TAA). 1 ind. IK
Søndre Jeløy, Moss 26.
12. (AHA) .
HETTEMÅKE
Larus ridibundus
1990: 57 ind. 2K+ Sjøbadet,
Moss 21. 01 . (RWI). 1 ind.
2K+ Fredrikstad
fergested, Fredrikstad
24. 01. ( MPE). 1 ind.
2K+ Kongsten, Fredrik
stad 01 . 02. ( MPE ).
Vinterobs.

FISKEMÅKE
Larus canus
1990 150+ ind. 2K+ Kongsten,
Fredrikstad 30. 01.
(M PE ). Vinterobs.
POLARMÅKE
Larus hyperboreus
1990 1 ind. 2K Moss havn, Moss
20. Ol: (RWI) lind.
2K Øra, Fredrikstad 03.
02. ( GMO, JRA). 1 ind.
4K+ Øra, Fredrikstad 04.
02. ( GMO ). 1 ind. 2K
Øra, Fredrikstad 11.
04: (RFR ). 1 ind.2K
Skinnerflo, Råde 13. 04.
(HFR). lind. 2K Akerøya,
Hvaler 05. 05. (SEN ). l
ind. 4K+ Struten, Onsøy
07. 10. (MGV, PFU ). 1
ind. 1K Struten,Onsøy
10.10. (MGV), 1 ind, lK
Akerøya, Hvaler20 - 21.
10: (JSL, MPE, JKS,
GMO m. fl. ).
SVARTBAK
Larus marinus
1989: 2 ind. 4K+ tilhold ilsesjø,
Sarpsborg i hekkesesongen (KAT) .
1990: 2 ind. 4K+ tilhold ilsesjø,
Sarpsborg i hekkesesongen (KAT).
KRYKKJE
Rissa tridactyla
1990: 250 ind. 2K+ Akerøya,
Hvaler 24. 03. (AOS).
ROVTERNE
Stema caspia
1989: lind. 3K+ Søndre
Asmaløy 15. 07. (RGB).
SPLITTERNE
Stema sandvicensis
1989: 2 ind. 2K+ Søndre
Spjærøy, Hvaler 16. 06.
(GBJ ),
1 ind 2K+ Herføl, Hvaler
25. 07. (ALA).

Kvartbekkasin, AkeTPIya. Foto: S. Engebretsen
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1990: 3 ind. 2K+ Vikerkilen,
Hvaler 17. 03. (RGB,
ROL, EBO). 1 ind, 2K+
Akerøya, Hvaler 03. 06.
(MPE) . 1 ind.2K+
Brattestø, Hvaler 04. 06.
(MPE, JSL, TAA. JKS,
UH). 1 ind. 2K+
Vikertangen, Hvaler 13.
07. ( GMO; JRA ).
LOMVI Uria aalge
1990: 1 ind . 3K+ Struten, Onsøy
28.06.(MGV) .
Sommerobs
ALKE Alca torda
1990: 1 ind. 3K+Struten, Onsøy
19.06. (MGV, PFU). 1
ind . 1K+ Øra, Fredrikstad
16.11 .(JSL) .Sommerobs

ALKEKONGE Alle alle
1990: 100. lK+Akerøya, Hvaler
02. 11. (AOS) . 1 ind.
1K+ Øra, Fredrikstad 16.
11 . ( JSL ). 160 ind.
Akerøya, Hvaler 17. 11.
(AOS ).
LUNDE
Fratereula arctiea
1990 : 1 kad. 2K+Akerøya, Hvaer17. 03, (~PE, TAA) 1
kao. 2K+ Akerøya, Hvaler 23 . 03 . (MPE, TAA). 1
kad.2K+ Akerøya, Hva
ler19.04. (MPE, TAA).1
ind. 1K Akerø.ya, Hvaler
12.10. (MPI':,JFI).l ind .
1K+ NordreSøster,
Onsøy 20. 10. (OTE) . 1
inC!. 1K+ Struten, Onsøy
24. 10. (MGV) . 1 ind.1K
Seiløflaket, Hvaler 24.
10.' (MGV, TNY, BSM) .
1 ind. 1K+ Heia, Hvaler
21. 12. (TNY) . 1 ind. 6K+
Søndre Asmaløy, Hvaler
29. 12" Fuglen var
ringmerket som 2K+ på
Isle of May, Britiske øyer
15.06.86. (HKO,

Lavskrike. Tegning T. R. Stølen
KKK,MGV) .
TURTELDUE
Streptopelia turtur
1990: 1 ind. 2K+ Akerøya, Hvaler 17. 05. ( JSL, MPE,
ROL, m. fl. ). 1 ind. 2K+
Akerøya, Hvaler 23 . 05.
(MPE,ROL, GMO, JRA).
1 ind. 2K+ Akerøya, Hvaler 09.06. (GM O ).
SNØUGLE
Nyctea scandiaca
1989: 1 ind, 2K+ Hankø Nord,
Onsøy 22. 12. ( HKR til
GHA ).
1990: 1 ind. 2K+ Eldøya, Rygge
08.02. (RGU).
HAUKUGLE
Surnia ulula
1989: 1 ind. lK+
Kjølbergskogen, Borge
05.10. (ALA). lind. lK+
Søndre Asrnaløy, Hvaler
20. 10. - 31.12. (AMK,
HKO, MGV). 1 ind. 1K+
Dingtorp, Eidsberg 11.11 .
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- 31. 12. (POS) .
1990: 1 ind. 2K+ Søndre
Asmaløy, Hvaler 01 . 01 17. 03.(AMK, HKO,
MGV, ALA) . 1 ind. 2K+
Dingtorp, Eidsberg
01 . 01 .- 10. 03. (POS). 1
ind . 2K+ Torsnesveien,
Fredrikstad 11 . 02.
(GM O ).1 ind. 2K+ Deger
nes primo april. (NSK ).
SPURVEUGLE
Glaucidium passerinum
1990: 5 ind. Sølvstu , Sarpsborg
21 . 01 . (GMO) .
NATTRAVN
Caprimulgus europaeus
1990: 5+ ind. 2K+ Sprinklet,
Onsøy 01 . 06. (HFR) . 1
ind .2K+ Torsnes, Borge
06. 06. ( GMO ). 1 ind.
2K+ Grimstad,
Borge 08. 06. ( GMO ).
Observasjoner fra ytre
strøk av fylket.

ISFUGL
Alcedo atlhis
1981: 1 ind. 1K+ lunnet død ved
bekk Ira Kjennetjem,
Onsøy. ( TRS).
1990: 1 ind. lK+ Kjøkøy Nord,
Kråkerøy 01. 09. ( TNI,
BPE, RPD).
HÆRFUGL
Upupa epops
1990: 1 ind.l K+ Gimleleitet,
Rakkestad 02.10. (RAV,
POS ).
TRELERKE
Lullula arborea
1990 : 1 syngende hann
Trolldalen, Kråkerøy 27.
03. (MGV). 1 syngende
hann Arekilen, Hvaler 07.
04. (MGV).
1 par Ekheim, Kråkerøy
11 - 19. 04. ( MGV, PRV,
RSO,TAA ). Treler1<a er
en avartene som blir
rapportert altfor sjelden.
Østfold har bortimot hele
den norske populasjonen
avarten og vi ønsker der
for å holde ekstra oppsikt med denne.
SANGLERKE
Alauda arvensis
1990: 10 ind. 2K+ Øra, Borge
14.01. (REI, ELL). 3 ind.
ind. 1K+ Øra, Fredrikstad
29.12. (JSL ).vinterobs.
FJELLERKE
Eremophila alpestris
1989: 1 ind. lK+ Akerøya, Hvaler 15. 10. ( SEN, JRA ).
1990 : 2 ind. 2K+ Øra, Fredrikstad 05.01. ( LFL ).
LAvESVALE
Hirundo rustiea
1990: 1000 ind. lK+ Akerøya,
Hvaler 01.09. ( AOS ).

Voksen kornknlke. FOla: L. Fløselh
TAKSVALE
Deliehon urbiea
1990: 1 ind. lK+ Albino Søndre
Jeløy, Moss 27. 08.
(AHA ).
HEIPIPLERKE
Anthus pratensis
1990: 1 ind. lK+ Øra, Fredrik
stad 28 - 29.12. (JSL,
GMO ). Vinterobs.
LAPPIPLERKE
1989: 1 ind. 1K+ Akerøya,
Hvaler 24. 09 . ( SEN ).
1990: 1 ind. 1K+ Akerøya, Hvaler 21 . 09. ( MPE).
Resten av observasjonene er gjort på Øra,
Fredrikstad og dreier
seg om 1K+ fugler: 1 ind.
10.09. (JSL, SEN). 2 ind
12.09. (JSL, JKS). 1 ind.
13.09. (JSL, SEN). 5 ind.
19. 09. (JSL, GMO). 2+
ind. 20. 09 . (JSL,SEN).l
ind. 23. 09. ( JSL) . 1 ind.
26.09 . ( GMO, ALA)
GULERLE
Motaeilla flava
Engelsk gulerle M. 1. Ilavissima
1989 : 1 hann 2K+
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Skipstadkilen, Hvaler 13.
05. (ALA).
VINTERERLE
Motaeilla einerea
1990: 1 ind, 2K+ Tistalossen,
Halden 14. 01 . (MPE,
TAA, TST ).Vinterobs.
LINERLE
Motaeilla alba
Svartryggerle M.a. yarelli
1990: 1 hann 2K+ Akerøya,
Hvaler 18, 24 og 25.03.
( MPE, TM, JSL, JKS,
SEN, UH ). 1 ind, 2K+
Søndre Jeløy, Moss 08.
04. (RWI).
SIDENSVANS
Bombyeilla garrulus
1990:5ind.1K+Struten,Onsøy
08. 10. (MGV).
FOSSEKALL
Cinelus einelus
1990: 1 ind. 1K+ Akerøya, Hvaler 27. 10. (AOS).
RØDSTRUPE
Erithaeus rubecula
1990: 1 ind. 2K+ Løvø, Øra,

Fredrikstad 10. OL
( MPE,TAA). 1 ind. 1K+
Akerøya, Hvaler 17.12.
(AOS ).
NATTERGAL
Luscinia luscinia
1988: 1 hann sang Skolleborg,
Aremark ca. 1988. (NLA
til GHA).
1989: 1 hann sang Sø ndre
Jeløy. ( RWI ). 3 hanner
sangAreljorden, Rygge
(RWI ). 1 hann sang
Mossehallen, Moss
(RWI ). 3 hanner sang
Eldøya, Moss (RWI).
1990: 1 hann sang Råde kirke,
Råde. ( RWI ). 2 hanner
sang Søndre Asmaløy,
Hvaler 19. 05. ( MGV).
6 hanner sang Eldøya,
Rygge 21. 05. ( MGV ).
1 hann sang. Vevlen, Idd
Halden 25. 05. (TST):
1 hann sang Isebakke ,
Halden mai. ( OHS).
1 hann sang Værne Klos-

ter, Rygge 02. 06. (ADY).
1 hann sang
Augeberghølen, Råde 03
- 10. 06. (ADY, RWI). 3
hanner sang Areljroden
øst, Rygge 06. 06.
(MGV, RKR).
SØR NATTERGAL
Luscinia megarhynchos
1989: 1 ind. Akerøya, Hvaler 02
- 08. 05. Ringmerket.
(MPE, TAA; ROL; RGB;
MGV m. Il. ) 13. lunn i
Norge og det 2. i Østfold
SVARTRØDSTJERT
Phoenicurus ochruros
1990 1 ind. Akerøya Hvaler 21.
04. (GMO).
RINGTROST
Turdus torqualus
1990 12 ind. 2K+ Akerøya Hvaler 01. OS, ( AOS ).

Varsler. Tegning: T. Aarvak
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DUETROST Turdus viscivorus
19891 ind. 2K+' Krosseren
Jeløy, Moss 02. 01.
( AHA ),Vinterobs.
GRESSHOPPESANGER
Locustella naevia
1989: 1 hann 2K+ sang
Skårakilen, Onsøy 27 28. 05. (GMO, ESK).
1990: 1 hann 2K+ salig
Skårakilen 21. 05 - 23.
06. ( Mange observatø
rer ).
SIVSANGER
Acrocephalus shoenobaenus
1990: 2 hanner sang
Skårakilen, Onsøy 31 . 05
- 14. 06. (
GHA, TAA m. 11). 1 hann
sang Viersholm, Råde
06.06. (TAA). 1 hann
sang Skinnerflo , Onsøy
10.06. (ADY).

MYRSANGER
Acrocephalus palustris
1989: 1 hann 2K+ sang
Børtevann, Sarpsborg
10. 06. (KAT ). 2 hanner
2K+ sang Arum, Borge
12.06. (KAT). 5hanner
2K+sang Augeberghølen
-89. ( RWI ). 1 hann
2K+ sang Søndre Jeløy,
Moss -89. (RWI). 1 hann
2K+sang Kurefjroden,
Rygge - 89. (RWI). 4-5
hanner 2K+ sang
Elde ya Rygge -89.
(RWI)
1990: 2 hanner 2K+ sang
Skårakilen, Onsøy 21.
05. - 14.06. ( MGV,
TM). 1 hann 2K+ sang
Ørafyllinga, Fredrikstad
05.06- 17.06. (KAT;
GMO; JSL): 1 hann 2K+
sang A(efjorden Vest 06.
06. ( MGV, RKR ). 1 ind.
sang Huseby, Onsøy 06.
06.( TM). 3 hanner 2 K+
sang Viersholm, Råde
06.06. (TM) .l hann
2K+ sang Bønevann,
Sarpsborg08.06. (KAT).
hanner 2K+ sang Råde
kir1le, Råde 14. 06.
( TM). 4hanner 2K+
sang Augeberghølen,
Råde 14.06. ( TM). 1
hann 2K+ sang Slevik,
Onsøy14. 06. (TM). 1
hann 2K+sang Buer
Sarpsborg 18.06.( KAT ).
HAUKSANGER
Sylvia nisoria
1990 : 1 jnd. lK Akerøya, Hvaler
24 - 25. 08: Ringmer1let
(JSL, SEN, GMO, JRA,
MPE, MTO). 1 ind, lK
Akerøya,Hvaler 08. 09 :
Rjngmer1let ( JSL, JKS,
MPE, JRA, SEN ).

DVERGFLUESNAPPER
Ficedula paNa
1990: 1 hann 2K+ sang Berg
Skog, Eidsberg 24. 05.
(MGV) .
PUNGMEIS
Remiz pendulinus
1989:1 hann 2K+ Øra, Fredrik·
stad 07. 05. - 07. 07:
Fuglen bygde 3
rejrpunger. ( ESH, KAT,
MGV m. fl ). Første
funn avarten I Norge.
VARSLER
lanius excubnor
1990: 1 ind. 2K+ Aremar1l13.
01. (MPE, TM, TST). 1
ind.2 K+ Indre Iddefjord,
Halden 14. 01 . ( MPE;
TM; TST). 1 jnd. 2K+
Skinnerflo, Råde 21 . 01.
(RWI, LFL). lind. lK+
Storenga, Borge 12. 11 .
(JRA ). 1 ind. 1K+
Buerbekken, Sarpsborg
28. 12. ( KAT).
Vinterobs.
LAVSKRIKE
Perisoreus infaustus
1990: 2 ind. lK+ Spydevold
Gård, Rakkestad 26. 11.
(RKR). 2. funn av anen i
Østfold.
KORNKRAKE
Corvus frugilegus
1990: 1 ind. 2K+ Øra, Fredrik·
stad 17. 03. ( GMO ). 1
jnd . 2K Fredskjær Gård,
Rygge 25. 03. (LFl). 2
ind. 2K+ Akerøya, Hvaler
01 . 04. ( AOS ). 1 ind. 2K
Øra, Fredrikstad 19. 04
(GMO ).
STÆR
Stumus vuigaris
1990: 150+ ind. 2K+ Fredrikstad
sentrum, Fredrikstad 08.
01 (OTE) . 7ind. 2K+ Øra,
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Fredrikstad 10. 01 .
( MPE). Vinterobs.
BOKFINK
Fringilla coelebs
1990: 1 hann 2K+ Børtevann,
Sarpsborg 20. 01 (KAT).
Vinterobs.
BJØRKEFINK
Fringilla mont~ringilla
1990: Mange Ind. på Jeløy,
Moss j januar. ( RWI ).
STILLITS
Carduelis carduelis
1990: 10 ind. 2K+ Øra, Fredrikstad 1O. 01 . (AlA). 3 ind.
2K+ Gunnarbybekken,
Rygge 25. 02. (lFl,IJA).
1 ind.2 K+ Øra, Fredrikstad 19.04. (RFR). lind.
2K+ Akerøya,Hvaler OS.
05. (AOS). 2 ind. lK+
Øra, Fredrikstad 06. OB.
(ALA ). 1 ind. 1K+ Hevin
gen, Sarpsborg 17. OB.
(ALA).7ind. 4-2K+, 3-1K.
Hafslund Hovedgård,
Sarpsborg 22.OB.
( ALA) . 1 ind. 1 K. Hevin
gen, Sarpsborg 23.
08,03. 09 og 04. 09.
( ALA) . 11 ind. lK+
Hafslund Hovedgård
Sarpsborg 06. 09. ( AlA).
14 ind. lK+ Jyden,
Sarpsborg 27.09. (ALA),
·4, jnd, 1K+ Akerøya,
Hvaler 30. 09.
(AOS). 3 ind. lK+
Akerøya, Hvaler 12.10.
(AOS ). 3 ind. lK+
Øra, Fredrikstad 17. 10.
(GM O ). 5 ind. 1K+ Øra,
Fredrikstad 25. 10.
(AlA) . 12 ind. 6 - 2K+, 6
- 1K Øra, Fredrikstad 26.
10. ( ALA). 14 ind. lK+
Øra, Fredrikstadll. 11 .
(GM O ).4 jnd. lK+ Øra,
Fredrikstad 25. 11 .
( KAT) .

øverst: Pungmelshann. Øra Fredrikstad 07.05.89. Ny art for Norge. Foto: M. Viker
Nedllrsf: MyrsanQer. ,"smaley 1991. Foto. J. S. L. Lud"":;:: :;
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GRASISIK
Carduelis Ilammea
U. a. C. I. cabaret
1988: 2 ind. 1K+ 26.09.'
Ringmerket. (MPE, SEN,
TM.m. Il.) 1 ind. lK+08.
10.' Aingmerket. ( MPE,
SEN, TM,m. 11).1 ind.
1K+ 22. 10.' Aingmerkel.
(MPE, SEN, TM, m. fl.)
Alle obsevasjonene Ira
Akerøya, Hvaler.
1990: 1 ind. lK 09. 09.' (MPE,
JSL).l ind. lK 20. 10.'
(MPE, JSL, GMO, JAA,
JKS l . 1 ind, lK 21 . 10.'
(MPE,JSL, JAA, JKS,
AJA ). 2 ind. 1 hunn 2K+
og en lK 03.11.'( MPE,
JKS, JFI, JSL, JAAl. Alle
individene ring merket på
Akerøya, Hvaler.

sang Solli kapell, Sarpsborg 16. 06. ( HRY l . 1
ind. 1KAkerøya, Hvaler
14 - 16. 09. (MPE, JSL,
AOL, JKS m. fl ).
KONGLEBIT
Pinicola enucleator
1989: 2 ind. lK+ Herretangen,
Øra 12.11. (OTE).
1990: 2 ind. hann og hunn 2K+
Honningen, TrømborgIjella, Eidsberg26 .03.
(ALA l.
HOATULAN
Emberiza hortulana
1990: 1 hunn 2K+ ringmerket
Akerøya, Hvaler 17. 05.·
(JSL: MPE, JRA. ROL,
TST m. 11.) 1 ind. 1K
Akerøya, Hvaler
25. 08. ( SEN, GMO ).

POLAASISIK
Carduelis hornemanni
1990: 2 ind. 1Kringmerket
Akerøya, Hvaler 06. 10.'
(MPE).3 ind. lK+
Akerøya, Hvaler 27.10.
( MPE, JKS,JFI, JSL,
AJA).2 ind. lK og 2K
hann ringmerket
Akerøya Hvaler 03. 11.
( MPE, JSL, JKS, JFI,
JAA ). 2 ind. 1K+ Øra,
Fredrikstad 13. 12. 31.12. (GMO, JAA,
HMØ).
BANDKOASNEBB
Loxia leucoptera
1990: 1 ind. 1K+ hunnlarget
Akerøya, Hvaler 19. 08.
(JSL, AFA, JAA, CJA). 1
hunn 1 Kringmerket
Akerøya Hvaler 16. 09.'
(JSL, MPE, AOL, GM O,
m. 11.):
ROSENFINK
Carpodacus erythrinus
1990: 1 hann 2K+ sang Halden
mai ( OHS ). 1 hann 2K+
sang Akerøya, Hvaler 05.
06. ( JSL l. Flere hanner
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VIERSPUAV
Emberiza rustica
1990: 1 hunn 2K+ ringmerket
Akerøya, Hvaler 24. 05.'
(JSL, MPE, JKS, AOL,
GMO, JRA). 2. lunn i
Østfold.
BRUNHODESPUAV
Emberiza bruniceps
1989: 1 hann 2K+ Akerøya,
Hvaler 02 - 03. 09. ( JSL,
AFR, RGB m. fl) . Første
lunn avarten i Østfold.
Arten er vanlig burfugl i
hele Europa og lunnet
regnes derfor ikke som
spontant. 11. lunn i
Norge.

MOSS OG OMEGN RINGMERKINGSGRUPPE
Jo Ranke
Ringrnerkingen
i
Mossedistriktet har vært delt i to
områder. Den ene har vært
konsentrert ved Jeløy Radio,
som har vært en fast stasjon
med nettfangst.

opphold i pensjon etter sykdom
eller skade. Det er denne
spredte ring merkingen som etter hvert har utviklet seg til Moss
og omegn ringmerkingsgruppe
(RG) .

Hermansen, Asgeir Rosnes og
Lennart Fløseth. Ole Jørgen
Hanssen og Jan Ingar Iversen
Båtvik har forsynt oss med ringer fra hhv. Zool. Mus. Oslo og
Stavanger Museum.

Den andre ringrnerkingen har
vært foretatt spredt innenfor
distriktets kommuner i områder
med uthengte kasser og i måkeog ternekolonier i Kurefjorden
og Vansjø . En del fugl er også
merket etter et kort eller lengre

De som har merket fugl er først
og fremst medlemmer tilsluttet
Moss og Omegn Fugleforening.
Øyvind Lågbu og Jo Ranke
startet opp med pullusmerking i
sjøfuglkoloniene. Senere har vi
fått
god
hjelp
av
Kai

Gruppas kontaktperson er:
Jo Ranke
Jac. Sømmesgt. 6e
1500 Moss
m.09271770

RINGMERKINGSOVERSIKT FOR MOSS &
OMEGN RG .
Art
SMÅLOM
KNOPPSVANE
GRAVAND
SILAND
VEPSEVÅK
SPURVEHAUK
MUSVÅK
FISKEØRN
JAKTFALK
TJELD
DVERGLO
STRANDSNIPE
FISKEMÅKE
GRÅMÅKE
SVARTBAK
HETIEMÅKE
MAKRELLTERNE
ALKEKONGE
LOMVI
BYDUE
SKOGDUE
GJØK
SPURVEUGLE
KATIUGLE
PERLEUGLE
TÅRNSEILER
VENDEHALS

82-89

90

TOT

l
5

l

l
6

l
l
l

l
l

2
2EJ
3

2
3
6

3
26
3

2

2

2
l
268
28
47
424
760

2
14
2

6
2
101

4

l
282
30
53
426
861
l

4

l

l

2

2

l
l
134

l
l
147
l

13
l

7
15

l

8
15
28

Art

82-89

GRØNNSPETI
l
FLAGGSPETI
5
TAK SVALE
2
SANDSVALE
2
KRÅKE
4
SKJÆRE
5
NØTIESKRIKE
5
KJØTIMEIS
765
BLÅMEIS
475
SVARTMEIS
22
TOPPMEIS
3
LØVMEIS
65
GRANMEIS
26
SPETIMEIS
75
TREKRYPER
2
GJERDESMETI
l
RØDSTRUPE
34
RØDSTJERT
5
SVARTTROST
13
GRÅTROST
3
RØRSANGER
2
MUNK
2
LØVSANGER
2
FUGLEKONGE
GRÅFLUESNAPPER
4
S/H FLUESNAPPER 224
JERNSPURV
5

90

l

l

TOT
l
6
2
2
4
6

5
3
14
4
11
2
19

768
489
26
3
76
28
94

2

2

l
36

5
l

14
3
2
2
2

2

2

13

4
237

5

Art
LINERLE
VINTERERLE
STÆR
GRASPURV
PILFINK
KJERNEBITER
GRØNNFINK
GRØNNSISIK
GRASISIK
DOMPAP
BOKFINK
BJØRKEFINK
GULSPURV

82-89
15
1
77
12
31
1
156
101
2
64
11
6
4

90

10
3
16

1

TOT

STØrr Norsk Fuglevernsfond

15
1
87
12
34
1
172
101
2
64
11
7
4

Bankgironr. 6404. 09. 53556
Pos/glronr. 554 7203

--------------- -------------------------------------------

Sum 67 arter

3962·

256 4218

Tegning T. Aarvak
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Stormsvalen, en sagnomsust ou mystisk art
Litt om artens historie, og noen feltnotater fra Røst i Lofoten.
Tomas Aarvak

Tegning Thomas Aarvak

Storm- og havsvale er kanskje
de to sjøfuglene som er minst
kjent i Norge. De kommer på
land kun om natten i hekketiden,
og da går de rett ned i sprekker
og huller langt ned i bakken.
Begge artene har'enmegel"karakteristisk surrende lyd som
stiger og faller i tonen. Havsvalen spiller dypt nede i jorden, og
en må ofte stikke hodet godt ned
i hullet/sprekken for å høre lyden. En fantastisk opplevelse er
det å kunne ligge på bakken i
sommematten, høre den surrende lyden som slutter med et
uik-a uik-a, og samtidig kjenne
den karakteristiske oljelukten
fra fuglene. Stormsvalen har i
tillegg et fluktspilllavt over bakken,
som
er
flaggermuslignende med stadig
vekslinger i retning og hastighet.
Da kan man på ganske god avstand hø re lyden kokk kokk kokk
pitter-r-r-r-r-al.

I Norge ble det første sikre·individet av stormsvale skutt på en
av øyene utenfor Kristiania
(Oslo) høsten 1847, og det
neste på Bygdø i januar 1851.
Det tredje sikre individet kominerfaklisk fra Svinesund, da en
stormsvale ble fanget 2 januar
1876
ved
innløpet
til
Fredrikshald (Halden). Den ble
fanget mens den fløy frem og
tilbake over en åpen isråk i den
isbelagte fjorden! I Fredrikstad
har det og blitt skutt et individ 28
november 1881. 1,1921 skriver
Collett at storstormsvalen (Som
den het dengang) besøger
tilfældig
Norges
kyster;
undtagelsesvis paatruffet i bunden at Kristianiafjorden.
Gjennom de siste hundre årene
har det vært kjent at arten forekom tilfeldig langs kysten,
selvom Røstværingene imidlertid illere generasjoner har kjent
til disse underlige trollfuglene.

30

Når de drev med fangst av lundeunger på natta så kunne de
ofte høre en merkelig surrende
lyd fra bakken, og noen ganger
kunne
de
skimte
det
flaggermusaktige spillet som
disse mørke mystiske fuglene
drev med. Alt dette mystiske
gjorde at de ble omtalt som
trolHugler eller huldrefugler.
Først i 1961 ble det påvist at det·
var to arter trollfugl på Røst.
Stormsvalene som familie var
godt kjent allerede på 1700-tallet av sjøfolkene, da fuglenes
tilstedeværelse var et varsel om
uvær og storm. Stormsvalene
ble også utnyttet på andre måter
på 1700- og 1800 tallet. Morier
på Chat ham Isles, eskimoer og
nordamerikanske ' indianere i
Alaska, Britisk Columbia og Staten
Washington
brukte
stormsvalene som mat. En annen bruksmåte eksisterte blant

sjøfolk og hvaijangere, da de
brukte storrnsvalene som talglys. De trakk en veke ned gjennom nebbet og ut gjennom kloakken. Veken trakk til seg oljen i
magen på fuglen, som så ble
påtent.
Selve familien ble av vitenskapen beskrevet først i 1758 av
Linnaeus i hans Systema
Naturae.
Av
de
fem
stormfuglene som ble beskrevet
var bla. havsvalen.
Stormsvalen ble derimot beskrevet første gang i 1817
(Vieillot).
Historien
bak
navngiving av denne arten er
interessant. Dr. William EHord
Leach ved Britisk Museum fikk i
1819 kjøpt et eksemplar ved en
auksjon hos William Bullock for
1:5 ISs. Ikke så lenge etter kom
Coenraad J. Temminck på besøk til museet, og han ba da om
å få se eksemplaret. Aret etter
publiserte han storrnsvalen under navnet ProeelIaria Leachii i
Manuel d'Ornithologie. Dermed
var det engelske navnet Leach's
Stormpetrel uungåelig. Dette
førte til en het debatt over
Leach's berettigelse til en slik
ære.
For
å
motarbeide
Temminck, så foreslo den
Høyverdige John Flemming at
stormsvalen
skulle
hete
ProeelIaria Bullockii. Grunnen
var som han sa: ~ utøve en viss
rettferdighet ovenfor den personen som hadde energi til ~
foreta en forskningsreise, og
med skarpsindighet klare ~
identifisere den omtalte fuglen
som en ubeskrevet art. Bullock
beskrev aldri arten selv, og selv
om han hadde gjort det så ville
det ikke ha noen betydning for
den latinske navngivingen. I
auksjonskatalogen hevdet han
at dette var det eneste eksemplaret avarten, men det fantes
da allerede tre eksemplarer av
arten i Europa. Ett eksemplar
befant seg i museet i Paris, ett
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En side fra fofatterens logg, ført pA Røst.
ble eid av MeifIren Laugierog ett
tredje var eid av L.A.F . Baillon .
Det var dette siste eksemplaret
som Vieillot brukte da han beskrev arten i 1817, året før
Bullock fikk tak i den første Britiske stormsvalen .
Enhver som har hørt litt om havog stormsvaier kan umulig
unngå å bli facinert av disse.
Deres temmelig ukjente biologi
og kryptiske adferd gjør .det
spenne de å jobbe med dem.
Sensommeren 1990 hadde jeg
mitt første møte med disse
mystiske fuglene på Røst i Lofoten. Roar Frølandshagen og
jeg var ute med båt sammen
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med Roald Olsen, eieren av
Kårøya Rorbucamping, da de
første havsvalene brått danset
forbi båten. Betingelsene for en
riktig fin havsvalenatt var tilstede: midnattsol og blikkstille
hav. Vi hev ut litt torskelever, og
da fikk vi virkelig studert disse
fantastiske skapningene. Med
høyt hevede vinger fem meter
fra båten, flagret og trippet de
som ballerinaer bortover vannflaten . Elegansen og skjønnheten til havsvalene var enorm.
Det var virkelig en enorm oppleveise, som fikk en til å beundre
disse skapningene. Tross alt så
veier de ikke mer enn 20-39

gram, og de er tilpasset et
oceanisk liv med storm og uvær
I Eneren I~en stund dukket også
<le første stormsvalene opp.
Forskjellen på fluktmåte var
meget
iøyenfallende.
Hos
havsvalene var vingeslagene
svært lene og raske, og det var
vanskelig å se de enkehe vingeslagene når de Ikke plukket
næring
fra
havoverllaten.
Stormsvalene derimot hadde en
terneaktig flukt, hvor vingene
virket lange og det var len å se
de enkelte vingeslagene.
Aret ener var jeg så heldig å få
jobbe på lunde-prosjektet til
Tycho Anker-Nilsen, og da ble
det endel netter i vannkanten
med kikkert og fehhåndbok. Så
fort mø rket seg på, så kom
havsvalene , og stormsvalene
inn mot land. Det var bare å lene
seg tilbake og nyte synet!
Hovedjobb!ln på Hernyken var
forskjellige studier på lunde,
r;'len det ble og litt tid til fangst av
hav- og slormsvaler. Overraskende var det første gangen jeg
fikk sjansen til å sammenligne
hav- og stormsvale i hånd, Det
var
en
enorm
forskjell.
Stormsvalene var bare utrolig
rTlye råere i utseende og størrelse enn havsvalene. Det var
omtrent som å sammenligne
polarmåke og fiskemåke. Totalt
fanget vi på sensommeren 275
havsvaler og 18 stormsvaier.

Appendix:
Funn av havsvaler
stormsvaIer I Østfold:

og

Havsvale:
1 ind. ved Tistedalsfossen,
Halden
høsten
1864
(Collen).

1 ind. skutt på Onsøy 24 november 1926 (Collen).
1
ind.
ringmerket
på
Akerøya, Hvaler 30 august
1987.
Stormsvale:
1 ind. fanget ved Svinesund
2 januar 1876 (Collett).
lind. skutt I Fredrikstad 28
' november 1881 (Collen).

1 hann i Tune 2 desember
1953 (Zooi.rrus. Oslo)_
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HøslSpili hos Sldmmemaggeltlus
i Fredrikstad, Moss og Halden.
Geir Hardeng
Som det framgår av artikkelen»
Flaggermus-arter i Østfold" i
Natur I Østfold nr 21991 , s. 9596, er skimmeHlaggermus bare
sikkert notert noen få ganger i
Østfold
I « FladdennOss handling « (
Gerell I Frylestam 1980, Lund
står flg.: " Lever mest adel . i
stader och samhållen, dår man
kånner
igjen
den
under
senhOsten på et hOgt, taktfast,
tickandelåte «.
I I. Ahlen : « Identlflcatlon of
Scandinavian Bats by thelr
sounds « ( Inst fOr vineknologi,
Uppsala 1981, nr. 6: 35-38), beskrives bl. a. " høstsangen "
mer detaljert, utfra takt ( puls ),
styrke og frekvens ( svingninger) . Denne " sang-flukten "
finner sted ved at flggermusen
flyr høyt. Ahlen skriver at sangen er hørt regulært i oktober
og milde november - måneder i
Uppland.
Moss by 8. 11. 91: Hørt ved
Moss kirke I park om kvelden,
under mildvær med pluss et par
grader, men minusgrader om
natten. Lyden lot seg lett høre til
tross for mye trafikkstøy.
Fredrikstad by 22.11.91: Hørt
ved Domkirken I parken om
kvelden, ved mildvær og lett
regn. I dagene tiden før var det
ca. 10 kuldegrader om nettene,
men væromslag dagen før.
Låten er kraftig, taktfast, noe
matallisk tikkende, nærmest
som regelmessige slag med en
metallgjenstand mot en stram,
spent ståltråd. - Lyder ble
forøvrig ikke hørt aven ca. 70 år

gammel mann ( Organist) jeg
sto sammen med den 22 . 11.91
mens fluktspillet pågikk. Mine ca
30 år yngre ører oppfattet imidlertid lydene nokså intenst. Som kjent mister vårt ø re evnen
til å oppfatte høye frekvenser
etter hvert som vi blir eldre . Vårt
øre eri så måte best utviklet i 1213 års alderen.
Liknende spill ble hørt i primo
november 1988 i tettbebyggelsen nord for Halden sentrum (
Jonny Eriksen, Natur I Østfold
nr 2. 1991 ).
Hørt i villastrøk på Os like ved
Schulzedalen edelløvskog I
Halden ca kl. 18.30 den 14. 12.
91. Individet spilte, men ikke så
intenst og aktivt som observasjonene i Fredrikstad og Moss
beskrevet over. Det var pluss 4
grader i lufta.
skimrneIHøstspill
hos
flaggermus har jeg hørt en rekke
ganger tidligere om kveldene, f.
eks på Os I Halden, men også
på"andre steder i Østfold, uten
at funnene er notert, idet jeg
først i november 1991 sikkert
ble klar over at lydene skriver
seg fra skimmelflaggermusens
" høst-sang " . -Således må i
ettertid erkjennes at flere av de
lydytringer om høsten som jeg
har trodd har kommet fra hussiriss (jfr. Natur I Østfold 1989

8 (2): nok sikkert har vært
skimmeHlaggermus.
Jørn Bøhmer Olsen, Halden har
meddelt at han ved flere anledninger har hørt liknende låter
om høsten. - Det er derlor trOlig
at slikt høstspill forkammer helt
regelmessig i Østfold, hvilket i
så fall gir pekepinn om at
skimmelflaggermus opptrer mer
regulært enn til nå antatt i fylket.
Også i Oslo er arten hørt om
høsten, den 6.10.87 og 2.11.
88
(
G.
Sætre:
"
Kunnskapstatus
for
flaggermusanene IAkerhus
og Oslo " . Miljøvernavd, fylkesmannen, rapport nr. 4 1989,

5.6).
Rettelse:
I den refererte artikkel om
flaggermusarter i Natur I østfold nr 2 1991, 5 94 om
nordflaggermus: Setningen « I
hultrær ved Mysen, Eidsberg,
sommertid på loft, Solåsen,
Kråkerøy, 1985 (forl),» skallyde
slik: " I hunrær ved Mysen,
1984:
Eidsberg,
sommer
Dagtilholdsted for ca 50 individer, hvorav noen ble innsamlet
til Zoologisk museum, Oslo (
Atle Haga medden ).
Et
individ
hadde
fast
dagtilholdsted sommertid på et
loft i Solåsen på nordre Kråkerøy i 1985 ( forl ,) ;'.
Forl. adresse: Fuglevik Platå

19. 1670 Kråkerøy
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UTSIRA
-

Utsira, barenavnet får
det til å sitre i en sliten
men opplvelseshungrig
fuglemann. " Bombeøya ", Norges svar på engelskmennenes
Fair
Isle. Her er det opp
gjennom årene registrert
mange sjeldne fug ler og
av dem flere arter som
har vært nye for vår
fuglefauna. Denne artikkelen forteller om to
høstturer til øya h. h. v. i
1990 og 1991 .

Geir Mobakken

førte med seg de 200
Rødvingetrostene
og
3
Grankorsnebbene som ble sett.
En
Kvartbekkasin
og
2
Tartarpiplerker ble observert på
øst-siden
av
øya.
Hauksangeren. Turteldua og
Svartkråka er fortsatt til stede.
l . oktober er begynnelsen på en

både kval~ativ og kvantitativ
måned forfugl på Utsira. Denne
dagen skulle gi mest av det
førstnevnte med observasjoner
av Dvergspurv og Lerkefalk.
Dessuten en direkte-trekkende
kvartbekkasin, 2 Tartarpiplerker
på Austrheim, en skummel
Gulerle og den sedvanlige

28'-09. ·13.10 1990
Sebastian Ludvigsen og under·
tegnede ankom Utsira på eller·
middagen den 28. september
eller en halv timE!s flYtur fra Oslo
til Haugesund. Forventningene
var store den første dagen, men
fuglene skulket og en lappspurv
var det eneste interresante .
D·en 29. september startet med
en tur rundt i øyas hager for å
"presse bushen". En typisk Utsira-art dukket opp på Austrheim, nemlig en Tartarpiplerke .
Man oppdager dem oftest på
lyden som er et Gråspurv-lignende ·'schrrip'·. Andre arter
denne dagen var ei Turteldue og
en Svartkråke i dalen, en
Hauksanger som satt 5 meter i
fra oss på en gressplen og en
Gulsanger i Sørvik.
30. sepember begynte med
nord-østlig bris som muligens

En typisk hage på Utsira - fra Austrheim. Foto forl.
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Gulbrynsanger
og
l
Turtelduea og Hauksangeren.
Hauksanger. Ellers på mark og
2. oktober kunne by på turens
eng var det l Svartstrupe og l
første"
bombe"
en
Sibirpiplerke. Fuglen ble både Tartarpiplerke.
sett og hørt i en hage på nord. 9. oktober var det vestlig kuling
m.a.o. ikke særlig gunstig vær
Noe annet ble også sett denne
dagen som f. eks. Turteldue, Jo for østlige arter, men på Utsira
sp., 50 Havsule, Rosenfink og kan alt skje. Så som denne dahøstens
første
Dverflue- gen da en vierspurv dukket opp
midt på øya. De tre andre ornitosnapper.
3. oktober satsa vi havsfugl på logene som oppholdt seg her
Perleneset, men det ga kun et ute, ble varslet og fikk noen glimt
av fuglen før mørket senket seg.
fåtall Havsuler og Havhest + en
Arten
er en sto(sjeldenhet i Rolom sp. En dvergspurv satt på et
galand og de var tydelig forjorde i Nordvik hele dagen.
4. oktober begynte med en nøyde med fangsten. Ellers ble
Dvergfluesnapper og en Turtel- dagen tilbrakt på Perlenesset.
Det ga oss 2 Grålire , 150 Havdue. Begge ble sett i dalen som
også fikk besøk av Svartstrupe hest, 100Havsule, l1slomog20
og Hortulan i løpet av dagen. Krykkje .
10. oktober fortsatte kulingen fra
Havsfugl-skådingen kunne by
på l 00 Havsu ler, 100 Havhest, vest og Perlenes et ble prioritert.
Iløpet av de tidlige morgentimer
l storjo og l Pciltujo .
5. oktober ble det igjen havsfugl- trakk det l Stolom, 500 Havhest, 100 Havsule, 20 alkefugl,
skåding fra Perleneset med l
l Storjo, l Jo sp, og 30 Krykke.
Grålire, l Sto~o, lom sp. og 2
Ingen nyankomne fugler i felten,
Havelle som resuttat. 1 Fetten
samme
2
ellers hadde vi Sibirpiplerke, de
Ove rgflu es nappe rne,
Tartarpiplerke,
Svartstrupe,
Dvergfluesnapper, Turteldue
Svartstrupen og Svartkråka ble
og svartkråke . 2 Sjøorre og 2 sett.
11. oktoberførte heller ikke med
Siland lå i Nordvikvågen.
6. oktober hadde sør-østlig drag seg noe særlig med nye trekkfuover seg, og førte til at 2 gler, men 23 Korsnebb sp. og 11
Snøspurv trakk over Austrheim.
Rosenfinker
og
l
En Tartarpiplerke og
en
Gulbrynsanger ankom øya.
Dvergfluesnapper observert i
Dessuten ble det observert 2
Dalen.
Dvergfluesnapper,
l
Svartstrupe , l hauksanger og 7 12. oktober ble relativt lite fugl
Grankorsnebb. Et lite innsig av registrert p. g. a. sterk vind, men
en Sidensvans og en HetteMunk var merkbart med 100 ind.
måke
kan
nevnes.
registrert.
7. oktober førte med seg mye Hauksangeren holder fortsatt
regn og vind, og gjorde at stand i Sørvik, og det har anfettsatsingen ble noe nedpriori- kommet en del meis med 100
Blåmeis som eksempel.
tert. Alikevel ga feHen l
13. oktobervar siste dag på øya,
Hauksanger, 2 Ringtrost, l
og ettersom jeg skulle ta 08 .30
Tartarpiplerke, l gulerle og l
båten innover ble det liten tid til
Spurvehauk.
8. oktober startet vi dagen med Skåding .
en "hage-runde". Rundt om4. - 13. 10. 1991
kring i hagene skjulte det seg l
Atter en tur til Utsira - denne
Tartarpiplerke,
2-3
gang
dro
undertegnede
l
Dvergfluesnappere,
sammen med J. K. Skjelnes fra
Furukorsnebb,
l
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Fredrikstad. Vi steg av .. M/S
Utsira • på ettenniddagen 4.
oktober, Relativt raskt fikk vi informasjon om hva som var på
øya. Prøvde oss på en
Dverglerke som hadde holdt til
på Perlenesset noen dager,
men det var allerede blitt mørkt
og lerka fikk vente.
5. oktober skulle vise seg å bli et
hakk bedre . Første stopp på
Perleneset hvor Dverglerke ble
observert, men ikke akurat under luksuriøse forhold. Lenger
ned i dalen ble gårsdagens veldiskuterte trost, en Taigatrost av
underarten
Svartstrupet rost,
gjenfunnet i en hage på Kvalvik.
Det var en ungfugl, og den
oppholdt seg i hagen flere dager. En Kjernebijerfurasjerte på
noen bærbusker i nærheten, og
en Dvergfluesnapper var ved
Herberg. På Austrheim var en
Vaktel i flukt både et sjeldent syn
og en lokal raritet.
6.oktober åpnet også med nye
rariteter da en Viersanger ble
oppdaget på nordenden avøya.
Fuglen var lenge stedbunden i
en liten takrør-bush, men etter
en stund spratt den inn i en hage
for så å vise seg fra sin beste
side. Nettopp feridgtittet, ble
sangeren
avløst
aven
.. Locustella .. leger nord.Ved å
gå mangard over myr-området
hvor fuglen var blitt sett ,ble den
tilslutt
lokalisert
Stripesangeren altså! Ja, dagens 2. nye art for Utsira var et
faktum og alle var målløse. Mer
snadder rakk det å bli i løpet av
dagen, om ikke på samme høye
plan:
Gulbrynsanger
1-2,
Dvergfluesnapper
2,
Dvergspurv l og respektable
300 Munk.
7. oktober var en god fortsettelse på gårsdagen. I allefall kan
man ikke påstå noe annet når
det utpå dagen dukket opp en
Rødhalevarsler ved en fotaballbane midt på øya. Det var en

!
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Kart over Utsira fra Viggo
Ree 1977.
Trekkfuglundersøkelser
pA Utsira 1972 -77. Sterna
Sd. 16: 113-202

ungfugl og de som ikke var
raske nok ble skuffet ; den ble
nemlig bare sett ca. 5 minutter,
hvoretter den forsvant sporløst
og var ikke å finne igjen. Ellers
var både Gulbrynsanger og
Dvergfluesnapper (2) fortsatt
tilstede. NyankOlTVle fugler in·
kluderte en Hauksanger. Høs·
tens
siste
Sildmåke
&
Trepiplerke ble notert.
8. oktober og merfugl! Utsira byr
på lite velegnede rasteplasser
for Calidris·vadere. I dag hadde
vi dog 1 sandløper, 3 fjæreplytt
og 4 myrsniper. Dverglerka viste
seg fra en betydelig bedre side ,
det samme kan sies om en
Dvergspurv ved Hovland. 2
Rosenfink, 1 Tornsanger og 1
Skogdue var nytt fordagen, like·
ledes 1 S/H fluesnapper og 2
Duetrost. Hauksangeren fra
igår er fortsatt på plass, og det er
artig å merke seg den forskjel·
lige oppfø rselen disse har her
ute sammenlignet med fugler på

."
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Østlandet. Mens de hjemme
som oftest blir " påtruffet " i
nettet, så hopper de åpent omkring på jorder og hustak her på
Utsira!
9. oktober, kansje ikke histori·
ens største ( eller er det vi som
begynner å bli kresne? ). Uan·
sett
ble
det
loggført
Kvartbekkasin,
Dvergflue·
snapper
(2),
Kjernebiter,
Lappspurv (3). Gulbrynsanger
og hele 30 Gransanger.
10. oktober gikk inn som
Rødvingens dag. Ihvertfall
ifølge en observatør som mente
det var 80 000 av dem! Vi
loggførte derimot bare" noen
tusen ". En vannrikse sett sij·
tende på en trestubbe i "
Bombehagen " var ennå et eksempel på hvor spesielt fuglene
oppfører seg på Utsira. Senere
pekte kikkertene mot Veito hvor
en Acrocephalus· sanger lusket
rundt i sivet, men dens identitet
ble aldri fastslått. Ellers kunne
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dagen by på 100 Bokfink & 150
Bjørkefink.
11. oktober ankom nye tur-arter
som Brushane , Jordugle og
Trekryper. Rødstjert nådde en
max. på 10, og høstens siste?
Gulene sa farvel. Løvsanger ble
også notert for siste gang.
Acrocephalus-sangeren viste
seg noe bedre ( satt faktisk i
hånden til en av observatørene!
). og sannsynligvis dreide det
seg om en Myrsanger. En voksen hann Svartrødstjert oppholdt seg om en Myrsanger. En
voksen hann Svartrødstjert
oppholdt seg ved fotaball-banen. Selve arten er ikke så
utrolig " stor " lenger men
drakten desto mer!
12. oktober og snart slutt på luren. Gikk dermed inn vår første
Tartarpiplerke; 1 ex. ved fyret.
Den lot vente på seg i årogdette
var også en avdefådenne høsten. Artens forekomst dette året
i motsetning til fjordåret var gan-

ske markant. Svartrødstjerten

og Jordugla holdt stand i likhet
med kvartbekkasin, Duetrost og
Kjernebner, samt nyankomne
gjester
som
Varsler
&
Furukorsnebb. Turens eneste
Låvesvale og Buskskvett hadde
nettopp blitt notert før dagens
snadder dukket opp. Først en
voksen hunn Vandrefalk i lav
flukt over Nordvågen, deretter
en « plutselig-oppdukkende «
Svartstrupe ved kirkegåden.
Den siste var sogar av østlig
opprinnelse.
13. oktober og siste dag i felten.
Bra avslutning med siste titt på
Dverglerke, Gulbrynsager og
Tartarpiplerke. Dessuten ny
lokal rarnet med pmink på Hovland. M overskygges av dagens
«real
thing
«;
Gråstrupedykker i Sørvågen!
Man må «kjenne» Utsira for å
vite hva man skal glede seg
over!
Utsira ' s beste høst? noensinne
var omme, og selv om det på
havsfugl-fronten var unødvendig labert, stine til gjengjeld de
«små brune « med fulij lag.
Med denne høstens tidvise seriøse debatter om oppdretteise
av fuglestasjoner på Utsira, ser
det lyst ut for oss som er hekta
på « Nordens Fair Isle «!

Hauksanger. Foto: J. S. Ludvigsen

Fuglekongesanger. Foto R. G. Bosy

For de som ønsker mer opplysninger angående Utsira, kan jeg
foreslå Stema nr. 3 1977, hvor
hele nummeret er viet trekkfuglundersøkelser fra 1972-77.
Dessuten er det i Vår
Fuglefauns nr. 4 1991 en årsrapport fra 1989.

Rødstrupesanger. Foto: O. Bryne
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Eksempel pA en fugl som har
kommet .fangt bort fra sitt
egentlige utbredelsesomiJde.
Pirol. Foto R. G. Bosy

UTSIRA

På Utsita er det registrert 285
forskjellige fuglearter. Av
disse er 275 plassert på Alista. øya kan skilte med svært
mange nyregistreringer for
Norge:
Rørsanger,
sibirpiplerke,
dverglerke,
brunhodespurv, gråkinnskogtrost,
brunkinnskogtrost,
rødhalevarsler, brunsanger,
kastanjespurv , busksanger,
gulbrynsanger,
tundrapiplerke,
rosenbrysttykknebb,
dvergspottesanger,isabellasteinskvett,
nordtrupial,
starrsanger,
lazulufink,
slagfalk og dvergflamingo.
Dessuten er følgende sjeldenheter registrert her ute:
Dvergrørdrum,
natthegre,

Siberpiplerka er meget sjelden I Norge Foto HiJkon Heggland
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skje stork, be ringlo , rustsnipe,
sabinemåke,
ismåke,
kalanderterke, markpiplerke,
sHronerle, sørnattergal, svarttrupe, middelhavssteinskvett,
gulttrost,
gråstrupetrost,
taigatrost, sumpsanger, trostesanger,
rødstrupesanger,
østsanger,
bonellisanger,
fuglekongesanger, rødtoppfuglekonge, tamarisksanger,
stripesanger,
viersanger,
rødhodevarsler, rosenstær og
sibirspurv.Dessuten havlire av
underarten mauretanicus.
øya er også enestående når
det gjelder kvanjijet på
havsfugl og sjeldenheter, eller
hva sies om dagstall som
disse: 35000 havhest, 250
havlire, 109 grålire, 75 storjo, 5
svartstrupe , 7 dvergfluesnapper, 10gulbrynsanger,10
tartarpiplerke , 8 hauksanger
og 30 rosenfink.

ØSTFOLD
BOTANISKE
FORENING
Vi er midt i en ny vekStsesong. Endelig slapp vinterens kvelende hånd over an
som spirer og gror. For en botaniker er vinteren en tid hvor foregående
vekstsesongs inntrykk, lysbilder og mange minner skal sorteres og systematiseres.
Ny vekstsesong betyr at nå må sommerens mange utflukter planlegges.
Interesse for botanikk har den fordel at du året etter kan oppsøke samme
Iokalnet for å se på endringer i artssammensetningen. Finner vi de samme
sjeldenhetene i år som ijjortro? Det erkjent sak at mange av våre sjeldenheter
har stroe problemer med å greie seg j fylket vårt, ja, det er jo derfor de er blitt
så Sjeldne i mange tiHeller.
I det senere har det likevel skjedd positive ting. Vi har fått fredning av 11
orkidearter hvorav fire finnes
i Østfold. Vi har også fått tilden
kommuneblomster som det første fylket i landet. Detter er gjrort blant annet
for å gi plantene med deres mange tradisjoner en økt bevissthet hos folk flest.
Men dessverre er det slik at det stadig skjer overtramp mot naturperler i fylket
vårt. Eksempler kan være utfyllingen av to verneverdige strandenger på
Vesterøy i Hvaler. Jordmasser flYttes, sprengstein deponeres, fuktmark
dreneres og hogst av skog mangler forsatt flerbrukshensyn mange steder. An
dette beriker ikke naturen rundt oss, men tvert imot utarmer den.
Jo større oppmerksomheten blir omkring slik utarming, desto større blir
opinionen. Vil du være med å bidra til en sunn utvikling hvor mangfoldet og
mulighetene står sentralt, er du velkommen til å bli med i vår foreningen vår.
I tillegg får du tilbud om å delta på våre turer til · spennende steder i
Østfoldnaturen sammen med fagfolk. Og sitter du med opplysninger om
uvanlige plantefunn, så si endelig fra. Vi sitter med et stort dataarkiv på
flertallet arter i Østfold og dette ajourføres stadig. Eller opplever du markante
overgrep på vakker natur så må du gå videre med dette til fagfolk, øvrige
interesserte, grunneiere og gjerne avisene. Vi har mye å ta vare på i Østfold,
og vi lykkes bedre om vi løfter sammen. Lykke til med resten av
vekstsesongen 1992.
J. Ingar I. Båtvik
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Sjeldne ug utryddede karplanter i Østfold: 3

Kystbergknapp (Sedum anglicum)
er trolig borte fra Østfold.
J. Ingar I. Båtsvik
Kystbergknapp
tilhører
bergknappfamilien som på
verdensbasis teller omkring
1400 arter forden på 30 slekter
(Dahlgren 1975:146). Slekta
Sedum inneholder omkring 500
arter med sentre i Himalaya,
Mexico og Østasia (Dahlgren
l.c.) . Artene i slekten kjennetegnes
ved
fem-tallige
frie
blomsterdeler, belgkapsler i
fruktstadiet og tykke, saftfulle
blad veltilpasset et liv på tørre
berg eller ørkenstrøk, gjerne
eksponert for vær, sol og vind. I
Norden har vi 15 arter om vi
teller med de som er forvillet fra
hager (Lid 1985:208). Regner vi
bare med de villige be rgknapper
har vi 8 arter i Norge hvorav 6
arter er funnet i Østfold . De to
som ikke er kjent i fylket er
rosemot (5. rosea), som faktisk
finnes flere steder' i Bohuslan
hvor den forøvrig er fredet (Fries
1971 :216).
og
fjellplanten
lodnebergknapp (5. villosum)
som bare ved feiltagelser er
angitt fra Østfold .
Hva kjennetegner
kystbergknapp7
Det finn es to hvitblomstrede
bergknapper i Østfold, hvit
(S.album)
og
bergkanpp
kystbergknapp. De skilles lettest .
på
bladene
da
kystbergknappen har avflatede
blad i motsetning til den hvite
bergknappens pølseformede
bladverk. Kystbergknapp har
også mørke pollenknapper i
motsetning til de dyprøde som

Halland, mens den på norsk
side går fra Langesund til Helgeland
(Hunen
1950:62,
1971 :242). Den finnes ikke i
Finland eller Danmark. Utenfor
Skandinavia må vi til de britiske
øyer og Frankrike for å finne den
igjen (Hulten & Fries 1986:505) .
I Sør-Europa deles imidlertid
arten i tre underarter (Tutin et al.
1964:361).

Kystbergknapp
kjennetegnes
ved
hvite,
spisse
blomsterblad og flate blad til
forskjell
fra
de
butte
blomstrJngsbladene
og
pølseformede blader hos hvit
bergknapp som den
II g ner mest (foto; fort. Frøya, STrøndelag 1982).
kjennetegner hvit bergknapp,
hos
Kronbladene
kystbergknappen er også langt
spissere enn hvit bergknapp slik
at blomsten minner mye om en
stjerne.
Utbredelse
Kystbergknapp er en europeisk
art knyttet til kysten. I Skandinavia er den utbredt på vestsiden av Sverige i et begrenset
område i Bohuslån og sør til
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lokaliteten på Kråkerøy
I Østfold ble den oppdaget på
Kråkerøy av Elling Ryan i juni
1879. På herbariekollekten som
ligger på Botanisk Museum i
Oslo står: « I store Mængder p~
tørre klipper på sydsiden a\
Staalsundsbugten
pa,
Kragerøen ... En pararell kollek
er også belagt på museet
Trondheim. Ryans nære venr
adjunkt Edvart Ellingsen var de
i august samme år og samlet im
materiale som ligger i herbariet
Gøteborg (Iversen 1987:117).
Blytt
(1882:16)
publisere
Ryans funn ; « Staalsundbugte
paa Kragerøen ved Fredriksta,
(Ryan) .. , og etter dette komme
denne litt underlige ' forekolT
sten fra Kråkerøy inn i ulik
floraverk . Presisjonsnivået ve
lokalitetsangivelsen er imidle
tid forskjellig idet Blytt & Dal
(1902-06;402) presist nok ski
ver «Kragerøen ved Fredril
stad .. ,
mens
Nordhage
(1940;277) skriver: .Ytre Øl
fold .. og Lids (1985 :211) sis
utgave er den mest upresisil

ved bare å angi «Østfold» som
finnested.
I Lagerberg et ai. (1955:243)
store floraverk står: «På øyene
utenfor Fredrikstad». Her ser
det attså ut som om arten er
kjent fra flere steder utenfor
Østfoldkysten. Nå finnes det
enda en kollekt fra Østfold, men
den er fra samme sted. i.
Riddervold
var
nemlig
i
Stålsundbukta i 1885 og fant
kystbergknapp. Etter ham er det
ikke kjent at noen bevisst har
søkt planten på stedet , og man
begynte å lure på om den forsatt
fantes
i
Østfold.
Fægri
(1958:215)
skriver
aHorekomsten i Østfold er litt
tvilsom ... Senere skriver den
samme fægri (1960:113) «In the
years
1879-1985
Sedum
anglicum was collected near
Kråkerøy: Stålsundbukten by
different collectors. Later, ij has
not been found there, but there

is no report that ij has been
specially looked for. « Hansens
(1982:26,86) beskrivelse over
Kråkerøys flora og fauna nevner
også bare at kystbergknapp er
funnet i forrige århundre i kommunen.
TrOlig forsvunnet:
Den 28. juli 1987 lette jeg nøye
over alle bergknauser i hele
Stålsundbukta på Kråkerøy
uten å finne deri. Øyene utenfor
i rimelig nærhet ble også besøkt
uten spor avarten. Den er derfor trolig gått ut herfra. Området
er i grunnen ikke særlig velegnet
heller
om
jeg
skal
sammenlingne dette området
med slik arten vokser på Vestlandet og i Trøndelag. Der er
den kny1tet til vindblåste øyer og
skjær, ofte med skrint jordsmonn, ofte fastsijtende i sprekker i berget. Den tåler godt sjøsprøyt og ser ut til å trives særlig

goctt der den gjødsles fra beitende sau og sjøfugler.
I Strålsundbukta er forholdene
vesentlig annerledes. Her går
det i dag beitende ungdyr og
storfe, kystsonen er betydelig
forurenset da det er rikelig med
slimet algevekst langs strendene. Mye av beitemarka er
også grøftet og området bærer
mange steder preg av å være i
en gjengroingsfase. De eneste
bergknapper jeg fant der var hvit
bergknapp, bitter bergknapp
(S.acre) oh smørbukk (S.
telephium).
Finnes den likevel I fylket?
Nå kan det hende den fortsaK
finnes i fylket. Lye (1974;8) angir
den fra Sletterøyene i Råde.
Han skriver: «Midtre Sletter, der
berget går direkte i sjøen er det
sparsomt bevokst med S. acre,
S. album, S. anglikum og
Armeria maritima (strandnellik).

p~st~ndbergenehelr;S:~/sW1dtwk·~'1~1IG!,enlva.;bl~kySfbel~kn~~plvnnet

Senere er den Ikke pAvlst herf~ (foto: forf-

1987).
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Intet belegg finnes fra denne 10tvil om
den finnes der. Lye (pers. med)
selv kan ikke huske den fra
området. Sletterøyene bør altså
undersøkes i det nærmeste
med særlig blikk for øyas
bergknapper.
kal~eten og det kan være

Om arten er borte fra Østfold må
sø rsiden
av
vi
til
Langesundsfjorden og Kragerø
for å finne den igjen. Ønsker vi å
bli på denne siden av Oslofjorden må vi til midtre del av
BOhuslan i Sverige. Her finnes
den flere steder hvorav den
nordligste er ved Ulebergshamn
i Tossene kommune (Fries
1971 :217). Uansett må vi ca. 10
mil unna lokaliteten på Kråkerøy
for å finne den igjen :
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Sean Way ANS
Postboks 372
1601 Fredrikstad
09254500

BSTFOLD BOTANISKE FORENINGS
EKSKURSJON TIL KOLBJBRNSVIKSJBEN 8JUNI 1991
Nils Skaarer.

Oppmøte ved parkeringsplass
til Linnekleppen. Det de~ok ca.
35 personer . Gråværet gikk etter hvert over til regnvær, men
det forhindret ikke at hele gjengen som møtte fram holdt ut
hele turen.
Vi dtartet med å besøke Slora,
en gård som ligger nordvest for
Kolbjørnsviksjøen. Her ligger en
av
de
mange
utgravde
skjellsandbanker fra Mya-tiden.
Heldigvis
ligger det noe
skjellsand igjen som påvirker
vegetasjonen sterkt.

(Sccrzonerahumilis) igod utvikling og med blomster. Deretter
gikk vi fra Mellom Kilebu forbi
nedlagte Kilebu skole og rundt
om Søndre Kilebu . Dette er et
område hvor det finnes mange
varmekjære og kalkkrevende
arter. Det er utrolig hva gode
jordbunnsforhold gjør i et område som har noe barskere
klima enn det vi finner nær kysten.
Mesteparten
av
skjellsandbankene er gravd ut,
men de restene som gjenstår gir

Langs veien opp mot gården
fant vi fine eksemplarer av
marigras [Hierocloe odorataj. I
skråninger langs jordene finnes
mye
blåveis
(Anemone
hepatica) . Lenger nord ble det
sett etter våprstarr (Carex
caryophullea) som vi ikke kunne
finne . Derimot var det rikelig
med
kalkgrønnaks
(Brachypodium pinnatum)' i"typiske
lysegrønne
matter.
Kantkonvall
(Polygonatum
odoratum),
krattfiol
(Viola
mirabilis, fingerstarr (Carex
digitata) og fjordårs nattfiol
(Plantanthera sp) ble demonstrert.

Noen flotte eksemplarer av
stavklokke
(Campanula
cervicaria) ble demonstrert.
Dette er en art som finnes noen
få steder i Indre Østfold. Dette er
det eneste sikre funnstedet for
Rakkestad .
samme område finnes
svarterteknapp (Lathyrus niger)
som ikke ble demonstrert. Ved
Søndre Kilebu finnes noen av
de mest artige kalkrike og
varmekjære enger i Rakkestad.
På turen fant vi krattsoleie
(Ranunculus polyanthemos).
dunhavre
(Avenula
pubescens),
kalkgrønnaks
(Brachypodium
pinnatum),
enghaukeskjegg
(Crepis
praemorsa)og
fmkongslys
(Verbascum thapsus). Karen
Breien beretter fra 1932 at her
fantes marinøkkel (Botrychium
lunaria) og høstmarinøkke l
(Botrychium mu~~idum). Den
siste arten er ikke sett i området
de siste årene.

I dette området har Karen
Breien
tidligere
funnet
vårerteknapp
(Lathyrus
vernus). Men det er grunn til å
anta at denne arten er kjørt bort
med skjellsanden. Dette er
forøvrig en art som trolig er gått
tapt i Rakkestad .
Neste stopp ble gjort ved
Rørvannet. Herfant vi griseblad

fine muligheter for plantene. Av
arter som ble funnet i dette området
kan
nevnes;
Fagerknoppurt
(Centaurea
scabiosa). rundskolm (Anthyllis
vulneariaj,
villin
(Linum
catharticum).
lakrismje~
(Astragalus
glycypyllos),
flekkgriseøra
(Hypochoeris
maculata), krattalant (Inula
salicina)
og
storblåfjær
(Polygala vulgaris).

FInmarkspors. Tegning: D.
T. Lid. Fra Lids flora.
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Neste stopp var Tangen. Vi gikk
opp en liten åsside for å se på
finnmarkspors
(Ledum
palustre) . Og vi var meget heldige, to større bestander sto i

flott blomst. Dette var ett av høydepunktene på denne turen. I
Rakkestad er det kjent kun en
liten bestand av finnmarkspors i
tillegg til denne bestanden. I indre Østfold finnes noen t~alls
funnsteder.
På veien ned mot Kilebutangen
fant vi noen fine planter av
korall rot (Corallorhizia trifida).
lenger ned på kalkpåvirket myr
var det kanskje 20 - 30 eksemplarer i flott blomst. Denne arten
er
ikke
registrert
fra
Kilebutangen tidligere. Langs
veien ble også en annen spennende plante demonstrert,
nemlig en enslig marinøkkel
(Botrychium lunaria).

På Kilebutangen er det nå blitt
ryddet noe kratt, dette ble notert
med glede da dette sikrer de
mange sjeldne artene gode betingelser. Og her ble flere godbiter notert: Sandfiol (Viola
rupestris), en orkide i knopp, anbrudespore
tagelig
(Gymnadenia conopsea). Som
eneste funnsted i Østfold kan
nevnes: Myrskolm (Lathyrus
palustris),
bitterblåfjær
(Polygama amarella) og småull
(Eriophorum
gracile).
Bitterblåfjær hadde i denne
tørre forsommeren en stor utbredelse i området, det er aldri
tidligere sett så mange eksemplarer avarten. Ellers finnes her
mange krevende arter innen
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starrfamilien, men det var bare
få av disse artene som kunne
bestemmes så tidlig.
Blodstorkenebb
(Geranium
sanguineum),
ugrasklokke
(Campanula
rapunculoidesl.
legevintergrønn
(Pyrola
rotundijolia)
og
akeleie
(Aquilegia vulgaris) ble ellers
sett i området. Arter som kan
sees i området, me n som det var
noe tidlig for er rødflangre
(Epipogium atrorubens) og
hjertegras (Briza media).
En fornøyd flokk returnerte etter
en skikkelig våt forsommertur.

ske navn på artene, som regel
også ordener, familier osv. Har
arten et mye brukt norsk navn
kan det komme i parentes.
'

ENTOMOLOGISKE FORENING

HVEM ER VI ?
Insektforeningen i Østfold ble
stiftet l juni 1985. Hele tiden har
vi hatt en stabil medlemsmasse
på mellom 13 og 20 voksne
medlemmer. Det er kansje ikke
mye? Og det er slett ikke mange
om man ser på det geografiske
område man forventes å dekke 70 % av samtlige dyrearter er
insekter, i Norge vil det si ca. 11
- 12000 arter.

desverre flyttet fra fylket.(Håper
på kontakt likevel l). Jeg må
bare huske på å nevne at edderkopper IKKE er insekter...

En gang i mellom påtar vi oss
spesielle oppdrag, om vi synes
VI har kapasitet til det. For tiden
har
vi
gående
en
insektregistrering
på
Bøensætra i Aremark, der vi
samler inn det vi kan finne av
insekter - de vi ikke selv kan
bestemme til art blir sendt til
eksperter andre steder. På
denne måten har vi funnet nye
arter både for Østfold og Norge.
Hittil har vi funnet mye spennende fluer, sikader og teger.
Men også sjeldne sommerfugler og biller har dukket opp!!

Nå har vi fått nye spesialister inn Jeg behøver vel ikke trette leog'så,
ODONATA seren med å understreke vik(øyenstikkere) er deres om- tigheten av insektene - i samråde. Her er artsantallet mer spil/et med planter, fugler og
oversiktelig - 43 arter i Norge. andre dyr.. .. med å henvise til
Disse ofte imponerende insek- bestøvning, nedbryting av døde
tene blir i England kalt dyr og planter, mat for de fleste
av fuglene våre , insekteterne
Skal man finne ut om arters ut- "ornitologenes insekter" - og
bredelse, levesett, biotopkrav flyveegenskapen kan sikkert bland! pattedyrene, fisk osv .. .
osv. , sier det seg selv at herkan minne om en fugls. Men nettopp heller ikke understreke at vi ved
ingen rekke over mer enn en fordi
denne
ordenen
er vår moderne skogsdrift og jordiøyenfallende og bland! de best bruk står i fare for å utrydde
liten bit. Det er situasjonen - 'li
arter, ofte på grunn av uforkjente, har man blitt oppmerkfinner oss spesialtelt som vi systand.
-Det er bedre om jeg oppnes det er interessant å jobbe som på at mange arter er truet
fordrer deg til ,å tenke etter om
med, og håper at noen andre
av utryddelse. Østfold har flest
kan ta seg av andre områder.
øyenstikkerarter av de norske det ikk ville være spennende å
fylkene, men utbredelsen er se litt nærmere på disse
småkrypene - gjerne finne d~g
Skal man presentere dagens dårlig kjent. På dette området
medlemmer, vil man finne
håper vi å kunne gjøre en inn- el gruppe som det ikke erforsket
mange som jobber med sats i tiden som kommer, med så mye på, da vil du garantert
LEPIDOPTERA - det vil si registrering av dammer, pytter finne overraskelser og få gledelige sjOkk når du oppdager et dyr
sommerfugler - og da ikke bare o.l. og hvilke arter som finnes
som "ikke finnes i Norge", eller
dagsommerfugler. Men også der.
du ser hvor flott en bille kan
COLEOPTERA (biller) er en
være under mikroskopet, eller
populær orden. Man kan ha mer Som du ser benytter jeg ofte det
enn nok å gjø re med disse latinske navnet, og alltid når vi om du kansje vil fore opp 'og
klekke vakre sommerfugler. ligruppene - av LEPIDOPTERA skal beskrive arter. Dette fordi
vet som entomolog er ikke kjeer det over2000 arter i Norge, av svært få insekter har norske
bil/er ca. 4000 !- Dessuten har vi
navn, - og mange av de norske delig !!
en vepseekspert, og en som er navnene kan være lokale eller Oppdag en "ny" verden - bli endialektiske. For å unngå misfor- tomolog !!!!
en
av
IMdets
beste
"edderkoppmenn", men han har ståelser benytter vi derfor latinThor Jan Olsen.
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Bøensælra -insektenes friområdel
Thor Jan Olsen

Østfold Entomologiske
Forening ble oppmerksom på Bøensætra etter
en anmodning Fra Aremark kommune vI Geir
Hardeng om å se litt på
innesektfaunaen på stedet. Vi fant et nærmest
unikt område, variert og
nesten uberørt av moderne jord- og skogbruksdrift.
Det moderne samfunn, med
sine krav om effektivitet, tilgjengelighet og lettvinthet på
alle områder,samf krav om alt
som
ikke passer inn i
"skjønnhetsbegrepet"skal vekk,
har ført til at mange dyrearter
en
lang
rekke
deriblant
insektarter, trues.
I skogsdrijten har trenden vært
flatehogst, sprøyting av ·unyttige" vekster, tørrlegging av
våtmarker, fjerning av kratt ved
bekker, gjenfylling av dammer,
bekker i rør osv .. Dermed ser vi
stadig sjeldnere en rekke av
våre øyenstikkere som er avhengige av dammer og småbekker, sommerfugler som er
avhengig av fiolenger, uberø rte
gressenger,
eller
store
skjermplanter. Mange billearter
som er avhengige av døde eller
hule trær er i ferd med å dø ut.
De store, åpne bygdene, som
etterhvert har mistet sine konturer som besto av bekkene
med sin vegetasjon, myrene og
andre våtmarksområder samt
alleer og annen. ·unyttig~'
trevegetasjon, gir heller ingen

plass for mangfoldet blandt insektene. Ta en reise i et
jordbrukslandskp en sommerdag,
og
tell
antall
sommerfuglarter du finner! Behøver du å bruke mer enn
fingrebe på en hånd, hører jeg
gjerne fra deg!
Redningen for mange arter har
vært hagebyene, tettbebyggelsen med stroe hager, der vegetasjonen
er
variert,
komposthaugen hadde sin naturlige plass i et hjørne, - der fant
man mange arter som ble borte
andre steder.
Men også her har den moderne
tid gjort sitt. Nå ertomtene knapt
nok store nok til å plassere
huset på det lille som er tilovers
på tomta gir plass til et par kvadratmeter plen, utenom asfalteller grusganger. Når så
vegmyndighetene på toppen av
dette fjerner allees i de
bygatene som ennå har slik luksus, forsvinner ennå mer av
småbiotopene .
23 Dagsommerefugler!
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En slik lang innledning er nødvendig for å understreke behovet
for
steder
som
B0ENSÆTRA. Området har
ikke .vært utsattlor større endringer i driften;. <ler er fortsatt
beitmark som holdes i hevd.
Nær ved er det Skog som har
vært nærmest urørt, og vi finner
enger og våtmarker med rik og
variert flora.
De første indikasjonene på at
her var det spennede natur fikk
vi allerede på fø rste tur hit i
1990. Det var en mengde forskjellige arter
dagsommerfugler, vi merket oss straks flere
interresante.
Svalestjert
(Papilio machaon) blir stadig
sjeldnere i Norge, men her var
den en av de fø rst vi så. -Senere
fant vi andre arter, bl.a. den
sjeldne perlemorsommerfuglen
Argynnls paphla. Vi er foreløpig oppe i 23 arter, -det er meget
hø yl antall på et begrenset område!
De fleste insektarter er avhengige aven eller noen få planter,
derfor vet vi, på grunnlag av de
funn som f. eks. er gjort av

dagsommerfugler, at det må
være karseplanter, erteplanter,
trollhegg, kjempe, fuglevikke,
nesle, sløke eller andre stroe
skjermplanter, og en variert
gressflora i området. Vi er
spente på hva en undersøkelse
av de andre sommerfuglartene
vil vise av planterikdom!
Vi vet at botanikerne har gjort
sine undersøkelser og funnet en
mengde arter på stedet, og for
oss kan det være en annen innfallsvinkel: Vikan se på registrerte plantearter, finne ut hvilke
insektarter som har disse plantene som sine næringsplanter,
og undersøke disse spesielt
godt.
Vi har foreløpig undersøkt følgende grupper spes ise It grundig ( men det er allikevel mer å
finne) DAGSOMMERFUGLER,
SIKADER
OG
FLUER .
Dagsommerfuglene har vi som
nevnt blitt imponert over, spesie~ har artsrikdommen overrasket. Dette kan tilskrives den rike
variasjonen i landskapet, samt
urørt heten
av
rnange
biotoptyper. Større slitasje kan
rent genere~ være en fare for en
rekke arter. Man kan nevne at
mer trafikk på g(e~sJfiolengene
raskt kan redusere mulighetene
for flere arter av familien
NYMPHALIDAE
(perlerTiorssommerfugier etc.).
- Av andre sommerfuglarter har
vi foreløpig bestemt 59 arter,
men her må vi regne med en
mangedobling når vi har gått
grundig igjennom materialet og
gjort ytterligere funn.
SIKADER er føreløpig representert med 15 arter. Herav er 4
arter aldri tidligere blitt funnet i
Østfold,
og
en
av
artene : ATHYSANUS
ARGENT AR IUS er tidligere kun
funnetfire ganger i Norge. Det er
klart at man kan finne mange
overraskelser ennå - disse små

dyrene kan lett gjemme seg
bort, de er kvikke til å sprette
vekk, og vi har ikke gått over
området med finkam heller.
FLUER: Det er nok mange som
har hatt mistanke om at det er en
rik fluefauna i området. Det tok
heller ikke mange timene der før
forfatteren fikk første stikk, og
kunne plukke fram Norges føreksemplar
avarten
ste
ELGELUSFLUE
(Lipoptena
cervi) fra hodebunnen. Den lever på hjortedyr, men litteraturen kan berette om bærplukkere
som har blitt bitt av slike. Det er
trolig dette siste forfatteren ble
forvekslet med.

DIPTERA er den orden vi har
samlet inn mest av. Av et stort
materiale, sendt til fire forskjellige flueeksperter, har vi fått registrert 70 arter. Foruten
elgelusflua er følgende spesielt
spennende funn: PSACADINA
ZERNYI er ny for Norge.
SPELOBIA NANA er tidligere
ikke publisert fra Norge, selv om
et par museer skal ha den i sine
samlinger.
TEPHRITIS COMETA er tidligere bare funnet en gang i
Norge.
BERIS CHAL YBEATA er ny for
Østfold .
PELECOCERA TRICTA er tidligere bare funnet på Jæren.
TEGER: Denne gruppen er det
ikke samlet inn så mye mate-
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riale av enneå, men bland! de 11
dyrene vi har send! til identnikasjon viser det seg å være to arter
som er nye for Østfold:
PSALLUS ALNICOLA og
NABIS RUGOSUS. Dette tyder
på at vi bør sette inn ekstra innsats for en grundigere undersøkelse av tegebestanden i området.
AKSJONEN FORTSETIER
Med et så godt resu~at etter ett
års undesøkelser vil vi selvsagt
gjeme forsette aksjonen vår.
Med gammelskogen nær ved
regner vi med å gjøre spennende billefunn, dessuten er
vannet og våtmarkene ikke godt
nok undersøkt - vi har funnet 810 øyenstikkerarter, men regner med å finne mange flere. Det
er mye materiale som forsatt
skal bestemmes, spesie~ har vi
mye
veps
og '
bier
(HYMENOPTERA).
En komplett oversikt over våre
funn vil bli publisert senere, antakelig i samarbeide med andre
foreninger og Aremark kommune. Foreløpig vil jeg få si en
stor TAKK for økonomisk støtte
fra kornmunen vi Marit Fosby,
og det samme til Naturfondet vi
Geir Hardeng. Uten disse økonomiske tilskuddene hadde vi
vanskelig kunnet gjennomføre
aksjonen i det omfang somvi nå
har fått til.
Samtidig må jeg få takke de av
foreningens medlemmer som
har vært med på innsamling og!
eller bestemmelse av materiale,
og en stortakk også til følgende,
som har vært villige til å ta i mot
materiale for betemmeise: Hans
Olsvik, Holger Holgersen, L~a
Greve Jensen, Terje Jonassen,
Knut Rognes, Tore R. Nielsen,
Leif Aarvik , Sigmund Hågvar og
Bjørnar Borgersen.

o

NyU om small
Thor Jan Olesen

Under denne tittelen vil vi forsøke å formidle små nytt fra
insektforeningen
Østfold.
Denne gang serveres 7
insektarter som er nye for fylket
vårt.
1.våpenfluen
BERKSHIRIA
HUNGARICA (Kertesz) (Orden
DIPTERA, Familie
STRATIOMYIDAE) ble funnet
på Råkil v/Sarpsborg 7. mai
1989. Arten er ny for Norge.
Fluens lengde 3, 5-4 mm.
Larven lever under barken på
døde osper, og er tilspisset i
begge
ender,
Huden
er
lærakrig. Som voksen er den
blank svart vingene ganske
klare. Den oppsøker blomster
for å finne nektar, eller den sitter
på bakken for å slikke sol.
2.En våpenflue til - BERIS
CHAL YBEATAOrdenDIPTERA, familie STRATIOMYIDAE
ble funnet 5. mai 1991 på Råkil
v/Sarpsborg for første gang her
svart,
i Østfold. Den er også
men litt større enn BERKSHIRIA HUNGARICA (5-6 mm
lang) . Larven skal leve på mose
og andre lave vekster.
3.NEOTIIOPHILUM
PRAEUSTUM (Meig,) (DIPTERA:
fam. NEOTIIOPHILIDAE) erny
for Skandinavia, og vil bli omtalt
i en artikkel i Fauna Norvegica
Ser. B senere i år. Den ble fanget ved Tunevannet 16. juni
1991.
4.Tegen:GLOBICEPS SALlCICOLA ble funnet i Skjebergdalen 11. august 1991, den
er
ikke tidligere funnet'i Østfold:

En Aradus - tege, /Il, Fra
Landln UH/fauna, Insekter 1,
(Hittil bare funnet i fem fylker).
5. Tegen ARADUS BETULAE
er også ny for Østfold. Den fant
jeg samme sted, Skjebergdalen. 8. juni 1986 som larve.
6. En sommerfugl må også nevnes! Nattflyet PHYTOMETRA
VIRIDARIA (Clerek) (Orden;
Lepidoptera, Famile: Noctuidae) ble funnet for første gang i
Østfold 24. mai 1989 på H u ser Asmaløy, Hvaler.
Vingespenn 17:-21 mm. Vingene er stripet lysere eller mørkere
olivenbrun. I i
forvingens
sømfelt, samt ytterst i mellomfeItet et mer eller mindre rødlig
parti. Arten er
utbredt men
lokal i Sørnorge, sjelden i Sørsverige, og lokal i Danmark.
Larven lever på vanlig blåfjær
(POL YGALA
VULGARIS).
Overvintrer som puppe mellom
sammenspundne blad på forplanten eller på barken .

7.En sommerfugl til: PARAPOYNX STRATIOTATA (PYRALiDAE) ble funnet ny for Østfold 27. juli 1989 ved Tunevannet utenfor Sarpsborg. Den
er tidligere kun publisert fra
Vestfold, men den skal også
være funnet på en ellerto andre
lokaliteter i Norge. Denne elegante "halvmøllen"erskinnende
hvit med karateristisk brunt
mønster,
vingespenn ca.2130 mm- Larven lever på forskjellige vannplanter, litteraturen
nevner Elodea, Potamogeton',
Ceratophyllum, Stratiotes og
flere andre. Som ung
spiser larven kun overflaten av bladene, men siden skjærer den
runde stykker. Denforpupper
seg i en oval, lyserød kokong på
næringsplanten.

Litteratur:
Fauna Entomologoca Scandinavica, bind l: 'The
Stratiomyioidea (Diptera) of
Fennoscandia and Denmark'av
R. Rozkosny.
Danmarks Dyreliv, bind 3:
'Nordeuropas Pyralider'av Eivind Palm.
Danmarks Dyrelivm bind 5:
'Nordens Ugler'av Peder Skou.
Våpenfluene er bestemtlkontrollert av Terje Jonassen,
Sjernarøy. Neottiophilidae-fluen er bestemt av Lita Greve Jensen, Bergen.

Phytometra viridaria etter nordfens ugler av Peder Scou
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Bokomtale
dige oversikter over hvilke artel
som er p~truffet i landet vårt ~
hyppigheten av disse. Noen ar·
ter har fått egen faktarute, mem
andre bare såhvidt er nevnt
~--~ teksten . Det er derfor heR umu·
lig å danne seg et bilde ovel
Norges fuglefauna ved å kon·
suRere dette verket. Opplysnin·
gene om antall funn er tildels
spekket med feil, det spørs om
verket ikk.e like godt kunne ha
omhandlet norske hekkefugler
og så hatt en liste over påtruttne
sjeldenheter til slutt, denne lis·
ten kunne jo en kompetent per·
son
i
Norsk
~jeldenhetskommite for Fugl ha
stått for.
NORGES DYR
BIND 1 OG 2

FUGLENE

J.w.Cappelens forlag 1991
Fagred:
Olav
Hogstad.
.Ass.Red: Arne Semb Johansson
Bildered: Ragnar Frislid
Bd. 1. 268 sider. Bd. 2. 250 sider.
10 år siden forrige utgave kommer nå Norges Dyr på ny.
Denne nye utgaven er helt omarbeidet i forhold til de tidligere.
Pattedyrene presenteres i 3
bind og fuglene i 4. Ytterligere
bind om fisk og amfibier er under
planlegging. Fårvi lov å håpe på
noen bind orn virvelløse dyr
også.

Som nevnt i overskriften er det
bind 1 og 2 om fuglene som skal
omtales her. Bind 1 behandler
lommer,
lappedykkere ,
stormfugler,
pelikanfugler,
storkefugler, andefugler og rovfugler. Bind 2 hønsefugler, traner og rikser, vadllfugler,
måkefugler og alkefugler.
Fø rsteintrykket av disse bøkene
er bra, mange flotte bilder,
faktaruter og masse tekst omde
forskjellige gruppene. Men ved
nærmere gjennomsyn så ble jeg
ganske skuffet. Bokverket tar
nemlig mål av seg til å fortelle
om fuglenes forekomst i hele
landet (og ikke bare den delen
som den enkelte forfatter kjenner) samt å prøve å gi fullsten50

Men for all del, det er hevet over
en hver tvil at et slikt bokverk vil
få mange kjøpere og vil øke forståelsen for vern av norsk natur.
Forhåpentligvis blir bøkene
kjøpt og brukt, det ville være leit
om de bare s~alvise ryggen til
det norske folk -Jra bokhylla
aRså inngå i det antall
hyllemeter bokrygg sqm må til i
et "godt hjem". Så ta dem fram,
bla i dem og les et kapittel her og
et der. Og ikke minst: titt i dem
sammen med familiens yngste.
Teksten er skrevet aven lang
rekke forskere (og noen andre)
som har spesielR godt kjennskap til artene. Teksten burde
ha vært glimrende men bidragene varierer desverre sterkt i

kvalitet. At Jon Fjeldså kan
lappedykkere har vi visst lenge
og her kommer igjen et bidrag
fra hans hånd som er rett og slett
fantastisk. Mannens evne til å
popularisere faglig stoff er stor
og
innledningskapitlet
om
lappedykkerne er meget godt.
Et annet bidrag som får toppkarakter er kapitlet om havørn
skrevet av Alv Ottar Folkestad.
Av dårligere avsnitt peker det
om andefuglene seg ut. Sikkert
ikke bare forfatterens skyld, kapitlet har blitt for kort og overfladisk. Plasshensyn?
Så noen eksempler på andre
ting jeg reagerte på, det må sies
at jeg ikke har mer enn skumlest
bøkene, men allerede da så jeg
endel ting som jeg stusset på .
Islom og Gulnebblom observeres da også i Oslofjorden .
Svarthalsdykker blir oppgitt som
uregelmessig gjest, den er sjelden 11 funn I.o .m. 1989.
Gråstrupedykker sees vel også i
Oslofjorden og det ikke rent
sjelden heller. Toppdykkeren
oppgis å hekke i Jærvannene og
noen få vann rundt Oslofjorden .
Arten hekker både her og der på
Østlandet nå og ikke bare i små
ferskvann. I Van sjø hekker
mange par, denne sjøen er
ganske stor. På Øra hekker
et
mange
par
i
brakkvannsestuar. Havlire får
liten omtale, oif middelhavslire
omtales ikke selvom rasen
mauretanicus er påvist 4ganger
i Norge. Havhest og havsule
streifer mye omkring og observeres ganske vanlig inne i Oslofjorden, det sies det ikke noe
om. Hvorfor ikke nevne at
mellomskarven er sett 4 ganger
i Norge t.om. 1989 ? OG er det
synlig at mellomskarven er litt
mindre enn vår storskarv, den er
vel heller som Haftom (1971)
sier ubetydelig mindre.
Dvergrørdrum har blitt påvist 3

ganger i landet og ikke 2.
Natthegre 10 ikke 8 funn.
Rørdrum42funn inntil 1989 ikke
41 . Silkehegre 12 ikke 10 funn .
Svartstork 17 funn ikke 11. Antall stork som er observert i
Norge avhenger litt av teHemåte
53 funn er gjort i perioden 1920
- 1984. Før 1920 er det mange
funn, dette burde vært med.
Bronseibis 11 funn ikke 10, og
den siste fuglen som ble observert er ikke fuglen fra Sumadal i
1926, men en fugl som ble funnet på Halten i Trøndelag 22 . 10.
1945. Denne fuglen står utstoppet på museet i Trondheim vegg
i vegg med kontoret til
fagredaktøren av bokverket....
Rustand oppgis å ha blitt observert ca. 40 ganger mens tallet er 33 fram t.o.m. 1988.
Mandarinanda påstås å dukke
opp i Norge på grunn avvårtrekk
fra England. Den påstanden er
vel litt drøy, mange av fuglene er
vel rø mlinger fra parker i Skandinavia. Brunnakke er markert
helt svart på kartet når det gjelder Østfold selvom arten bare er
påvist rugende en gang, 1967.
Maxtall på krikkand i Norge er
oppgitt til 1000 individer.
Kurefjorden i Østfold kan skilte
med høyere tall 11 00+ individer
23/41986 f.eks. publisert i Natur
i Østfold. Stjertand burde hatt en
prikk på Østfold på kartet.
Knekkanda derimot er enda ikke
funnet hekkende i fylket, kansje
er prikken på denne litt drøy slik
at kartet blir unøyaktig av denne
grunn. Når det gjelderfaktaruter
for andefugl så er man ikke like
spandabel med disse som for
storkefugler, noen arter er nevnt
i teksten mens andre er utelukket, hvorfor? Amerikakrikkand
(2
funn)
nevnes
ikke,
Amerikablesand nevnes et sted
i teksten, gulkinnanda fra
svalbard i 1983 er ikke med,
Rødtotand
(1
funn)
og
rødhodeand (5 funn) er ikke
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med.Ringand (21 funn) er faktisk ikke med, men Brilleand har
fått egen faktarute med 28 funn.
Innkonsekvensen
er
stor.
Hvitøyeand
(6
funn)
og
brilleærfugl (2 funn) er ikke
nevnt. Harlekinand (6 funn),
islandand
(4
funn)
og
hjelmfiskand (2 funn) er heller
ikke med. Hvorfor et hett kapittel
om stivhaleender, javisst er de
spesielle og muligens under innvandring. Men med så lite plass
til hver art så kunne den vel ha
klart seg med en faktarute.
For rovfuglenes del er nok alt
med selvom slangeørn og
storskrikørn ikke nevnes.
Trappene er gjemt godt bort i en
liten fakta rute om traner og
rikser. Myrrisa omtales som regulær hekkefugl i Norge selvom
bare 2 konkrete hekkefunn
foreligger, det seneste fra 1960.
Arten var antagelig vanligere før
1900. Triel oppført med et fåtall
funn, hvorfor ikke skrive 4 funn?
Fjæreply1t og Sandløper skal i
følge kartene hekke både her
og der langs kysten i sør-Norge
og i Danmark! Pygme snipa fra
Finnmark i 1988 er til ny behandling i NSKF og burde ikke
ha vært med.
Polarmåka angis som overvintrende hett ned til sørlandskysten mens grønlandsmåka kan
påtreffes helt inn i Oslofjorden
ifølge dette verkel. Det er hett
riktig, men polarmåka er den
vanligste av de to i Oslofjorden.
Rovterne blir omtalt som sporadisk hekkefugl. Den har hekket 1 gang i Norge og det er ikke
sporadisk. Sandterne blir omtatt
under sjeldne gjester og det
skrives at den er observert i
Norge få ganger iall hovedsak
langs kysten av sør-Norge nord
til Møre og Romsdal. Jeg ser

ikke hett meningen med dette,
den er sett 4 ganger, 2 i Østfold,
1 gang på Jæren og 1 gang i
Møre og Romsdal.
Hvor ble det forresten av
steppemåke (2funn ),
svartehavsmåke (8 funn),
franklinmåke (Sfunn),
kanadahettemåke (Hunn),
rosenterne (2 funn) og
brunnoddy (1 funn).
Bildematerialet i bøkene er
gjennomgående bra, men endel
uskarpe bilder skiller seg ut. F.
eks. gulnebblomen s. 38,
gråhegra s. 87, laksanda 5.183,
fjellvåken s. 234, orrfugl s. 21 og
tiur s. 30. Bedre bilder av disse
artene finnes helt sikkert. Det er
forresten en uting at fotografens
navn ikke står sammen med bildeteksten, det skal litt leting til
før en finner ut hvem som har
tatt hvilke bilder.

Natur i Østfold

~

Endelig
Våtmarksreservatplanen for
Østfold er et faktum. Den ble
vedtatt ved Kongelig Resolusjon i statsråd 8 mai 1992.
For oss som var bare "guttungene" når arbeidet med denne
verneplanen startet i 1970 er
det ekstra hyggelig å se at den
endelig er vel i havn nå som vi
har
blitt
"middelaldrende

menn".
Den ornitologiske foreningen i
Østfold har vært med i
registreringsarbeidene i et
flertall av de mer enn 200

Fra før har vi naturreservater i
våtmarksområdene Øra og
Kurefjorden.
Den
nye
verneplanen omfatter 20 nye
områder som tilsammen utgjør 20 kvadrarkilometer
hvorav ca. 5,8 kvadratkilometer er landareal. Følgende
nye våtmarksområder i Østfold har nå fått status som
naturreservat:

Rambergbukta
Vestre Vansjø

Moss kommune
Rygge, Moss
kommuner
Moskjæra·Danskebukta Råde kommune
Kråkstadfjorden
Råde kommune
Skinnerflo
Råde, Tune, Rolvsøy,
Fredrikstad og Onsøy
kommuner
Kjennetjern
Onsøy kommune
Skårakilen
Onsøy, Fredrikstad
kommuner
Goenvad
Kråkerøy kommune
Fuglevikbukta
Kråkerøy kommune
Borge kommune
Torsøma
Skjebergkilen
Skjeberg kommune
Hansemakerkilen
Skjeberg kommune
Vestvannet s.
Tune kommune
Storesand
Skiptvet kommune
lysakermoa
Eidsberg kommune
Gjøisjøen
Marker kommune
Rømskog kommune
Bleiken
Helvatn-Finnemosen
Rømskog kommune
Kallaksje -Skottasjø
Trøgstad kommune
Kallakmosen
Trøgstad kommune

Kartmaterialet er ganske grov1
og kan ganske sikkert ikke
konkurrere med Atlas-kartene
som etter sigende snart skal gis
ut.
Vel. vel det ble en lang oppramsing av unøyaktigheter, men rett
skal være· rett spesiellt når bøker om Norges fugler kommer
så sjelden. Dette er faktisk det
første forsøket på en oppsummering siden Haftorn (1971). Vi
får vel ta vår del av skylden alle
sammen som sitter inne med
opplysninger om Norges fugleliv og ikke bringer disse videre.
Når neste utgave av dette
bokverket kommer får en håpe
at forfatterne har en oversikt
over Norges fugler å referere til.
Det bør være en av Norsk Ornitologisk Forenings prioriterte
oppgaver å lage en slik oversikt
slik at fagfolk og andre kan holde
seg ajour.
Morten Viker

våtmarksområdene som ble
vurdert. Registreringene pågikk fram til 1986. Siden den
gang har byråkratiets kvern
matt langsomt, men sikkert.

Områdene er mer utførlig presentert i "Utkast til verneplan for
våtmarksområder i Østfold" (137 sider). Utgitt av ·fylkesmannens miljøvernavdeling i 1986.
Red.
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Indre Østfold Fugleforening
o

ARSSERETNING 19 91
Høsten 1991 var det 10 år
siden IØF ble startet. I denne
tiden har foreningen opplevd
både oppblomstrings- og
nedgangstider. I 1991 var vi
dessvesse fortsatt i en slik
nedgangstid, selv om vi
kanskje kom oss gjennom
den dypeste delen av dalen.
Nye medlemmer har meldt
seg på, et fuglekurs ble startet rett etter årsskiftet 1991 1992, og det finnes nytt håp
om å finne noen som vil være
med i styret.
De fleste aktiv~etene ble i
1991 utført i nært samarbeid
med Naturvernforbundet i
nordre Østfold : Sammen organiserte vi åpne møter, arbeidsmøter og en stand på
Hagedagen i Askim. Vi arbeidet sammen om planen for

kuHur og naturvern i Askim kommune, forurensning i Glomma
og planen for en ny E18- trase
gjennom Fjella-området.
Vi var representert på ulike møter i fylket, og vi holdt foredrag
for andre foreninger, slik som
Speiderne og 4H. Ellers har vi
holdt
en
liten
spørreundersøkelse og gjort et
bidrag til NOFs innsamling av
lokalnavn av fugler. Vi var tilstede på et godt besøkt møte
om faunakriminal~et, og vi koordinerte
igjen
vinterfugltellingene i Østfold. Ti
slutt nevnes vinterforing og
fuglekasseproduksjon (bl.a. ble
en kasse for perleugle hengt
opp) .

vil kanskje bli gjenntatt til høsten, eller det blir satt opp
videregåede kurs.
I mai vil vi igjen stille opp med
en stand på Hagedagen, og
det er aktuelH med flere
stands, f. eks. i gågater. Vi vil
samarbeide med Naturvernet
i
et
prosjekt
rundt
Prestegårdsdammen i Spydeberg,
samt
andre
naturvernsaker, og ha felles
feUturer.
En rapport om fuglelivet på
Tomerud i Askim vil bli skrevet, og vi ønsker å jobbe med
to prosjekter fra NOF, nemlig
fiskeørnog
hagefuglprosjektet.
Askim 9/2-92

En del av de samme aktivitene
vil også bli gjennomført i 1992.
Fuglekurset som startet i januar

flobert Houtman

Østfold Botanisk e Forening
o

ARSBERETN'NG 199 1.
Arsmøte for 1990 ble avholdt 21
november i Donkejongården,
Gamlebyen, Fredrikstad. Foredrag var: .. Myrer i Østfold : Vegetasjon, flora, bruk og vem "
ved Geir Hardeng.
Fø lgende styre ble valgt for
1991 :
Leder: Marit Fosby, Ørje (overtok etter Svein Astrøm, Torsnes) .
Nestleder: Jan Ingar Iversen
Båtvik, Rygge.
Kasserer: Halvard Kjensmo,
Moss.
Sekretær: Geir Hardeng, Kråkerøy

Styremedlemmer:
Ellen Fodstad Larsen, Sarpsborg (ny)
Carl Bolhaug, Moss (ny)
Øivind Johansen, Onsøy (ny)
Hermod Karlsen, Torsnes
Valgkomite :
Kåre A. Lye, Kroer og Svein
Astrø m, Torsnes
Revisor: Yngvar Løwig, Moss.
Følgende møter/ekskursjoner
ble gjennomført i 1991 :

5

/

3

Donkejongården ,Fredrikstad:
.. Floraen i slåtteenger" v/Marit
Fosby. Dessuten viste Harald
Frantzen, Onsøy egne slides.
25/5 Tur til Berg naturskoglgam53

melskog i Eidsberg, der ledere
var Marn Fosby og den kommunale miljøvernleder Fredriksen
(Eidsberg kommune) . Området
er gitt høyeste prior~et vernemessig i Verneplan for barskog,
og kjøpes opp av staten med
tanke på reservatvern. Ca. 35
personer i fint vårvær fikk se de
vanlige vårartene og kranskonvalt i den fine gammelskogen,
der også endel edelløvskog inngår.
8/6 Mange møtte fram til tur ved
Kolbjørnsviksjøen, der kommunene Rakkestad, Marker og
Aremark møtes. Leder var Nils
Skårer, Degernes. Det ble mange .. godbiter" i området ikke

ØBF har avgitt uttalelse om en
reguleringsplan ved Skipstadsand, Hvaler, der en av våre
meget få lokaliteter for honningblomst finnes.

minst på grunn av skjellsandbankene: Stavklokke, bitter blåfjær, sandfiol, krattalant, myrflatbelg, maigras, korallrot, griseblad og en kjent lokalitet for
finnmarkspors for å nevne noen
få.
25/8 Bare en håndfull entusiaster trosset bølgene over til singleøya utenfor Skjeberg, Torsnes, en ca 3 kvadratkilometer
stor øy, med kunurmark, skog,
fjellrabber og enger/havstrand.
En lokalitet for bittergrønn var
uthogd og planten ble ikke sett.
Derimot ble sansoleie, brokkurt,
tusengylden, dverglin og dverggylden betraktet. Leder var Jan
Ingar Iversen Båtvik.
Soppturen i september ble ikke
avholdt.Styret har hatt ordinære
styremøter 14. januar (Rygge
rådhus) og 5. mars (Donkejongården). For øvrig har styret
hatt løpende kontakt pr. brev,
telefon og i forbindelse med ekskursjoner.

Det er avgitt uttalelse til Direktoratet for naturforvaltning om en
nasjonal status/liste overtruete/
sårbare arter.

Forøvrig bør nevnes at østlandsavdelingen av Norsk Botanisk Forening hadde en ukes
ekskursjon i Østfold, med utgangspunkt i Halden, i slutten av
juni. Det vises til egen ekskursjonsrapport i Blyjjiq.

Etter at liljekonvall ble «fylkesblomst .. for Østfold i 1990, erdet
innledet samarbeid med miljøvernavdelingen om en liste med
«kommuneblomster.. i fylket.
En endelig liste erferdig og vil bli
sendt ut.

En Info-folder om foreningen er
utarbeidet og illustrert med tegninger av Hermod Karlsen,
Torsnes.
ØBF er tilsluttet «Grenseaksjonen for Tresticklan - Lundsneset," der det arbeides med en
norsk-svensk nasjonalpark i
Boksjøtraktene i Halden/Dalsland. PÅ svensk side er ca. 30
kvadratkilometer gammelskog
sikret. På norsk side inngår et
stort gammelskogsområde i
Landsplan for vern av barskog,
som foreningen har til ·hø ring.

Floraprosjektet for Østfold er et
langsiktig prosjekt, med tanke
på en mulig framtidig «Østfoldflora- etc. Primus motor her er
Jan Ingar Iversen Båtvik. arbeidet har fortsatt i 1991, og 2 personer er engasjert på «Arbeid
for trygd» midler, der opplysninger fra kollekter på Botanisk
Museum i Oslo og Norges Landbrukshøyskole på As legges inn
i en database.
ØBF har inngått et tidsskrfftsamarbeid med Norsk Omitologisk
Forening avdeling Østfold og
Østfold Entomologiske Forening i tidsskriftet «Natur i østfold .. , som startet i 1982. Et
nummer er foreløpig sendt alle
medlemmer av ØBF, der bl.a.
foreningens årsberetning for
1989-90 ble tatt inn.
Antall fremmøtte på ekskursjoner/ møter har variert svært mye ,
fra en håndfull til ca. 35.
Foreningen har små økonomiske ressurser. Antall betalende
medlemmer er 30, hvorav ca.
halvparten er medlem av Norsk
Botanisk Forening som Østtoldforeningen er tilsluttet.
05.12. 1991.
Geir Hardeng.

Av spesielle saker kan nevnes:

RelIeise
Har du sett fugl er du mener
kan interessere "pippologer"
og andre nyskjerrige folk. Har
du sett lerka i Januaro.l. Ring
og fortell meg om dette. Store
antall, nye arter for fylket og
Norge, en sjelden hekkeart.
RING !! Opplysninger som
kommer inn blir viderese ndt til

"Siste nytt" spalten
Fuglefauna.

Vår

Ring eller send et postkort til:
Roar Frølandshagen
Havebyveien l A
1640 Råde
TLF: 09284476
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Artikkelen «På leting etter
bergrublom,
Draba
norvegica, på Asmaløy i se. rien Sjeldne og utryddede
karplanter i Østfold i nr. 2/91
var skrevet av Jan Ingar
Iversen Båtvik. Redaksjonen beklager så mye at
forfatternavnet hadde fan ut.

KONllKTPERSONER
Norsk Om~ologlsk Forening
avdeling Østfold.
Postboks 983, 1507 Moss
Formann Dan' Bendixen
Postboks 985, 1507 Moss
Biblioteket :
NOF avd. Østfold
Postboks 1145
1630 Gamle Fredrikstad
Tidsskrifter o.l. bes sendt
til denne adressen.
Norsk Om~ologisk Forening
Fredrikstad Lokallag
Postboks 1505, Glombo
1670 Kråkerøy
Norsk Om~ologisk Forening
Moss Lokallag
Postboks 1136, Jeløy
1501 Moss

Moss og Omegn
Ringmerklngsgruppe
CIo Jo Ranke
Jac. Sømmesgate Se, 1500
Moss
Tel: 09271

no

TOmb, 1640 Råde
Tel: 09280171

FUGLEVAKTAIØSTFOLD

09 271770
Rapportserien . Østtold NaturRedaktør: Geir Hardeng
Fuglevik Platå 19
1670 Kråkerøy
Tel: 09342443
Postgiro: 08073583218

Østfold Entomologiske ForenIng
.
Postboks 1062, Valaskjold
1702 Sarpsborg
Postgiro: 0803 3999802
Leder: Thor Jan Olsen
Lundgårdsvei 39

Naturfondet i Østtold
Søknadsfrist 1 mars til:
Geir Hardeng, FuglevIk
Platå 19, 1670 Kråkerøy
Tel: 09342443

Norsk Om~ologisk Forening
Indre Østfold Lokallag
CIo Robert Houtrnan
Baglerfaret 7, 1800 Askim
Tel: 09883743

EVMTA
090-29500

Den lokale rapport og
sjeldenhetskom~een

LRSK - Østfold
CIo Morten Viker
Postboks 1520, Glombo
1670 Kråkerøy
Tel: Priv 09342132
Jobb 09342388

Østfold Botaniske Forening
Postboks 886, Bergersborg
1501 Moss
Postgiro 0823 0995142
Leder: Jan Ingar Iversen Båtvik
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Akerøya Om~ologiske Stasjon
Postboks 1145,
1630 Gamle Fredrikstad
Tel: 09409475
Postgiro: 3963394
Stasjonssjef: Magne Pettersen
TIngstedveien 3,
1650 Sellebakk
Tel: 09325474
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HANDBOOK OF THE

BIRDS OF THE WORLD
Ring eller
skriv etter
GRATIS
KATALOG

~

~

Norsk Naturbokhandel

Boks 720 Nanset, 3251 Larvik
~ Tel: 034-11523 Fax: 034-11430

