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Først og fremst vil jeg be så mye om unnskyldning for at utgivelsestakten på Natur
i Østfold kan virke svært tilfeldig. Dette er selvfølgelig ikke meningen, målsettingen her er å gi ut ett nummer på våren og ett på høsten. Det er bare å beklage at
vi hittil ikke har klart å oppfylle denne målsettingen. Årsakene er mange, men
hovedårsaken har med økonomi å gjøre. De tre foreningene som utgir tidsskriftet
har alle ganske presset økonomi. Dette igjen gjør at vi ikke kan kjøpe tjenester der
ting skjer raskest. Beklagelig men sant. Dette må det rettes på og forhåpentligvis
er vi ajour i løpet av våren 1994.
Tidsskriftet betyr veldig mye for mange, ja for endel er det den eneste kontakten
de har med foreningen. For andre er det viktig å få publisert sine artikler som bidrag
til kjennskapen om Østfolds natur. Alle skal derfor tilgodesees når tidsskriftet lages
og vi håper at Natur i Østfold tilfredsstiller de flestes ønsker.
Dette heftet inneholder artikler fra flere felt innen biologien, dette var jo meningen
da de tre foreningene gikk sammen om utgivelse av felles tidsskrift. Vi håper at alle
får litt stoff om området de er spesielt interessert i. Det er kanskje noe overvekt av
ornitologiske artikler, men det igjen speiler at det er fuglefolket som kommer med
flest bidrag. Vi håper derfor at det finnes skriveføre folk også innen andre felter og
at de lar Natur i Østfold og leserne få nyte godt av nettopp det.

Morten
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NORSK ORNITOLOGISK
FORENING
Avd. Østfold

Når dette skrives er ærfugljakta over langs vår øyfulle kystlinje. Siden det er en prøveordning skulle man tro
at jegerne ville gjøre sitt ytterste for å bedrive denne jakta helt etter reglene. Dessverre virker det ikke som
dette er tilfelle. På jaktas første lovlige dag så en gruppe av oss ikke mindre enn 3 motorbåter ute i ens ærend.
Tett på land tøffet de rundt små øyer og mellom holmer og skjær med skuddklare hagler. Hvor mye de fikk
felt vet de bare selv, i hvert fall smalt det stadig vekk derifra.
Det burde være en selvfølge at en jaktprøveordning burde følges opp fra myndighetenes side med et utstrakt
oppsyn. I følge et radioprogram en lørdag morgen var en oppsynsordning mer et unntak fra regelen her i
Oslofjorden. I samme program kom det fram i et intervju med et par jegere at de så svært lett på gjeldende
regler. Blandt annet var blyhagl- og motorforbud mer som en kuriositet å regne. Hvis dette er den gjengse
holdning i jegerkretser, er ulovlig jakt et langt stØrre problem enn vi noen gang har fryktet.
NOF sentralt og her i Østfold får av og til sterk kritikk i enkelte aviser for vår holdning til faunakriminalitet,
ulovlig jakt og fangst av fugl m.m. Dette har ofte sammenheng med at en del journalister har store problemer
med å skille mellom avisenes krav til objektivitet og sine egne meninger. Derfor var det ekstra gledelig når
en seriøs avis som Aftenposten for en tid tilbake i en artikkel om norske rovfugler i tyske fangeleire kom med
kraftig støtte til NOF i forbindelse med faunakrimarbeidet.
DN startet i fjor en registrering av verneverdig kulturlandskap rundt om i landet. Kulturlandskap er noe vi har
ganske godt av her i fylket, men har vi noe som er verneverdig ? Skriv i så fall gjeme til oss om det.
Østfoldnaturen er i stadig forandring. Mye kan ha skjedd siden Atlasprosjektet ble avsluttet. Kanskje er det
aktuelt å sette i gang med en oppfølger? Skriv til foreningen og si din mening. Kanskje er det andre ting du
som medlem av vår forening har på hjertet- skriv !
DanB.
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Rosenfink en «ny»
innvandrer i Østfold fylke.
Tomas Aarvak

Foto: Tore Hunn
Vildmarken helt tillhOrig var aven
han, en gång, bland Himalayas alper,
dar silvergranarna och deras foljen
tralt tillbaka, men dar bergfåren drevo
kring, och dar på de h6ga slanterna over
I:Juskskogarna
av Rhododendron,
l;lomstren lyste,långt han under den blå
~imlen. Pulcherrimus blev han kal/ad,
!y han var den fagraste i slakten. Han
'igde den djupaste fargen på klanadenwm rinnande blod, bara med små vita
1årlestank, likt flingor av sno som tagit
'liste på ståten.
Rosenfinken, han som forts på
1andringsvågar, bar med rosenskimret
ill oss avglansen avfadernas harlighet,
nen också, brinnande for fullt, det
·tarka hjartelaget. Med sjungande
1ockar återfann han, i nordanlandets
•årar, hagarna och ortagårdarna.
;kulle vi komma in på hans miste, så
aska er sjal med anblicken av de
«

skonblå aggen. Men droj in te lange dar,
han ar radd om dem, och han låter er
fOrstå det.» Slik skrev Paul Rosenius
om rosenfinkslekten i verket Sveriges
Fåglar ochfågelbon,

Forandringer i fuglefaunaen foregår
hele tiden. Noen arter forsvinner, og
noen arter kommer til. I Østfold har arter
som skjeand, taffeland og sivhauk vist
en generell framgang, mens bla. hønsehauk og vepsevåk har hatt en tilbakegang. Noen arter har og forsvunnet som
hekkefugler fra fylket. Åkerrikse, lom vi
og hortulan var tidligere hekkefugler ,
men observeres nå kun sporadisk.
Desverre er det ofte menneskelige påvirkninger som fører til den negative
utviklingen som en ser hos en rekke
arter. Men i noen tilfeller kan denne
aktiviteten føre til gunstigere forhold.
Rosenfinken er en art som har hatt store
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svingninger i bestand og utbredelse de
siste århundrene. I Nordvest-Europa har
disse svingningene blitt godt dokumentert, og det er kjent at rosenfinken
ekspanderte vestover i begynnelsen av
forrige århundre. Rundt 1840 trakk den
seg tilbake, men ekspanderte påny
vestover i flere bølger etter 1900. På
1930 tallet begynte en ny kraftig ekspansjon pga. Økt populasjonstetthet i
kjerneområdene i Europa, baltikum og
den europeiske delen av det gamle
Sovjetunionen. Arten rykket fram på
bred front langs Østersjøkysten, Baltikum og Finland i nordvest, langsomt i
mellom Europa, og flekkvis i Østerike
og Jugoslavia i sørvest. Samtidig ekspanderte den også mot nord i det gamle
Sovjetunionen.
I Finland har arten hatt en eksplosiv bestandsutvikling fra ca. 10.000
pari 1945til360.000pari 1974. Tilsva-

rende har bestanden i Sverige økt fra 31
syngende hanner i 1958 til 1409 syngende hanner i 1974. I Danmark ble
rosenfinken observert for første gang i
1941, mens de hadde det første
hekkefunnet på Christiansø i 1972. I
Norge ble det første hekkefunnet gjort i
1970 i Fiskumvannet i Buskerud. Pga.
de skandinaviske landenes beliggenhet i
forhold til kjerneområdene for
rosenfinken, så er det ikke så rart at
Sverige hadde sitt første funn av arten
allerede i 1839, mens Norge måtte vente
inntil 1882. Da ble en første års hunn
fanget levende i østre Aker ovenfor
Christiania. (Dette individet befinner
seg i dag i museet i Oslo, selvfølgelig i
preparert tilstand) I 1987 ble den norske
hekkebestanden av rosenfink anslått til
100-1.000 par.
Lifjeld (1989) har beskrevet tre mulige
årsaker til at rosenfinken har hatt en slik
ekspansjon. I 1930-årene da ekspansjonen
startet
i
Finland
var
sommertemperaturen mye høyere enn i
de foregående ti årene, og en vet fra
studier
der
at
rosenfinkens
hekkesuksess øker på varme sommere. I
Nord-Europa har det og vært en generell
økning av sommertemperaturen siden
1930-tallet.
tillegg
har
det
skjedd
landskapsmessige forandringer som
rosenfinken kan ha dratt nytte av. I hele
det området som rosenfinken har tatt i
besittelse så har det moderne skogbruket skapt en mosaikk med skogsflater
der det tidligere var sammenhengende
skog. Områder som tidligere ble
oppdyrket og som ble brukt til
husdyrbeite har grodd langsomt igjen.
Det har med andre ord blitt skapt et
ideelle biotoper for rosenfinken.

å gi noe entydig svar, men antakelig er
det nok et samspill mellom disse tre
forklaringene som har muliggort en slik
ekspansjon.

en generell nedgang, ikke bare i Østfold,
men også på Jomfruland i Telemark
(Fig.2). For 1989 har det ikke blitt innrapportert noen rosenfink observasjoner
til
den
lokale
rapportog
sjeldenhetskomiteen for Østfold !
Arten er lettest å observere i perioden mai-juni, da hannene synger
flittig, og av alle observasjonene i Østfold så er 91% fra disse to månedene.
Det første hekkefunnet ble gjort
på Ramberg, Jeløya i 1979. Det påfølgende året ble det også gjort hekkefunn
her, mens det i 1981 ble gjort et nytt
hekkefunn i Heravassdraget i Trøgstad.
Pr. 1992 er det påvist hekkende
rosenfink 9 ganger i fylket, men antageligvis hekker arten mer eller mindre
årlig på minst 5 lokaliteter (Fig.3). Totalt er det registrert rosenfink på 56
forskjellige lokaliteter i fylket, men av

Utbredelse i Østfold.
I Østfold ble den første observasjonen gjort på Akerøya av en syngende
hann 15/5-67. Den neste observasjonen
ble ikke gjort før 1971 da hele 3 ind. ble
observert. I 1972 ble 2 ind. observert, og
kun lind. i 1974. deretter gikk det to år
før de neste observasjonene av
rosenfink ble gjort. Etter 1977 har
mengden observerte rosenfmker bare
økt, med en topp i 1984 på 22 individer
(Fig.1). Etter 1984 har antallet
innrapportete rosenfmker minket jevnt.
Denne tendensen er vanskelig å forklare, men det er opplagt at det har vært
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Den tredje forklaringen på at
rosenfinken har ekspandert kan være at
arten har endret sitt biotopvalg mot en
mer åpen vegetasjonsstruktur. De finske
undersøkelsene har også vist at
ungeproduksjonen er høyere i de nye
biotopene enn i de tradisjonelle. Som
Lifjeld (1989) sier det det er vanskelig
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disse er det kun 20-25 som er egnede
som hekkeplass utifra hvilke biotopkrav
arten stiller.

Reiret plasseres som regel lavt i en busk
eller i et tre. 5 (4-6) egg legges i maijuni,og ruges i 12 (10-14) døgn av
hunnen. Ungene er flyvedyktige etter
11-15 dager. Føden består hovedsaklig
av knopper, skudd og frø, men den tar
også større mengder med bladlus og
insektlarver.

Takk.
Jegvilretteen takktilalledesom
har svart på opprop (2 stk. ! ! !) ,og de som
har svart på utsendte brev ! Forøvrig en
takk til M. Viker som har kommet med
hjelp og kommentarer underveis.
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Appendix:
Observasjoner
rosenfink i Østfold.

av

AREMARK:
Bøensfjorden: l hann syng. ultimo juni -83 (ESH)
(Kan dette ha vært ·82 ?)
BORGE:
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Havna: l ad. hann 27/5-85 (TH,LKH)
Begby:l syng. ind. 23/5-82 (RL)
Sundløkka:l hann syng. 28/6-?? (RR)
EIDSBERG:
Grønsund: l syng. hann 4/6-87 (RL)
Lekwn nat.res.:l syng. ind. juli-82 (AH)
Valdisholm:l syng. hann 9/6-84 (POS)
Slitu: l syng. hann flere ganger ijuni-91
FREDRIKSTAD:
l ind. (I en hage) 18/5-82 (GH)
Begby: l ind. mai/juni-82 (RL, REL medd. GH)
Kirkeparken: l syng. hann 17/5-84 (RL)
Isegran:l syng. hann 1/6-83 (RGB)
Oredalen: l syng. hann 2/6-84 (OK)
Øra: l ad. hann syng 27/5-85 (fH,LH),l hann (2k)
4/6-86 (MP)
HALDEN:
Isebakke: obs. 1979 eller -80 (OS medd. GH),
samt ditto mai-90 (GH)
HVALER:
Akerøya:l ad. hann syng. 15/5-67 (Haftom), l
hann (lk)obs. 1/6-78,1 ind. (lk)ringmerlcet 11/878 (AOS) ,l ind. (Hunnfarvet) ringm. 2/6-78
(AOS}, l ind. (lk) ringm. 11/8-78 (AOS) l juv.
hann 3lfl-79 (AOS), l ind. (lk) ringm. 29/5-80
(AOS), l ind. (lk} 7 og 13~-86 (fS,SE), l ad.
hann ringm. 29-31/5-87 (SE,MP), l hann (2K+)
syng. 5/6-90 (SL)
Arekilen:l ad. syng. hann 10/6-79 (RGB,RO), 56 ind. ikke utfarvede syng hanner 30/5-81
(RGB,RO), l utfarvethann 10/6-81 (RGB,RO),l
syng. hann 6/6-87 (MV,RL), l hann syng. 15/6-90
(SL,MP), l ind. (IK) 14-16/9-90 (MP, m .fl.), l
hann (3K+)l5/6-91 (MP,SL)
Guttormsvauen: l hann syng. 29/5-88 (P AJ)
Huser,Asmaløy: l syng. hann 30-31/5-84
(MV ,RV)
Li,Asmaløy: l ind. syng. juni/juli-88 (GH)
N .Sandøy: l hann 22/5-88 (ESH)
Skibstadkilen: l ad. hann syng., men viste
trekkuro. 10/6-83 (RGB)
Tisler: l syng. hann (2k) 2/6-84 (RGB,NB)
KRÅKERØY:
Enhus: l hann syng. juni:91 (liA)
MARKER:
Stillesby V ,Rødnessjøen: l ind. syng. i hekketiden-Sl (GH)
MOSS:
Jeløy: l ind. sett 19/10-72 (VR}l ind. 12/3-77
(AT), l hann 28/5-77 (AT&RX}, 6/6-77 (AT), l
ind. syng. 26/5-79 (AT), Enkelt ind. registrert 13
ganger 24/5-29/6-80 (EA,BE m.fl.), 2 ind. 4/6-80
(RW), 5 nylig itfl. unger (v/Ramnberg) 30/6-80
(EA), l ind. 25/8-80 (RW), l syng. ind. 8/6-81
(JR), 11 enkeltind. 17/5-18/6-81 og 3 ind. 30/5 og
2/6-81 (RW), Enkeltind. 29/5 og 2/6-82 {RW},
Hekk. registrert{Ramberg)-82 (AO), l ind. 20/583 (BE), 3 ind. 22/5-83 og 3 ind. 24/5-83
(MN,AT), notert 5 ganger 17/5-25/5, med 8 ind.
17/6 og l ind (Ramberg) 17/6-84 (RW), l ind. 2021/5 (ÅF) og 3/6-84 (RW), samt l ind. 2/6-84
(Fuglevikbukta} (RW), l ind. 20-21/5-85 (Alby)
(ÅF}, l ind. 2-3/6-85 (Fuglevikbukta), l ind. 18/
5 og 4 ind. 1/6-86 {RW}, l ind. 6/6-87 (RW)
Vannsjø: l hann (Ørejordet) mai-82 (ØA medd.
LFL)

MYSEN:
Mysenelva: l ind. syng. (ikke utfarvet) 2-5/6-72
(M.Eikeland til AH)
ONSØY:
Kjennetjemet: l hann ringm. 3 ind. obs. 21/5-71
(BAA),
Rauøy:l syng. hann (2k) 10/6-78 (OJH)
SkArakilen: l syng. ind. 22/6-82 (GS), l hann (2K)
syng. 30/5-91 (SL,m.fl.)
Slevik: l ind. 20/7-83 (SL,LI)
S.Søster: l hann syng. 117-91 (TJ)
RAKKESTAD:
Buerfoss,Os: l syng. hann 3/6-80 (KT), l syng.
ind. juli-82 (AH)
Brekkefossen v/ Glomma: l hann syng. 5/6-80
(POS)
Røsæg, Os: l syng. hann 6/6,91 (POS)
ROLVSØY:
Ringstadhavna: l syng. hann 10/5-84 (!NI)
RYGGE:
Eldøya:3 syng. hanner 8/6-84 (MV,OK m.fl.)
RÅDE:
Kil: l ind. syng. 16/6-88 (RS medd. GH)
Krogstadfjorden: l syng. hann 21/5-83 (OK)
Rauøy:l ind. syng. 10/6-78 (OJH)
Råde stasjon: 2 ind. syng. i sumpskogen sør for
Råde stasjon i -87 (RS medd. GH)
Åven,Kurefj.: l ind. (lk) syng. 5/6-74 (NJY), l
ind. høsten-80. Den oppholdt seg i området noen
dager før den ble tatt av rovfugl (ØL). lind. syng.
27-28/5-83 (GSA,PES)
SARPSBORG:

Valdisholm, Glomma: l syng. hann 9/6-81 (??)
Tune:
Sollielva:l reir -83 (RR), 2 ind. syng. v/Kapellet
7/7-88. Hele omr. undersøkt over flere uker. 3
syng. hanner og 2 hunner fram til medio august
(RR). Hanner er hørt syng. ved flere anledninger
midt på 80-tallet (OK). Flere observasjoner av
syngende hanner på begge sider av brua, og funn
av reir m. 5 egg (Kapellet) 16/6-90 (RR), l hann
syng. 4/6-91 (KT), 2hanner(2K+) syng. 10/6-91
(ALA)
Solgårdshavna: l ind. pHorsomeren-83 (SH)
Visterflo:Hekk. (5 egg) 5-7/6-83 (RY,HR,HS), l
ind. syng. 26/6-83 (Annet sted, men samme fugl
som 5-7/6 ?) (RR), l syng. hann 27/5-85 (OK)
Yven: lind. ultimo mai-84 (SH)
Ågårdselva: l syng. hann 13/6-87 (RL)
TRØGSTAD:
Båstad:l hann syng. 15/6-83 (00)
Hærsetsjøen: 3-4 ind. mai/juni-81, hvorav et reir
med unger og et med egg (AH), 2 hekk. reg. 22/682 (AH), 2 hanner m. reirmatr. medio juni-83
(AH) 4 ind. horav 3 syng. 19/6-83 (ESH) l syng.
hann 15/6-84 (ESH), l syng. hann 14/6-85 (ESH),
minst 8 par i -86 hvorav 4 par i
brakkmarksområdet i vest, og 4 par i nord. (??)
Hæravassdraget: l syng ind. 5/6-82 (TOI,INI)
Mønster bro: lind. ultimomai-84 (SH),l ind. 2/
6-85 (MV), l ung hann 18/6-88 (ESH)
Strønes:l hann syng. 15/6-83 (00)
Tosebygda: l ind. syng. 23/5-84 (AA)
Øyeren S.:2 ind. (Revir) 30/5-82 (GS,STS)

Ca. 15 enkelt obs. medio mai- 10 juni-85. 3 sikre
hekkelok. i henh. Thne, Rolvsøy og Råde.(RR)
(AA)Amfred Antonsen, (BAA)B!rd A. Andersen, (GSA)Geir S. Andersen, (UA)Ingar J. Andersen, (ØA) ?? , (EA)E. Ansmo, (AA)Amfred
Antonsen, (RGB)Rune Giinther Bosy,(RX)Rune
Botnemyr, (NB)Nina Brygger, (ME)M. Eikeland,
(REE)Roar E . Eilertsen, (SE)Stein Engebretsen,
(BE)Bjøm Eriksen, (ÅF)Åsmund Fjellbakk,
(LFL)Lennart Fløseth, (AH)Atle Haga, (F.SH}
Egil Sankey Hansen, (TH}Tom Hansen,
(OJH)Ole-Jørgen Hanssen, (GH)Geir Hardeng,
(LKH}Lars k. Haugen, (SH)Sigmund Huse,
(LnLasse Irvam, (INn Ingar Iversen,
(TOnTorunn Iversen, (PAJ)Per A. Johansen,
(OK)Ottar
Krohn,
(RL)Runar
Larsen,
(SL)Sebastian Ludvigsen, (ØL)Øyvind Ugbu,
(MN)Morten Nilsen, (RO)Roar Olsen, (AO)A.
Otterstad, (00) ??, (MP)Magne Pettersen,
(JR)Jo Ranke, (HR)Harald Ryen, (RR)Reidar
Ryen, (VR) ??, (HS)Harald Schille, (GS)Geir
Stenmark, (STS)Sølcre T. Stenmark, (OS)Ole
Stensrud, (TS)Tor Strøm, (POS)Per Otto Suther,
(PES)Per O. Syversen, (RS)Rolf Sørensen,
(AT)Ame Thelin, (KNT) Knut Trondsen,
(KT)Kai Tønsberg,. (MV)Morten Viker,
(RV)Rikard Viker,
(RW)Rune Wiggen,
(NJY)N.J. Ytreberg

Foto: Tore Hunn
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ORNITOLOGISKE OBSERVASJONER I ØSTFOLD
-Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskommiteen (LRSK).
Morten G. Viker

Svarthalsdykker Foto: P. O. Suther

Denne rapporten inneholder hovedsakelig observasjoner gjort i 1991, men
enkelte eldre observasjoner ikke tidligere innrapportert er også med. Det
samme gjelder saker som har vært til
behandling hos NSKF og som nå er
ferdigbehandlet.
Kommiteen har også i år hatt følgende
sammensetning: Rune G. Bo sy, H vaier,
Jan Ingar Iversen Båtvik, Råde, Magne
Pettersen, Fredrikstad og som sekretær
Morten G.Viker, Kråkerøy.

OBSERVASJONER:
SMÅLOM
Gavia stellata
1991: 2 ind. 2K+ Fuglevik marina,
Moss 06.01. (RBO). Vi vet
svært lite om denne artens forekomst i fylket vinterstid og
ønsker derfor flere rapporter.

DVERGDYKKER
Tachybaptus ruficollis
1991: l ind. 2K+ overvintret ved
Skipstadlcilen, Hvaler og ble
notert følgende datoer: O1.0 l,
07.01, 30.01, 02.03, 17.03,
21.03 og 24.03. (JSL, MPE,
GMO, CJA,ALA,MGV). 2
ind. IK+ Øra, Fredrikstad
14.10 (GMO,CJA). l ind. IK+
samme sted 18-21.10
(ALA,JSL).
Dvergdykkeren har ikke blitt
observert overvintrende på en
lokalitet siden 1983. Fuglen på
Hvaler overvintret også i salt
vann noe som ikke har blitt på
vist før i fylket.

GRÅSTRUPEDYKKER
Podiceps grisegena
1991: l ind. 2K+ Akerøya, Hvaler 28.03.
(JRA), lind. 2K+ Kurefjorden,
Rygge 31.03-01.04 (ALA,RBO),
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lind. 2K+ Akerøya, Hvaler
25.04. (MPE), l ind. IK+
Skipstadlcilen, Hvaler 26.09.
(JSL), l ind. lK+ Akerøya,
Hvaler 17.11. (GMO,CJA,JKS),
lind. IK+ Samme sted 30.11.
(GMO,CJAJKS) 6 observerte
indi vider på ett år er over
normalt for Østfold.

HORNDYKKER
Podiceps auritus
1991: l ind. 2K+ Kurefjorden, Råde/
Rygge 01.04.(RBO). l ind.
2K+
Akerøya, Hvaler 25 27.04.
(AOS). l ind. 2K+ Gjølsjøen,
Marker 13.07. (JSL,
Følgende
RFR,SEN).
observasjonsrekke fra
høsten foreligger fra Kurefjorden, Rygge/Råde, alle av
lK+ fugler: l ind. 30.08, l ind.
04.09, l ind.l6.09, 2 ind. 21.09,

3 ind. 26,28 og 29.09, 4 ind.
11,12 og 22.10, 4 ind. 24.10,
3 ind. 30.10, 6 ind. 06.11, 4
ind.09.11, 5 ind. 15.11, 2 ind.
20.11,1 ind. 30.11.(RBO,
RFR,ALA,JSL).
Observasjonsrekken fra
Kurefjorden er ganske imponerende for Østfold. Aldri før har
homdykkere blitt observert så
mange dager på en lokalitet. 6
ind. er også høyeste dagstall notert i fylket. Det er van
skelig å si hvor mange indivi
der som er innblandet i denne
rekken,men en må gå ut fra at
det stort sett dreier seg om de
samme fuglene.
Sommerobservasjonen fra
Gjølsjøen er interessant da
sjøen er egnet som
hekkelokalitet.

SV ARTHALSDYKKER
Podiceps nigricollis
1989: 2 ind. 2K+ Kurefjorden, Rygge
08.05.(RGB). Dette er 11 funn
av arten i Norge og det andre i
Østfold. Detførstefunneti fylket
er fra Gjølsjøen 01.05.1971.
Artenhekker nærmest i Sør-Sve
rigehvor det finnes en liten be
stand.
STORSKARV
Phalacrocorax carbo
1991 : lind. 2K+ Isesjø,Skjeberg,
Sarpsborg 02-03.06.(KAT),
3 ind. IK+ samme sted
11.08.(KAT) og l ind. IK+
samme sted 20.08.(KAT). 17
ind. Store Ertevann, Halden
02.08.(JBO). Inntil60 ind. IK+
sett gjennom august-måned
Øra,Fredrikstad (JKS). 110+
ind. l K+ samme sted 09.09.
(JSL), og 91 ind. IK+ samme
sted 29.09.(ALA). De fire første
observasjonene er fra ferskvann
hvilket er uvanlig i Østfold. Inn
til for noen få år siden var stor
skarv en raritet på Øra, uvisst av
hvilken grunn opptrer den nå
hele året og til enkelte tider i stort
antall.

KNOPPSVANE
Cygnus olor
1991: 354 ind. IK+ Kurefjorden, Råde
11.07 .(ARH,LDA), 455 ind.
IK+ Kurefjorden,Rygge
17.07 .(RBO). Sommerbestanden av arten i fylket blir
antagelig stadig større. En
totalopptelling hadde sikkert
gitt interessante tall.

Fredrikstad/Borge
07.l O.(SEN).
Kortnebbgåsa som passerer
Østfold i trekktidene hekker på
Svalbard og overvintrer på
kontinentet. Observasjoner på
våren på den andre siden av
Oslofjorden blir gjort langt
hyppigere enn hos oss uvisst
av hvilken grunn.

DVERGSVANE
Cygnus columbianus
1991: lind. 3K+ Kallaksjøen, Trøgstad
23.03 og 11.04. (ALA). Denne
arten som nærmest hekker i Sibir
er meget sjelden i Østfold. Arten
overvintrer i Vest-Europa, men
hovedtrekket går gjennom Østersjøen.

TUNDRAGÅS
Anser albifrons
1991: l ind. 1K+ Kurefjorden,Rygge
29.09. (RBO,RFR). Arten
hekker langt mot nord og ikke i
Norge, den påtreffes sjelden i
Østfold under trekket som går
til områder lenger sør i VestEuropa.

SANGSVANE
Cygnus cygnus
1991: 226 ind. 2K+ Kallaksjøen,
Trøgstad 23.03.(ALA), 131
ind. 2K+Gjølsjøen,Marker
23.03 .(ALA), 200+ ind. 2K+
Kallaksjøen,Trøgstad 11.04.
(ALA). 3 ind. 2K Bunessjøen,Halden 04.05 og
02.06.(AAN). Hekking:
l par fikk fram 4 unger (5 pull
08.06 GHA) på en lokalitet i
Halden kommune, sist sett
28.07*. (JSL,MPE,JKS,RGB
m.fl.).

GRÅGÅS
Anser anser
1991: Tilstede i Kurefjorden,Rygge/
Råde fra 16.03 til 08.11.
Største tall herfra er 33 ind.
IK+ 30.07.(RBO). 5 ind. 2K+
m/2 pull. ble sett 04.06.(RBO),
2 ind. 2K+ mfl pull. 15.06. 2
ind. 2K+ m/4 pull23.06. (JSL,
LIH). Dette kan tyde på at
minst 2 par hekket her dette
året. På Øra, Fredrikstad ble 4
ind. 2K+ ml 5 + 5 pull. sett
10.06. Noe som tyder på at
minst 2 par hekket også her.
Dessverre har vi ikke fått
innrapportert alle funn av
grågjess med unger de
seneste årene slik at vi har
kunnet følge denne artens
utvikling som hekkefugl hos
oss. Arten hekket først i
Østfold i på slutten av 60-tallet
og fram til 1990 er det registrert 6 hekkefunn. Alle oppfor
dres herved til å sende inn alle
tidligere og nyere hekkefunn.

SÆDGÅS
Anser fabalis
1991: l ind. IK+ Øra,Fredrikstad
13.10.(JSL,ALA,SEN). Denne
nordlige arten som overvintrer
lenger sør i Europa sees svært
sjelden i Østfold selv om
sikkert flere fugler trekker over
fylket vårt vår og høst.
KORTNE BBGÅS
Anser brachyrhynchus
1991: 2 ind. 2K+ Akerøya,Hvaler
18.05. (AOS). 38 ind. IK+
Jonsten,Råde 25.09(RFR),
43 ind. IK+ Kurefjorden,Rygge
02.10.(RFR), 90 ind. IK+ Øra,
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GRÅGÅS X KANADAGÅS
Anser anser x Branta canadensis
1991: l ind. 2K+ Øra ,Fredrikstad/
Borge 29.05 og 22.06.(JSL) . 3
ind. IK+ Samme sted 13.10.

(JSL,SEN). Første publiserte
funn av denne hybriden fra
fylket.

KANADAGÅS
Branta canadensis
1990: 300+ ind. IK+ August 90.
(OKR).
1991: 125+ ind. IK+
Skinnerflo,Onsøy/Råde
22.08.(HFR). 150+ ind. IK+
Femsjø sør,Halden 20.09.
(GHA). Arten blir mer og mer
tallrik i fylket.

HVITKINNGÅS
Branta leucopsis
1991: l ind. 2K+ Øra, Fredrikstad
24.04. 05.06.(JSL,MPE,KAT,
GMO,JRA)KS).l ind. 2K+
Akerøya,Hvaler 25.05.(MPE,
JSL,GMO). l ind. 2K+
Revlingen, Rygge 25.06.
(ARH). Arten hekker nå på
øyene i Indre Oslofjord og det
er nok fugler fra disse lokalite
tene som sees hos oss under
forsommer og sommer. Det er
ikke umulig at arten snart vil
gjøre hekkeforsøk i Østfold.

BRUNNAKKE

LAPPF1SKAND

Anas penelope
1991: l hann 2K+ Kråkerøyholmene,
Kråkerøy 28.0l.(ALA).
Vinterobservasjoner av arten er
uvanlige i Østfold.

Mergus albellus
1991: l hann 2K+ Isegran,Fredrikstad
21.03.(GMO,CJA). l ind.lK+
hunnfarget Kurefjorden,Rygge
lO.lO.(RFR), l ind. IK+ hunnfarget samme sted17 .ll.(RBO).
lind. IK+ hunnfarget Søndre
Asmaløy, Hvaler 14.12*.(JSL).
Denne arten som nænnest
hekker i Nord-Norge dukker
opp hos oss så og si hver vinter
i små antall. Årets 4 observasjoner er antallsmessig normalt.

SNADDERAND
Anas strepera
1991: l par 2K+ Øra,Fredrikstad
14.04.(KAT,REI). l hann 2K+
samme sted 12.05.(ALA), l par
2K+ samme sted 25.05.(RBO).
Etter et år (1990) med svært
mange observasjoner av arten
er tallet tilbake på et mer
«nonnalt» nivå.
Hekkefunn ble gjort på Øra i
1989 og det er vel ikke utenkelig at arten hekker på lokalite
ten årlig.

STJERTAND
Anas acuta
1991: 11 ind. 2K+ Kurefjorden,Rygge
07.05.(JSL). 11 ind. IK+
samme sted 07.09. (RBO).
Kanskje ikke så veldjg imponerende tall, men mye til å være
Østfold.

RING GÅS

KNEKKAND

Branta bemicla
Branta b. bernicla
1991: l ind. 2K Søndre As maløy,
Hvaler 12.-14.01*(ALA)SL,
MPE,MGV). l ind. 2K Nordre
Ovenbukt,Kurefjorden,Råde
26.06.(RBO). Denne mørkbukede rasen hekker i Sibir og
overvintrer sør for oss i VestEuropa. Det har gjennom
tidene blitt sett fler av denne en
den lysbukede hrota fra
Svalbard og Grønland.

Anas querquedula
1991: l par 2K+ Skinnerflo,Onsøy/
Råde 07.05.(RBO,SEN,GMO).
l par 2K+ Kjennetjemet,Onsøy
09.05.(JSL,MPE,RGB,ROL). l
par 2K+ Gjølsjøen, Marker
20.05.(JKS). Det foreligger
ennå ingen hekkefunn av denne
arten fra Østfold, selvom den
blir stadig vanligere. 3 observa
sjoner i 1991 var lavt når en ser
på artens opptreden tidligere år.

TAFFELAND
GRAVAND
f adoma tadoma
1991: 2 ind. 2K+ Slånnerflo,Onsøy/
Råde 04.06.(RBO).
Ferskvannsobservasjon.

Aythya ferina
1979: l par 2K+ hekket Gjølsjøen,
Marker. Reir med egg funnet
28.05. (AHA, EFR)MH).
1991: l par 2K+ Indre
Iddefjord,Halden 19 .O l.(JSL,
MPE)KS).l par 2K+ Øra,
Fredrikstad 10.03.(KAT). l
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LAKS AND
Mergus merganser
1991: 2K+ hunn m/9 pull
Kirkevann,Halden 02.06.
(AAN), 2K+ hunn
pull.
Femsjø NØ,Halden 02.06.
(AAN), 2K+ hunn m/10 pull
Lundsneset,Aremark 09 .06.
(AAN), 2K+ hunn
pull
Femsjø SØ, Halden 16.06.
(AAN). 19 ind.lK+ Øra,
Fredrikstad 02.07.(JSL).
Laksanda hekker antagelig
både her og der i Østfold,
spesielt i de østlige områdene.
Siden vi vet svært lite om dette
vil vi fortsatt gjeme ha innmeldt hekkefunn. Observasjonen fra Øra er av et relativt
stort antan ·i fylket til denne
årstiden.

mn

mn

VEPSEVÅK
Pemis apivorus
1988: lind. 2K+ Rygge stasjon,Rygge
26.06.(GMO,ESK), l ind. IK+
Øra,Fredrikstad 13.07.(GMO).
1990: lind. IK+ Svinesund,Halden
sommer-90.(0HS).
1991: l ind. 2K+ Akerøya, Hvaler
25.05.(AOS), l ind. 2K+
samme sted 26.05. (AOS). l
ind.2K+ Ovenkrysset,Råde
26.05.(JSL,MPE)KS)RA). l
ind.2K+Isesjø,Skjeberg,
Sarpsborg 31.05.(KAT). l ind.
IK+ Skovdal, Svinndal,
Våler 14.07.(LFL,DBE).l ind.
l K+ Skartås,Tune,Sarpsborg

16.07.(LFL,ARH). l ind. 2K+
Sellebakk,Borge 17.07.(GMO).
l ind. IK+ Isesjø,Skjeberg,
Sarpsborg 07.08.(KA1). l ind.
lK+Fredskjærkilen,Vansjø,
Rygge 07.09.(LFL). Det er
fremdeles ikke mulig å danne
seg et fullstendig bilde over
vepsevåkens utbredelse i
Østfold. Vi ønsker derfor fremdeles å få innrapportert alle
observasjoner.
HAVØRN
Haliaetus albicilla
1991: l ind. 5K+ Iddefjorden,Halden
19.01,20.01.og 04.03. (JSL,
MPE,JKS,ALA, JER). Denne
gamle fuglen som overvintret
her ble sist sett 04.03. da den
trakk ut fjorden. De fleste
havørnene som blir sett i
Østfold er yngre fugler slik
at denne observasjonen blir
spesiell både med hensyn til
fuglens alder og at den faktisk
overvintret. Yngre fugler ser ut

til å streife mer omkring. l ind.
3K+ Botnerbaugen, Larkollen,
Rygge 04.11. (RFR).
MYRHAUK
Circus cyaneus
1991 : lind. 2K+ Øra,Fredrikstad
16.06.(JSL,TAA). Myrhauker
på trekk blir observert i fylket
årlig, men sjelden midt i juni.
SIVHAUK
Circus aeruginosus
1990: l par fikk fram 3 unger
Øra,Fredrikstad* .(ÅSF,PN).
1991: Sivhauk ble sett nesten daglig på
Øra,Fredrikstad fra 11.04. og ut
august.Flest fugler ble sett
07.08.(GMO.JSL).12K+ hann,
l 2K+ hunn og l ind.lK.
l hann 2K+ Kurefjorden,Råde/
Rygge 04.06.(RBO), l hann 2K
Skinnerflo,Råde 14.06.(RFR). l
hunn 2K+ Kurefjorden,Rygge
29 .08.(RFR,JSL,JKS). Hekkefunnet på Øra var det første fra
Østfold og det 4. fra Norge.

Sivhaukungene på Øra i 1990: Foto: Åge Sten Fredriksen
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Arten har tidligere hekket på
Lista i Vest-Agder i 1975,1976
og 1978. Arten hekker nærmest i Sverige, men utfra
mange observasjoner av ungfugler på Øra i august i tidligere år kan en ikke se bort fra
at arten har hekket her tidligere.
MUSVÅK
Buteo buteo
1991: 207 ind. 2K+ Akerøya,Hvaler
26.03.(AOS), 43 ind.2K+samme sted 27.03.(AOS), og 18
ind. 2K+ samme sted 28.03.
(AOS).Det er svært sjelden å
se så mange individer pr. dag
på en lokalitet i Østfold.
FJELLVÅK
Buteo lagopus
1991: l ind. 3K+ Søndre Søster,
Onsøy28.01.(ALA).Vinterobservasjoner avFjellvåk er
ikke vanlig hos oss.

KONGEØRN

JAKTFALK

LIRYPE

Aquila chrysaetos
1987: 2 ind. IK+ Rømsjøen S,
Rømskog 27.09. (DBE).

Falco rusticolus
1991: l ind. IK Vikerkilen, Asmaløy,
Hvaler 15.09.(GMO,JRA,
JKS).l ind. IK Kurefjorden,
Råde;Rygge 26.09.(RBO,RFR).
Denne arten blir ikke observert
årlig i Østfold.

Lagopus lagopus
1991: l hann 2K+ Øst for Solbrekke,
Rakkestad 23.02.*(AKA). Det
har flere ganger gått rykter om
rypeobservasjoner i Østfold.
Det er ikke tvil om at ryper flere
ganger har kommet så langt sør,
men dette er første gang LRSK
behandler og godkjenner en slik
observasjon.

FISKEØRN
Pandion haliaetus
1991: l ind. 2K+Isesjø, Skjeberg,
Sarpsborg 01.04.(KA1), 6 ind.
2K+ Kurefjorden, 19.04.
(RBO). l. april er tidlig for arten i Østfold, og å observere 6
fugler på en gang er svært
uvanlig.

TÅRNFALK
Falco tinnunculus
1991: l hunn 2K+ Sorgenfrigropa,Fredrikstad 02.01.
(ALA), l ind. 2K+ Papperhavn,Hvaler 12.0I.(JSL,JKS,
JRA), l hann 2K+ Moum,
Borge 16.01.(ALA),l ind.
2K+ Papperhavn,Hvaler
28.01.(ALA). Vinterobservasjoner av tårnfalk er ikke
vanlig, men i de siste milde
vintrene ser det ut til at
arten forsøker å overvintre og i enkelte
tilfeller klarer den det.

VANDREFALK
Falco peregrinus
1991: l ind. 2K Søsterøyene,Onsøy
17.02.(ALA), l hann 2K
Kurefjorden,Råde/ Rygge
25.04.(RBO), l hunn 2K+
Akerøya,Hvaler25.05.(JSL,
GMO,MPE, ALA). l ind. 3K+
Kurefjorden,Råde;Rygge
19.08.(RBO), l ind. 3K+
samme sted 28.09.(RBO), l
hunn IK samme sted 30.09.
(ALA), l hann IK Struten,
Onsøy IO.lO.(MGV), l hann og
l hunn begge IK Kurefjorden,
Råde;Rygge 12.10.(RFR,
JSL,ALA),l hunn IK samme
sted 18. 10.(RBO). Det blir
stadig fler vandrefalker å se i
Østfold. Dette er gledelig og
kan ha sammenheng med at
arten tar seg opp i Oslofjordområdet.

VAKTEL
Coturnix coturnix
1990: l ind. 2K+ spilte Smedbakken,
Onsøy 06-13.06.(ADY). Arten
er ikke årlig i Østfold, og konkrete hekkefunn er aldri gjort.

VANNRIKSE
Rallus aquaticus
1991: l ind. 2K+ Øra,Fredrikstad
26.03.(ALA), l ind. 2K+
samme sted 04.04.(SEN), l ind.
2K+ Kjennetjemet,Onsøy
24.05.(JKS). l ind. IK+
Arekilen, Hvaler 28.12. (MPE,
JSL,RGB). Svært få observasjoner blir innrapportert til LRSK,
arten er sikkert vanligere enn
hva det går fram av våre rapporter. I milde vintre kan arten

LERKEFALK
=<alco subbuteo
1990: l par hekket i Marker kommune.
2K+ fugler med IK sett.
1991: lind. IK Reier,Jeløy,Moss
22.08.(DBE), l ind. IK
Akerøya,Hvaler 31.08.
(GMO,JKS,RFR,CJ A,JRA,
HMØ), lind. IK+ samme sted
29.09.(GMO, JRA).
Hekkefunnet fra Marker er det
andre i fylket.Fram til og med
1989 var det gjort Il hekkefunn
i Norge, i 1990 ble det gjort 3
hekkefunn hvorav ett var
Østfold-funnet. Hekkefunnene i
Norge er alle gjort i Østlige
deler avHedmark, Akershus og
Østfold. Det ser derfor ut til at
det finnes en liten bestand i
denne delen av landet.

Vannrikse . Foto: Tore Hunn
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overvintre slik som individet i
Arekilen.

SIVHØNE
Gallinula chloropus
1991: l 2K+ m/2 pull Øra,Fredrikstad
02.07.(JSL), l 2K+ m/4 pull
Smertudammen,Kråkerøy
23.07.(GHA). Hekkefunn av
denne arten som sannsynligvis har blitt uvanligere i Østfold
vil vi ha innrapportert fler av.
TJELD
Haematopus ostralegus
1991: 5 ind. 2K+ Skinnerflo,Råde/
Onsøy 04.06.(RBO), l ind. IK
Rambergbukta, Jeløy,Moss
09.11.(ARH,HEL). Ferskvannsobservasjoner er ikke
vanlig i fylket og novemberobservasjoner er heller ikke
vanlig.
AVOSETT
Recurvirostra avosetta
1991: lind. 2K+ Akerøya,Hvaler
12.04.(AOS). Det foreligger
svært få observasjoner av denne
arten fra Østfold, og det var
første funn på Akerøya.

DVERG LO
Charadius dubius
1991: l par hekket og fikk fram 4 pull
Reierbukta)eløy,Moss.(RBO,
HEL). l par med engstelig
oppførsel Skårakilen,Onsøy
23.06.(TJE). Dvergloen hekker
nok fremdeles på Øra selv om
ingen funn er innrapportert.
Hekkefunnet fra Jeløy er fra en
strand noe som har blitt uvanlig
i fylket. Dvergloen synes å
bruke menneskekreerte biotoper
som industrifyllinger, noe som
også er tilfellet for fuglene i
Skårakilen.
BOLTIT
Charadrius morinellus
1991: lind. 2K+ Akerøya,Hvaler 2426.05.*(JSL,GMO,MPE,RFR
m.fl). Arten blir ikke observert

årlig i Østfold, og vårfunn er
uvanligere en funn på høsten.

TUNDRALO
Pluvialis squatarola
1991: lind. 2K+ Øra,Fredrikstad
04.06.(ALA,RBO), 2 ind. 2K+
Kurefjorden,Rygge 15.06.
(RBO), 4 ind. lK+Akerøya,
Hvaler 01.12.(GMO,JKS,JRA).
Observasjoner av fugler på
vårtrekk er uvanlig i Østfold,
det samme er observasjoner i desember.

VIPE
Vanellus vanellus
1991: l ind. IK+ Øra,Fredrikstad
22.12.(JSL). Vinterobservasjoner er uvanlige.

RFR,JSL),l ind. IK+ samme
sted 28.09. (RBO). Arten
observeres ikke så hyppig i
Østfold lenger, spesielt er dette
merkbart på Øra.

RUGDE
Scolopax rusticola
1991: l ind. 2K+ Tisler,Hvaler
26.0l.(ALA). Fra før er overvintrende individer kjent fra
Arekilen,Hvaler.
SVØMMESNIPE
Phalaropus lobatus
1991: 2 hunner 2K+ Sorgenfrigropa,
Fredrikstad 04.06.(ALA,
MPE,GMO). !observasjon av
arten er som normalt.

POLARJO
POLARSNIPE
Calidris canutus
1991: lind. 2K+ Akerøya,Hvaler
17.05.(AOS). 12 ind. Kurefjorden,Rygge 21.05.(RBO).
Vårfunn av arten er uvanlig.
SAND LØPER
Calidris alba
1991: lind. 2K+ Akerøya,Hvaler
17.08.(AOS), 7 ind. lK+
samme sted 24.08.
(AOS), l ind. lK samme sted
22.09.(AOS). Arten blir
observert årlig, men i små an
tall, de senere årene har arten
bare blitt observert på Akerøya.
MYRSNIPE
Calidris alpina
1991: l ind. l K+ Vikerkilen,Hvaler
14.12.(JSL).Vinterobservasjoner er uvanlig.

Stercorarius pomarinus
1991: 2 ind. 2K+ Jeløy,Moss 11.06.
(RBO). Arten er ikke årlig i
fylket.

FJELLJO
Stercorarius longicaudus
1991: lind. 2K og lind. 2K+
Jeløy ,Moss 11.06.(RBO). l ind.
IK Akerøya,Hvaler 22.09.
(SEN,CJA,RDA,JRA,TFL).
Arten blir årlig observert i
Østfold, men fugler på vårtrekk
er uvanlig.
STORJO
Stercorarius skua
1991: lind. 2K+ Akerøya,Hvaler
25.05. (JSL,MPE,RFR,ALA). l
observasjoner mindre enn
vanlig og flest observasjoner
foreligger fra høsten.
DVERGMÅKE

SVARTHALESPOVE
Limosa limosa
1991: l hann 2K+ Øra,Fredrikstad 0615.05.(ALA)KS,JSL,HFR), l
hunn 2K+samme sted 24.05 og
05.06.(ALA)KS), l ind. IK
Kurefjorden,R ygge
25-26.08.(JSL,RFR,JKS), lind.
lK+ samme sted 16.09.(RBO,
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Larus minutus
1991: l ind. Ad. Øra,Fredrikstad 1418.05.(ALA), l ind. 2K+
samme sted 18.05. (ALA).
Dvergmåke blir ikke observert
hvert år i fylket og svært
sjelden i mai.

Bo/tit. Akerøya 2515 - 1991 (Foto J. S. L. Ludvigsen)
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Arten hekker nærmest i
Halland i Sverige, men arten
observeres
allikevel ikke
i Østfold.

ALKEKONGE

.
i

.

_-

Hettemåke tegning. Thomas Aarvaak

HETTEMÅKE
Lams ridiblllldus
1991: 6 ind. l K + Kurefjorden,Råde/
Rygge 07.12.(RBO), l ind. IK +
samme sted 15 og 25.12.
(RBO), 25+ ind. l K + Sjøbadet,
Jeløy,Moss 29.12.(ARH).
V interobservasjoner er ikke
vanlig selv om det ser ut til at
hettemåka forsøker å overvintre
når vinteren er mild.

POLARMÅKE
Larus hyperhoreus
1991: l ind. 2K Tollhodhryggal
Isegran,Fredrikstad 28.02 og
03.03.-05.05.*(GMO,
ALA,JSL). l ind. 2K
Øra,Fredrikstad 11 .04.(JSL).
Det er ikke klarlagt hvor mange
fugler som er involvert i årets
observasjoner. Det er mulig at
fuglene fra 28 februar og Il
april ikke er den samme som
oppholdt seg i en lang periode
på Tollbodhrygga. l kad. 2K +
Jeløy SV, Moss 16.04. (DBE,
ARH).

ROVTERNE
Stema caspia
1991: lind. 2K+ Grimsrød,.Jeløy,Moss
2 dager i månedsskiftet jlllli/

juli.(SLA), l ind. 2K +
Kurefjorden,Rygge 31 .07.
(RFR). Rovtema hekker
næm1est i Sverige, men den er
allikevel sjelden hos oss.

SPLITTERNE
Stema sandvicensis
1991: 4 ind. 2K + Øra, Fredrikstad
29.05.(JSL), 2 ind. 2K +
Akerøya,Hvaler 24.08. (J SL,
MPE,JRA,HMØ), l ind. l K
Struten,Onsøy 07.IO.(MGV).
Arten hekker næm1est på den
svenske viistkusten og noen
individer dukker opp hvert år
hos oss.

RØDNEBBTERNE
Stema paradisea
1991 : l ind. 2K Øra,Fredrikstad
23.05 .(ALA). Det er svært
sjelden å observere ett år gamle
rødnehhtemer på våre breddegrader. Så unge fugler oppholder seg vanligvis lenger sør til
de oppnår voksen alder.

DVERGTERNE
Stema alhifrons
1991: lind. 2K+ Kurefjord~n.Rygge
26.06.(RBO). l ind. 2K +
samme sted 17.07. (RBO).
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Alle alle
1991: lind. 2K+ Sorgenfri, Halden
04.0l.(ALA), lind. IK+ Øra
Fredrikstad 27 .IO.(ALA).
'
Fuglen som ble sett i Halden
trakk over riksvei 21. Av og til
blir denne arten stormdrevet
inn over land noe det finnes
tlere eksempler på.
Observasjonen fra Øra er
spesiell da det er sjelden å
observere arten så langt
inne i skjærgården.

LUNDE
Fratercula are ti ca
1990: l ind. 2K + Kuretjorden,Råde/
Rygge medio febmar.(BRE).
1991: lind. 3K+ Moss havn,Moss
04.0l.(RBO), l kad.2K+
Sjøbadet,.Jeløy,Moss 05.01 .
(RBO), 2 ind. 2K + Fugl~vik
marina,Rygge06.0l.(RBO), l
ind. 3K+ Søndre Asmaløy,
Hvaler 05.0l.(HKO,MGV), l
kad. 2K samme sted06.01.
(MGV,PFU), lind. 2K samme
sted 06.0 l.(MGV ,PFU), l ind.
2K + Nordbåen,Hvaler 12.0 l.
(TNY), l ind. 2K + Strømtangen,Onsøy 12.0 I.(TNY),
l ind. 2K + Storekollen,Hvaler
27.0l.(ALA), lind. 2K+ Heia,
Hvaler 27.0l.(ALA), 3 ind.
2K+Struten,Onsøy 27.01.
(OTE,RTO.KAT) , l ind. 2K+
Søsterøyene,Onsøy
27 .O l.(OTE,RTO,KAT), 15 ind.
2K + ble funnet døde på
Akerøya i løpet av våren, en
fugl med engelsk ring. Denne
var merket på Isle ofMay
Skottland i 1987. Svært mange
lundefugler til Østfold å være.
Innsiget av lunde i (jorden
begynte allerede i oktober
1990. Det er leit å se at så
mange av observasjonene
drei~t seg om døde fugler.

HEIPIPLERKE
Anthus pratensis
1991: 15+ ind. 2K+ Søndre Asmaløy
06.01.(MGV), 2 ind.2K+
samme sted 07.01.(ALA).
Noen heipiplerker overvinter
langs kysten i milde vintre.

HUBRO
Bubo bubo
1991: l ind. 2K+ Øra,Fredrikstad
04.04.(GMO), l ind. 2K+
Akerøya,Hvaler 26.04.(SEN,
MPE)SL,HMØ)RA m.fl). Etter at Prosjekt hubro avsluttet
sin utsettingsvirksomhet vil vi
igjen samle og vurdere obser
vasjoner. 2 observasjoner på ett
år er helt klart underrapportering.

TRELERKE
Lullula arborea
1991: 2 syngende ind. 2K+ Gansrød,
Øra,Fredrikstad 27.og 30.03
samt 02.04.(ALA)SL). l ind.
2K+ Kurefjorden,Rygge
06.04.(ALA), l syngende ind.
2K+ Rørfjell,Onsøy/Råde
07.og 14.04.(ADY), 2 syngende ind.2K+Skårefjell,
Halden 13.04.(AAN). l
syngende ind. 2K+ Munken,
Torsnes,Borge 20.04.(GHA), 2
syngende ind. 2K+ N. av
Mjølnesrødmoen,Halden
12.05.(AAN), l syngende ind.
2K+ Høyåshytta, Halden
30.05.(AAN),Trelerke er også
hØrt syngende ved Glosli,
Torsnes og på Spjærøy,Hvaler
dette året. l ind, l K+
N.Ovenbukt,Råde 21.09.
(RFR)SL). Arten er ganske
sikkert underrapportert, men vi
ber fortsatt om å få inn
observasjoner da det ser ut til at
nesten hele den norske bestan
den finnes hos oss og at vi
derfor har et spesielt ansvar
for denne.

NATTRAVN
Caprimulgus europaeus
1991: 6+ spillende ind. 2K+ Torsnes,
Borge 04.07.(JSL,LIH). Arten
har gått tilbake utenfor Østfoldraet og seks observasjoner fra
et forholdsvis lite geografisk
område må sies å være gledelig.

SANG LERKE
Alauda arvensis
1991: 2 ind. 2K+ Øra,Fredrikstad
Ol.Ol.(JSL)KS,MPE), 2 ind.
2K+samme sted 08.0l.(ALA),
lind. 2K+ samme sted 15.01.
(ALA). I milde vintere er det
ikke uvanlig at noen fugler
overvintrer i kyststrøkene.

GRÅSPETT
Picus canus
1990: l hunnfarget ind. lK+ Åle,
Onsøy 30.12.(TJE). Denne
spettearten er meget sjelden
i Østfold og blir ikke rapportert
årlig. Onsøy er ikke kjent for å
ha noen fugler i hekketiden så
observasjonen er sikkert av et
individ på næringstrekk.

FJELLERKE
Eremophila alpestris
1991: 2 ind. IK+ Søndre Søster,Onsøy
27.12.(ALA). Arten blir ikke
observert vanlig i Østfold, men
noen individer blir sett årlig.

LINERLE
Motacilla alba
1991: lind. IK+ Akerøya,Hvaler
30.ll.(GMO,JKS,JRA). Senobservasjon.

TAKSVALE
Delichon urbica
1991: l ind. IK+ Torderød)eløy,Moss
09.11.(ARH). Sen observasjon.

Motacilla a. yarelli
1991: l hunn 2K+
Kongsten,Fredrikstad 07 .04.
(GMO). Denne underarten av
«vår» linerle blir ikke obser
vert i Østfold hvert år. Arten

RING DUE
Columba palumbus
1991: 6 ind. 2K+Hafslundparken,
Sarpsborg 17.O l .(ALA).
400+ ind. Søndre Asmaløy.
Hvaler 13.10.(PHV,MGV).
Arten overvintrer sjelden,
og seesrelativt sjelden i stØrre
flokker på høsten.
TURTELDUE
Streptopelia turtur
1991: lind. 2K+ Kurefjorden,Rygge
04.06.(RBO). Denne arten som
hekker på kontinentet dukker
opp hos oss iblant, og da
spesielt på våren/forsommeren.

LAPPIPLERKE
Anthus cervinus
1991: Det er innrapportert
lappiplerker fra 3 forskjellige
lokaliteter, alle observasjoner
er av lK+indi vider .Øra,
Fredrikstad: lind. 2 6.08,1
ind. 28.08,1 ind.04.09,3+ ind.
08.09. (ALA). 4 ind. 09.09*,
lind. 10.09, 4 ind. 12.09, 4
ind. 13.09, 2 ind. 14.09og
lind. 27.09.(JSL,
ALA, GMO)KS, CJA,MPE,
RGB,ROL). Kurefjorden,
Rygge: 2 ind. 29. og 30.08, l
ind. 01.09. og lind.l5.09.
(RFR, JSL,JKS,RBO,MNI).
Sorgenfrigropa,Fredrikstad: 7
ind. 07.09. og 6 ind. 08.09.
(ALA). Inntil for få år siden
ble denne arten oversett av
observatører i Østfold, men
etter atman lærte seg artens
låt under høsttrekket har det
blitt gjort flere observasjoner
hvert år. Uten tvil kan arten
også registreres på andre
lokaliteter enn de som er listet
over. En artikkel om arten er
under utarbeidelse og vil bli
publisert i et kommende
nummer av Natur I Østfold.

~svartryggerle»
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hører egentlig hjemme på de
britiske øyer, men noen fugler
hekker iSv-Norge.
SIDENSVANS
Bombycilla garrulus
1991: 250+ ind. 2K+ Søsterøyene,
Onsøy 28.01.(ALA). Når det er
slutt på rognebær og annet på
fastlandet kan en treffe nypespisende sidensvanser helt ute
på øyene i havgapet.
RØDSTRUPE
Erithacus rubecula
1991: lind. 2K+ Papperhavn,Hvaler
05.01.(JSL,JKS,TAA), lind.
2K+ Isegran, Fredrikstad
07.01.(ALA), l ind. 2K+
Søndre Asmaløy,Hvaler 26.01 .
(MGV). lind. 2K+ Grimsrød,
Jeløy,Moss 16.02.(LFL),l
ind.lK+ S torenga,Øra,Borge
10.12.(JSL,SEN), lind. IK+
Skipstadkilen,Hvaler 21.12.
(JSL), l ind. lK+Arekilen,
Hvaler 28.12.(MPE,RGB,JSL).
Stadig flere individer forsøker
seg på overvintring når vinteren
er mild.

NATTERGAL
Luscinia luscinia
1991: 3 syngende ind. 2K+ Råde
Stasjon,Råde 24.05.- 14.06.
(ADY,JSL,KAT, ALA,LIH),
l syngende ind. 2K+ Augeberghølen,Råde 29.05.(JSL), l syngende ind. 2K+ Kajalund,Rygge
30.05.- 09.06.(ADY,ALA), l
syngende ind. 2K+Skinnerflo,
Råde/Onsøy 30.05. 16.06.(JKS),
l syngende ind. 2K+ N. for
Kajalund,Rygge 03.06.(HFR). l
syngende ind. 2K+Ingerholmen,
Hvaler 07.06.(ALA), lind.
2K+ Akerøya,Hvaler 09.06.
(AOS), l syngende ind. N. for
Tomb,Råde 14.06.(ALA), l
syngende ind. 2K+ GansrØd,
Øra,Fredrikstad 15.06.(JKS) og
l syngende ind. 2K+ Vang
skole,Moss 15.06.(ADY).
l Oinnrapporterte individer er
svært lite og gir et feilaktig
bilde av artens forekomst i
Østfold.
SVART RØDST JERT
Phoenicurus ochruros
1989: 2 par hekket i Halden sentrum,

Svartstrupehannen på Hestlwlmen 14. 04. 91 Foto : Per Arne Johansen
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Halden.Ett par fikk fram l kull
og ett annet par fikk fram 2
kull.(MGV,TST,JBO).
1990: 3 par hekket i Halden sentrum.
Alle fikk fram l kull.(MOL).
1991: l ind. 2K+ Akerøya,Hvaler 06.07 .04.(MPE,HMØ,JKS ,JRA).
De to første hekkefunnene fra
Østfold og hekkefunn nr. 16 og
17 innrapportert i Norge.
SVARTSTRUPE
Saxicola torquata
1991: l hann 2K+ Akerøya,Hvaler
13,14 og 20.04.(JSL,MPE,
ALA,RBO m.fl).l hann 2K+
Hestholmen,Øra,Fredrikstad
14.04*.(PAJ). Dette er funn nr.
2 og 3 av arten i Østfold. Det
første funnet er fra Akerøya i
mars 1977 da 3 individer ble
sett.
GRÅTROST
Turdus pilaris
1991: 1400+ ind. 2K+ Borge
kirke,Borge 16.04.(ALA),1000+
ind.lK+ Ytre Langøya,Kråkerøy
23.10.(MGV), 3500+ ind.lK+
Asmaløy,Hvaler 26.10. (JSL,

JKS), 2000+ ind. IK+ Søndre
Asmaløy,Hvaler 27.10.(MGV).
Gråtrosten samler seg gjeme i
store flokker om høsten, men
disse flokkene var spesielt store.
Legg merke til at de oppgitte
tallene er minimumstall.

SIVSANGER
Acrocephalus schoenobaenus
1991: l syngende ind. 2K+
Skårakilen,Onsøy 24.05.
(JSL,Llli,JKS), 2 syngende
ind. 2K+ samme sted 30.05.
(ALA), 3 syngende ind. 2K+
samme sted 10.06.(ALA),
l syngende ind. 2K+ samme
sted 30.06.(ADY), l syngende
ind. 2K+ Augeberghølen,Råde
12.06.(JSL,LIH,JKS), 3 syngende ind. 2K+ sør for
Iddevang skole,Halden 13.06.
(AAN), l syngende ind.
Skinnerflo S,Onsøy 15.06.
(ADY), l syngende ind. 2K+
Skinnerflo N,Råde 15.06.
(ADY).Flere innrapporterte
syngende fugler enn på mange
år, dette er gledelig.
MYRSANGER
Acrocephalus palustris
1991: Syngende myrsangere er
registrert på følgende lokaliteter
dette året, tall i parentes angir
antall hvis dette er mer enn l.
Borge: Sellebakk, Lecagropa
Moum (3), Årum (2), Onsøy:
Skårakilen, Ønnen (3+),
Enebekk, Solgård (2+),
Kjennetjemet, Mosikkhuset,
Kjølbergbekken (2), Lille
Ønnen bro, Skinnerflo S, Råde:
Augeberghølen, Skråtorp (3),
Råde st., Tomb, Ovenkrysset
(3).Moss: Grønlidammen Jeløy,
Fuglevikbukta. Rygge: Kurefjorden (2), RV 119 mellom
Moss og Larkollen.Fredrikstad:
Øra, Gamlebyen. Hvaler:
Kirkøy, Trekanten S.Asmaløy
(2). Sarpsborg: Homneskilen
Skjeberg (5+ ). Halden:
Haldentenninalen, Berg st. Så

mye som 45 syngende individer
er aldri innrapportert før,
allikevel savnes observasjoner
fra en del kommuner. En kan jo
bare spekulere på hvor mange
syngende fugler det fmnes i
Østfold hvert år.

DVERGFLUESNAPPER
Ficedula parva
1989: l hunn 2K+ og l pull.
NJeløy,Moss 10.06.(JIB).Dette
er første hekkefunn av arten i
Østfold og det 2. i Norge. Arten
hekker fra sør-Sverige og
østover til Sibir.Det første
hekkefunnet i Norge er fra
Grue,Hedmark i 1982.

Skjeggmeishunn Foto: J. K. Skje/nes
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SKJEGGMEIS
Panurus biannicus
1990: l hann 2K+ Øra,Fredrikstad
10.04.(RGB,ROL), Max 16 ind.
IK+ Øra,Fredrikstad/Borge i
perioden 09.10- 24.12. (16 ind.
27.10)(ALA,JSL,GMO m.fl),
l hunn lK+ Skipstadkilen,
Hvaler 20.10*(PRV,MGV,
RGB), 3 hanner og 2 hunner
IK+ Arekilen,Hvaler 17.11.
(PRV,MGV), 3+ ind. lK+
samme sted 18.11.(ALA,RJO).
Disse observasjonene regnes
som 4 funn og det er til nå
gjort 8 funn i fylket. Totalt er
det gjort 11 funn i Norge. Arten

KORNKRÅKE
Corvus frugilegus
1991: 5 ind. 3K+ Øra,Fredrikstad
27.0l.(GMO), 2 ind. 3K+
samme sted 22.03.
(SLU), lind. 3K+ samme sted
31.03.(ALA), 2 ind. 3K+
Ø.Framnes,Moss 20.04.(RBO),
lind. 2K Huser, S.Asmaløy,
Hvaler 26.04.(JSL,LIH,MPE,
ROL), l ind. 2K+Øra,Fredrikstad 27.04.(JKS,ADY). Vi
vet svært lite om artens opptre
den i Østfold og oppfordrer til
økt rapportering.

STÆR
Stumus vulgaris
1991: 3 ind. 2K+ Øra,Fredrikstad
Ol.Ol.(JSL,MPE). 36 ind. lK+
samme sted 22.12. (JSL). Arten
forsøker å overvintre når
vinteren er mild.

STILLITS
Carduelis carduelis
1991: 2 ind. 2K+ Begby,Borge 05.05.
(ALA), 3 + ind. 2K+ Solli,
Tune,Sarpsborgll.06. (ALA).
Det er innrapportert mange
observasjoner av stillits, men
bare disse to fra hekketiden.

GRÅSISIK

Sivsanger Foto: J. S. L. Ludvigsen
hekker nænnest i Sverige hvor
bestanden noen steder er svært
stor. Våre fugler kommer med
stor sannsynlighet derfra.

VARSLER
Lanius excubitor
1991: l ind. IK+ Storenga,Øra,Borge
22.11.(JRA), l ind. IK+ Rokke,
Halden 24.11. (KAn, 1 ind.
IK+ Kurefjorden, Rygge/Råde
22.12.(RBO). Østfold har
antagelig en liten vinterbestand
av arten, spesielt i milde vintre.

NØTTEKRÅKE
Nucifraga caryocatactes
1991: lind. lK+ Bøensætre, Aremark
sept(BEA), l ind. lK+
Grimstadtoppen,
Rygge sept.(GHA), l ind. IK+
Svenskeberget,Kråkerøy 06.10.
(GHA),l ind. IK+ Skiveien,
Kråkerøy 06.10.(MGV), lind.
IK+ Krossem,Moss 26.10.
(LFL). Arten er antagelig
underrapportert slik at opptreden i Østfold er vanligere enn
hva vi vet.
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Carduelis flammea
U.a. C.f.cabaret
1991: l ind. 2K+ ringmerket
Akerøya,Hvaler 27.04.(AOS),
2 ind. 2K+ ringmerket samme
sted 17.05.(AOS). Denne
underarten av gråsisik hekker
ganske vanlig på sørlandskys
ten, den svenske vastkusten og
i Danmark. Arten er antagelig
ikke så uvanlig hos oss heller.

POLARSISIK
Carduelis homemanni
1991: 2 ind. 2K+ Øra,Fredrikstad
08.01. 2 ind. 2K+ samme sted
30.01. lind. 2K+ samme sted
14.02. 3 ind. 2K+ samme sted
04.03. lind. 2K+ samme sted

09.03. og 2 ind. 2K+ samme
sted 16.03.(ALA m.fl.).
Polarsisik er vanskelig å
bestemme i felt, men bedre litteratur har gjort det noe
enklere. Eldre underkjente funn fra Østfold vil nå
bli tatt opp til ny vurdering.

HORTULAN
Emberiza hortulana
1991: l hann 2K+ Akerøya,Hvaler
27.05.(SEN,CJA). Arten er
fremdeles sjelden i Østfold
og registreres oftest på typiske
trekklokaliteter langs kysten.

Emberiza schoeniclus
1991: l hann 2K+ Øra,Fredrikstad
lS.Ol.(ALA), 3 ind. 2K+ samme sted 30.0I.(JKS), 7 ind. lK+
samme sted 22.12.(JSL). Arten
forsøker å overvintre i milde
vintre.

SIVSPURV

ROSENFINK
Carpodacus erythrinus
1991: !syngende hann 2K Skårakilen,
Onsøy 30.05.(JSL,ALA,JKS), l
syngende hann 2K+ Røsægmoa,
Rakkestad 06.06.(POS), 2
syngende hanner 2K+Solli,
Tune,Sarpsborg 10.06.(ALA), l
syngende hann 2K+ Arekilen,
Hvaler15.06.(JSL,MPE), l
syngende hann 2K+ Søndre
Søster,Onsøy 01.07.(TJE).
Arten er fremdeles mindre
tallrik enn på 80-tallet.

KJERNEBITER
Coccothraustes coccothraustes
1991: l ind. 2K+ Torderød,Jeløy,Moss
04.01.(ARH), 3 ind. 1K+
Kambo, Moss 02.07.(RBO).
Det er kun gjort ett hekkefunn
av arten i Østfold. Funnet fra
juli kan mulig dreie seg om en
familie.

Hortulan. Foto. l.S. L. Ludvigsen
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TEIST PA MISSINGENE I ONSØY
Observasjoner av en liten, men livskraftig bestand
av teist (Cepphus grylle) i Østfold-skjærgården.
Torkild Jensen

Foto: Tore Hunn

Litt om teist generelt i Norge
Teist har alltid vært kjent som en av de
vanligere alkefuglene i den norske
skjærgård. Til forskjell fra de andre
alkefuglene våre hekker den imidlertid
ofte ganske spredt, og ikke nødvendigvis i fuglefjell (Hanson m.fl.). Teisten
foretrekker
bratte,
steinete
kyststrekninger, gjeme med dype furer
og bergsprekker (Heggland m.fl.).
Forøvrig er ikke habitatkravene store,
men den synes å være forholdsvis var for
forstyrrelser. Den er en av våre mindre
alkefugler, og også den alkefuglen som
har størst utbredelse hos oss (Hanson
m.fl.). Dog er bestanden ikke voldsomt
høy, sett i forhold til de andre,
kolonihekkende artene. Teisten har
lenge vært i tilbakegang i Sør-Norge
(Viker m.fl.). Den er nå meget fåtallig
fra Kristiansand til svenskekysten, og
den lille bestanden er stort sett å finne

ytterst i skjærgården. Teisten hekker
ikke lenger i de midtre og indre deler av
Oslofjorden, der den lenge innerste hekkebestanden, i Sandebukta, forsvant i
1985-86 (Jensen 1990). Grunnen til
denne tilbakegangen er først og fremst
at minken øker i antall i skjærgården
(Viker o.a.). En annen viktig årsak er
mer forstyrrelse fra båtfolk i
hekkeområdene. Fra Lindesnes og
nordover er bestanden imidlertid stort
sett stabilt høy, dog med lokale svingninger.
Teisten i Østfold
Østfold er trolig det fylket i Oslofjorden l som har den høyeste stabile bestanden av teist. Tabell l viser en
oversikt over hekkebestanden på forskjellige lokaliteter i Østfold i perioden
1974-1988. Lik andre stederlangs Skagerrak-kystene, er bestanden truet ifra
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flere kanter. Den største truselen også
her er nok minken og dens stadige
økende utbredelse i skjærgården. Der
hvor minken er, blir teistbestanden alltid
presset ned til et minimumsnivå. Menneskelig aktivitet har også betydning,
men i Østfold hekker nå teisten nesten
utelukkende på lokaliteter som er så
vanskelig tilgjengelige at belastningen
generelt sett blir minimal. Forurensning
kan nok lokalt ha større betyding; spesielt under algekatastrofen langs norskekysten i 1988 sviktet næringsgrunnlaget
kraftig, noe teistbestanden merket.
Det er liten tvil om at teisten tidligere
hadde en langt videre utbredelse i Østfold. Den hadde da trolig en forholdsvis
jevn hekkebestand både i den indre og
ytre skjærgård, slik teisten hekker
nordover og langs Mørekysten.
Bestandsutviklingen har lenge vært ne-

gativ, og nedgang i bestanden ble i hvert
fall registrert fram til 1984. Siden den
tid kan det se ut til at bestanden har
svingt noe i positiv retning, men
algekatastrofen satte utviklingen noe
tilbake. Imidlertid er trolig bestanden i
svak vekst over det hele ennå.

Tabell l: Teistbestanden på kjente lokaliteter i Østfold i perioden 1974-1988.
Tallene angir hekkende par og er
minim umstall.
Lokalitet

mel), og tilhører det oslofjordske
rombeporfyrbelte som fortsetter sørover til Søsterøyene. Øyene er bratte og
steile, og fulle av dype revner og klippeformasjoner.
Dette, samt den
mineralrike grunnen, gir grobunn for en
rik
flora.
Karakterarten er
blodstorkenebb, men forøvrig finnes en
rekke blomster-arter her ute. Spesielt de
dype bergsprekkene er frodige og rike.

Fig. l . Kart over Missingene.
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Missingene-vegetasjon og topografi.
Missingene er å finne i Onsøy kommune, og utgjør den ytterste øygruppen
ut mot Oslofjorden så langt nord.
Missingene består av tre hovedøyer;
Nordre Missingen, Søndre Missingen
og Flatskjera. Søndre Missingen og
Flatskjera utgjør en liten øygruppe for
seg selv, mens Nordre Missingen ligger
for seg selv lengre nordøst (se kart).
Rundt Søndre Missingen og Flatskjera
finnes også en rekke mindre skjær og
holmer, som til sammen utgjør den
trygge og populære småtbåthavna
Missinghavna. Det er lange tradisjoner
med skipsfart her ute:
Selv i
seilskutetidene ble denne havna flittig
benyttet, særlig som nødhavn. I dag
finnes mange spor etter dette, som f.eks.
den gamle nødblusstønna på toppen av
Søndre Missingen. Farvannet rundt
Missinghavna er imidlertid svært urent,
og en rekke skipsforlis har foregått her
ute.
Øygruppen er av nyere vulkansk opprinnelse (omlag 20-30 millioner år gam-

Flatskjæra

Det har tidligere ligget en nødhytte på
Søndre Missingen, men denne brant opp
i 1950-årene. Selv i dag finner man en
nødlykt her.
Flatskjera er ganske forskjellige fra de
to andre øyene. Som navnet tyder på, er
denne lille øya forholdsvis flat, dog med
Både Søndre Missingen og Flatskjera er
elv is fredet, med ferdselsforbud i hekketiden.
Teisten på Missingene.
Trolig har det før hekket teist på hele
øygruppen, og i stort antall. Det finnes
gamle rester etter hekkeplasser mange
steder. I dag er bestanden imidlertid
både ganske liten og konsentrert om ett
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område på Søndre Missingen. Følgende
observasjoner bygger på registreringer
gjort siden 1988 på båtturer ut til
Missinghavna. Jeg vil i det følgende
vise den bestandsutvikling jeg mener å
ha registrert disse årene.
Fram til1988: Det sies lite om bestanden her ute i litteraturen, men
bestandsvariasjonene synes å være
store. Før 1940 var trolig bestanden på
hele øygruppen stor, kanskje opptil 30
par (dette ifølge lokale fiskere i området). Hvis man så tar utgangspunkt i
utviklingen ellers i Østfold, og samtidig
tar i betraktning hva en kan se av gamle
hekkeplasser på øyene i dag, avtok trolig denne bestanden sterkt rundt 19501960. I 1970-årene lå bestanden trolig
rundt 5-10 par, men denne bestanden
gikk ytterligere nedover mot slutten av
tiåret. Det er usikkert om teisten hekket
her i perioden 1980-1987 (trolig var
bestanden på et lavmål, dvs. 1-3 par).
Det ble ikke bekreftet hekking under
A1LAS-prosjektet her ute (1984), noe
som kan bevitne om at dette var et spesielt dårlig år for teisten. I 1987 ble det
observert en god del ungfugl i området
rundt Missingene, men det skal ikke
slåes fast hvorvidt disse hekket her eller
kom fra andre hekkeplasser.
1988: Bestand (re)etablert på Søndre
Missingen,lokalitet vist på fig. l (siden
1988 er alle hekkefunn gjort her). Bestanden estimert til 3-4 par. Hekkesesongen var trolig bortimot mislykket,
som følge av sterkt sviktende
næringstilgang utover forsommeren.
Det ble ikke registrert juvenile eks. i
nærheten av øygruppen på sensommeren.
1989: Året var trolig et bunnår som
følge av den dårlige hekkesesongen året
før. Hekkebestand estimert ti13-4 par.
1990: Bestanden har igjen tatt seg noe
opp, men fremdeles er den svært sårbar.
Estimert bestand 5 par.
1991: Registreringer ble mangelfullt
utført, men bestanden synes å ligge på
samme nivå som året før.
1992: Bestanden har tydelig økt fra
1990. Flokker på opptil 15-20 voksne
ind. ble sett rundt Missinghavna. 6-7 par
hekket.

Fig. 2. Teistens nåværende hekkeplass på Søndre Missingene. Foto: Forf. 1990.
Fig. 3. Bestandsutvikling av teistbestanden på Missingene.
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Diskusjon.
Aller først må det bemerkes at disse
dataene må sees på som minimustall, da
undersøkelsene ble utført raskt, og
tidspunktet var ganske tilfeldig. Dette
kan skape feilkilder. Munkejord (1983)
nevner
viktigheten
av
nettopp
takseringenes tidspunkt, og at disse utføres flere ganger systematisk. Imidlertid er tallene stort sett basert på
reirfunn, slik at tallene sannsynligvis er
i overkant av hva som er oppgitt i tabellene.
Teistbestanden på Missingene var før en
av Østfolds større, og teisten må trolig
ha vært en karakterart her ute. Imidlertid opplevde bestanden det samme kollaps i begynnelsen av vårt århundre som
den gjorde over nesten hele Østfold, og
etter den tid har svingningene vært så
store at bestanden må regnes som svært
uregelmessig. Deter sannsynlig at arten
helt har vært borte fra øygruppen noen
år. Som en ser av fig. 3, er imidlertid nå
tendensen positiv. Bestanden er i vekst,
og hvis kurven fortsetter slik, kan arten
igjen utvide sitt hekkeområde og

reetablere
seg
andresteder
på
Missingene. Det ser ut til at arten stort
sett får være i fred her ute, både grunnet
ferdselsforbudet og den store grad av
utilgjengelighet i bergveggen hvor den
hekker.
Imidlertid er det tvilsomt om den på det
nåværende tidspunkt kan klare å
reetablere seg på Nordre Missingen.
For at dette skal muliggjøres, er det
antagelig
nødvendig
med
ferdselsforbud på vestsiden av denne
øya også. Teisten er var på hekkeplassen, og går av reiret ved minste forstyrrelse.
Det er forøvrig også klart at en
eventuell ny algekatastrofe i Oslofjorden vil ha mye å si for en så liten bestand
som den en finner på Missingene.
Oljeutslipp vil ha enda stØrre konsekvenser. Som en konklusjon kan en slå
fast at bestanden på Missingene er i
absolutt vekst, men at bestanden ennå er
svært sårbar. Det vil være interessant å
følge bestanden fremover på denne øygruppen ytterst i Østfolds skjærgård.
Om noen år, hvis den positive tendensen
fortsetter, kan igjen teisten komme til å

bli en karakterart for denne naturskjønne øygruppen.
Litteratur:
Engebretsen, Stein. Hekkebestanden
av teist i ytre Osloj]ord i 1988.
Natur i Østfold 1/90.
Hanson m.fl. Norges dyreliv. 1958.
Hanssen, Ole J. Status for truete og
sårbare hekkefugler i Østfold
skjærgården. Natur i Østfold

l/86.
Heggland, Arne. Teist- noen resultater fra sjøfugltellingene.
Vestfold-ornitologen 1-2/91.
Jensen, Torkild. Fuglelivet på øyene i
Midtre Osloj]ord. 1990.
Munkejord, Aanen. Hvordan tallfeste
en teistbestand? Vår fuglefauna
l/83
Viker, Morten. Truede virveldyr i
Østfold. 1990
Anmerkninger:
lMed Oslofjorden menes her området
fra Torbjømskjær i SØ til Oslo Bunnefjorden iN, og til Færder fyr i SV.

Foto: M. Viker
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BRUNHODESPURV
Emberiza bruniceps,
NY ART FOR AKERØYA OG ØSTFOLD.
Roar Frølandshagen
Den 2. September 1989 klokken 10.30
skulle forfatteren og Geir Mobakken gå
og
sjekke
rastende
fugler
ferskvannsdammene
sørøst
på
A.kerøya. Det hadde ikke vært det helt
store tidligere på dagen, lite fugl i felten
med unntak av endel beipiplerker. /A.
pratensis).
På Speidersletta oppdaget vi en fugl som
satt eksponert i toppen av en bjørk i
Nyskogen. Det skikkelig gulfargede
brystet og buken gjorde oss nyskjerrige
og vi begynnte å studere fuglen gjennom
teleskop. GM holdt øye med fuglen
mens jeg hentet resten av folkene som
bemannet den ornitologiske stasjonen.
Da vi kom tilbake til Speidersletta igjen
hadde fuglen flyttet seg 150 meter, den
satt nå i toppen av en liten einerbusk.
Fuglen ble igjen gransket i kikkerter og
teleskop og en artsbestemming ble
gjort: 2K+ hann brunhodespurv.
Fuglen ble sett flere ganger utover ettermiddagen og en kort stund dagen etter,
før den forsvant. Fuglen ble flere ganger
observert i selskap med heipiplerker,
som furasjerte i lav einer og
lyngvegetasjon. Den 3. September var
det forøvrig endel trekkende linerle
(M.alba) og heipiplerke og det er mulig
at «Emberiza'n» forsvant med dem.
Været
Rygge flystasjon hadde registert svak
14
dager
før
nordlig
vind
funntidspunktet. Meteorologen antydet
at dette kunne tyde på østlig vind, øst for
Østrersjøen, men det var ikke sikkert.
Det hadde også vært forholdsvis mildt i
perioden.
Beskrivelse
En buskspurv på størrelse med gulspurv
(E.citrinella). Hode og øvre del av stru-

'";:-. ,....
::::.:-;-:'

pen
kastanjebrunt.
Øvre rygg,
overgump og bryst/buk ren gulfarget.
Ryggen streket og olivenfarget. Forholdsvis kraftig nebb, grålig farget.
Bein også grålige. Den eneste lyden som
ble hørt var et kort «pzrit>> som den
gjentok 3-4 ganger i rask rekkefølge.
Lignende arter
Siden det dreiet seg om en voksen hann
er
det
ikke
så
store
forvekslingsmuligheter med andre arter
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i slekten Emberiza. Hann av
svarthodespurv (E. melanocephala),
som faktisk er oftere observert i Norge,
har svart hette, brunrØd rygg og
overgump. Sibirspurv (E. aureola) har
svart maske, brun isse, rygg og
overgump. Den har også 2 hvite
vingebånd, brunt brystbånd og streket
flanke.
Utbredelse
Brunhodespurven er en palearktisk art.

Den hekker fra Kirgisersteppene til
Altai og sørover gjennom Turk:estan og
Øst-Transkaspia til Afghanistan og ØstIran. Overvintringsområdet ligger i India.
ØVRIGE FUNN I NORGE
Det foreligger 11 funn godkjent av
NSKF fram til1989. Det første funnet
ble gjort på Utsira i Rogaland da en
voksen hann bleskutt07.09.1937. Dette
eksemplaret hadde
tydlig slitte
vingespisser og hale slik at det er god
grunn til å tro at den hadde rømt fra
fangenskap. Fuglen er innført som burfugl til Europa, men omfanget er ukjent.
Neste funn ble gjort ved Eigersund der
en fugl holdt seg sammen med
gråspurver (P.domesticus) i tiden 19 23.05 1969. Det tredje funnet ble gjort i
Aust-Agder, nærmere bestemt i Tvedestrand, der den hadde tilhold i perioden
24.07 til ca. 05.08 1969. Funn nummer
4 ble gjort ved Lindhaug, Hauge i Dalane i Rogaland i perioden 27. -31.05.
1970. Funn nummer 5 erfra24.07.1973
da ved Sjåstad, Selje i Sogn og Fjordane.
Det 6. funnet er igjen fra Rogaland: en
2K+ hann ble observert fra 30.08 til
05.09 1973, igjen ble funnet gjort på
Utsira. På Herøy i Møre & Romsdal ble
funn nummer 7 gjort i perioden 04.18.07 1974, også denne gangen dreiet
det seg om en voksen hann. Ved
Sjåstad,Selje i Sogn og Fjordane ble
også det 8. funnet gjort: 16.-17.07.
1974. Det 9. funnet ble gjort
25.06.1978, da en hann ble sett på
Runde i Møre og Romsdal. Det 10. funnet er igjen fra Utsira i Rogaland 20.31.05 1979.
Funnet på Akerøya er det 11. norske
funnet, gjort hele 10 år etter forrige funn.
Siden alle observasjoner er gjort av
voksne hanner kan det tyde på at det
enten er vanskelig å oppdage/artsbestemme hunner. Eller det kan dreie seg
om rømt burfugl, hannene er de
fargerikeste og derfor mest attraktive
så måte.

til Morten G. Viker og Andrew W.
Clarke for opplysninger om tidligere
funn. En stor takk til min venn Tomas
«Alba» AArvak for tegning.
Litteratur
Clarke A.W. 1991. Sjeldne fugler i
Norge 1989 (NSKF).
Haftom S. 1971. Norges Fugler. Universitetsforlaget.
Lewington, AlstrOm & Colston 1991. A
field guide to the rare birds of
Britain and Europe. Harper Collins.
Michaelsen J. 1979. Rapport fra
NNSK's virksomhet mai 1976- 1977.
Vår fuglefauna 2: 56-61.
Ree V. 1976. NNSK 's virksomhet april
1975- aprill976 Stema 15: 179197.
Ree V. 1980 Rapport fra NSKF's virksomhet 1979.Vår Fuglefauna 3: 24 5 278.
Figur l.
Fylkesvis fordeling av antall
funn av brunhodespurv.
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Figur l.
Diagrammet viser i hvilke måneder
brunhodespurver har dukket opp i
Norge.
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Moss & Omegn Ringmerkingsgruppe 1992.
Jo Ranke
Denne sesongen har vært mer eller mindre lik tidligere sesonger, bortsett fra at vi i år har prøvd å merke
noen av distriktets hønsehaukunger.Bakgrunnen til dette er at FUGLEVAKTA i Østfold har de
siste åra kommet over et stØrre antall drepte,skadde eller på annen måte fanga individer.Hvorvidt disse er distriktets
fugler vites ikke,med mindre fuglene blir ringmerket. En av årets unger er allerede innmeldt drept mot et vindu i et
industriområde. Det ble ialt merket 7 hønsehaukunger i distriktet. Antall merke te musvåkunger er i år mer enn fordoblet.
Hovedmengden av merkete unger er fortsatt i sjøfugl-kolonier og i fuglekassene til medlemmer i ØOF.
Ringmerkingen er ofte blitt foretatt på Moss lokallags foreningsturer av Jo Ranke og Lennart Fløseth.
Antall merkere vil fra neste år øke kraftig da mange avMoss lokalags medlemmer nå går på ringmerkningskurs.
Kontaktperson:]o Ranke Jacob Sømmesgt.6c 1511 Moss Telefon: 69-271770

RINGMERKINGSOVERSIKT

Artsnavn
Kattugle
Perleugle
Tårnseiler
Vendehals
Grønnspett
Flaggspett
Taksvale
Sands vale
Kråke
Skjære
Nøtteskrike
Kjøttmeis
Blåmeis
Svartmeis
Toppmeis
Løvmeis
Granmeis
Spettmeis
Trekryper
*Fossekall
Gjerdesmett
Rødstrupe
Rødstjert
Svarttrost
Gråtrost

Totalt

Pull Fg.

1982-92

1992 1992 1992 Totalt

147
l
8
15
l
6
2
2
4
6
5
768
489
26
3
76
28
94
2

20

3

2

14

12
4
2

Tils.

23

2

2

2

3
l

17

10
2
5

lO
2
17
4
2

l
36

5
14
3

21

21

Artsnavn

170 (8)
l
8
15
l
8
2
2
4
8
5
768 (2)
506 (3)
27
3
86
30
Ill (10)
6
2
l
36
26
14
3
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Små!om
Knoppsvane
Gravand
Siland
Vepsevåk
*Hønsehauk
Spurvehauk
Musvåk
Fiskeørn
Jaktfalk
Tjeld
Dverg lo
*Rødstilk
Strandsnipe
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Hettemåke
Makrellterne
Alkekonge
Lomvi
Bydue
Skogdue
Gjøk
Spurveugle

Totalt

Pull Fg.

1982-92

1992 1992 1992 Totalt

l
6
l

l

Tils.

l
7

l

l

l
2
3
26
3
2
2
l
282
30
53
426
861
l
4
l
2

8

8

5

5

3

3

l
4
38
140

l
4
38
140

l
8
2
8
29
3
2
2
l
2
282 (5)
31
57
464 (4)
1001 (l)
l
4
l
2
l

Artsnavn
Rørsanger
Munk
Løvsanger
Fuglekonge
Grå fl uesnapper
S/H Fluesnapper
Jemspurv
Linerle
Vintererle
*Sidensvans
Stær
Gråspurv
Pilfink
Kjem biter
Grønnfink
Gråsisik
Dompap
Bokfink
Bjørkefink
Gulspurv
Sum 71 arter

Totalt

Pull Fg.

1982-92

1992 1992 1992 Totalt

2
2
2
2
4
237
5
15
l
87
12
34
l
172
2

4218

4

4

34

34

4
8

4

6

6

110

405

4623

11
3

295

3
l
11

11

11
7
4

Smålom:

2
2
2
2
4
248 (6)
5
18
l
l
98
12
38
l
206 (7)
2
68
19
7
lO

11

64

Tils

8

l funn fra Buskerud.

Fiskemålce: Totalt 8 funn,7lokale,l fra Vestfold.
Den ene lokale ble 8 år.
Svartbak: l funn lokalt.
Hettemåke: 2 funn. Begge lokale.
Makellteme: l funn fra Gahana kontrolert nesten 5 år gammel.
Kattugle: 3 funn. Alle lokale. Alle funn mellom Oog 10 km
fra merkested og alder mellom 11 mndr. og 7 år.
2 er hekkende
Kjøttmeis: 3 funn. Alle lokale.
Spettmeis: l funn lokalt.
Stær:

2 funn lokalt.

Grønnfink: l funn lokalt.

GJENFUNN
Det er innmeldt totalt 22 gjenfunn i 1992.
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ØSTFOLD
BOTANISKE FORENING

Østfold Botaniske forening har stadig et jevnt tilsig av medlemmer. Vi er fortsatt ikke så mange, men det er tydelig
at planter og vegetasjon appelerer til mange. Likevel er det et betydelig skritt fra å interessere seg for botanikk og
til det å melde seg inn i en forening som sysler med dette.
Det kan vel være at vi ikke har lyktes i å markedsføre oss særlig effektivt så lang. Folderen vår, som forteller at
vi eksisterer, er dog lagt ut på offentlige kontorer og den er sendt ut til skoler rundt om i fylket. At ikke
tilstrØmningen har vært større skyldes trolig at folks tid er så begrenset. Dagens mange tilbud gjør at det blir lite
til overs som kan benyttes til å engasjere seg i foreningsliv. Mange av de aktuelle medlemmene er også opptatt med
barneoppdragelse eller utdanning og har liten tid ekstra. Kanskje er det slik med oss også som tross alt er med å
drar lasset. Vi har vel egentlig ikke tid vi heller. Men det er svært viktig at noen fortsatt kan se seg istand til å være
med på å demme opp for, og drive opplysning om, de mange negative påvirkninger som til stadighet rammer
artsmangfoldet i fylket.
Vi er stadig vitne til en tilbakegang i antall arter og lokaliteter. Slik sett kan det være et deprimerende arbeid, men
du verden så mange gleder en også får med seg når en på nytt finner igjen de gamle sjeldenheter som en visste sto
der ifjor og året før. Opplever vi noe gledelig er det naturlig å dele dette med noen. Vi med samme interesse har
derfor gått sammen og dannet denne foreningen. Vi kjenner fellesskapet over gleden ved å oppleve plantenes
fantastiske utseende og interessante levesett. Dette må vi fortelle til andre slik at flere får øynene opp for de mange
facinasjoner vi fortsatt har i Østfold. Det er plass til flere i foreningen ..............
Jan Ingar
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Sjeldne og utryddede karplanter i Østfold: 4

FETTBLAD Liparis loeselii,
ORKIDEEN SOM BOTANIKERNE FJERNET.
J. Ingar Iversen Båtvik

I Østfold har vi i historisk tid
hatt 24 arter orkideer
(Hardeng & Iversen 1992:
197). Her er medregnet
marisko som bare er kjent
kulturspredd i fylket (Båtvik
1992: 197). I dag er 3 av disse
forsvunnet, knottblom,
blodmarihånd og fettblad
(Båtvik op.cit.) Alle disse
fantes i Arekilen på Hvaler.
AREKILEN -NOE HELT SPESIELT.
Blandt både fuglefolk og botanikere
omtales Arekilen med en spesiell gjenklang. Dette visste naturinteresserte
langt tilbake i det forrige århundre.
Robert Collett var en av disse som forsto
at denne naturperlen var noe særskilt
(Collett 1868). Frederik C. Schiibelers
oppdagelse av stivt havfruegras i 1838
ga også Arekilen svært tidlig et spesiellt
navn i botanisk sammenheng (Blytt
1861: 372). Fortsatt finnes mange godbiter her for den som er interessert i fugl
og planter, men desverre, Arekilen er
ikke det den engang var. Gjennom tidene har den blitt utsatt for
vannstandssenkinger, oppdyrking, opphør av beite, igjengroing og hogst
(Hvoslef 1988).

FETTBLAD I AREKILEN

Fettbladfra Sodermanland i Sverige hvor det ennå finnes levende eksemplarer av
arten. Foto : Forfatteren 1987.

En av de riktig store sjeldenheter i
Arekilen var orkideen fettblad. Den ble
først oppdaget av L Riddervold og B.
Hansteen-Cranner i 1885 (Blytt
1892:22). Senere har botanikere og andre samlere nærmest valfartet til
Arekilen i den hensikt å skaffe seg pres-

set materiale av sjeldenheten, og da
helst med rot og fjorårsstengel. Bare på
Botanisk museum i Oslo ligger nærmere
60 individer fra Arekilen (Iversen
1990: 141) ! Lye ( 1990: 116) forteller at
det tilsammen i nordiske herbarier er
samlet 89 eksemplarer med rot fra
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Arekilen. Dette må ha tæret kraftig på
forekomsten. Det siste kjente funn fra
Arekilen er Krister Bokmans kollekt fra
1928 som ligger i herbariet i Gøteborg
(Iversen 1987). Dette består av 10 eksemplarer med rot (Lye loc .cit).

ØVRIGE NORSKE LOKALITETER.
Fettblad er i Norge kjent fra tilsammen
5 lokaliteter (Lye 1991:23). Ifølge
samme kilde ble arten først oppdaget på
Nesøya ved Oslo av Mathias Numsen
Blytti 1827. Herbleden sist sett i 1898.
Foruten Arekilen på Hvaler, som den
andre lokaliteten, ble den oppdaget ved
Semsvann i Asker i 1924. Bare ett funn
er kjent herfra. Senere ble den i 1933
oppdaget både ved Kolebekkvannet på
Tjøme og ved Vikerholmen. Den forsvant sist fra Kolebekkvannet i 1936.
Senere har ingen sett fettblad i Norge, og
mange har beklaget dens utgang (jfr.
Båtvik 1992: 116-117).

sin. Denne skalaen gikk fra l- 100. Jo
sjeldnere art og penere kollekt, desto
høyere poengsum. Kollekten vist i figur
l er fra Arekilen og vurdert til poengsum
100. Reglene var slik som i en
frimerkeklubb at man kunne bytte til seg
arter man manglet i sin samling. Hadde
man en god kollekt av for eksempel
fettblad med poengsum l 00 kunne man
for denne bytte til seg arter/kollekter
med en samlet verdisum på 100. Man
forstår da lett at var man i Arekilen var
fristelsen stor til å samle riktig mange

eksemplarer for å ha noe å bytte bort
med andre samlere. Denne aktiviteten
minner om vår dagers frimerkesamlere,
men til forskjell fra denne var den svært
skadelig for naturens artsmangfold.

SÆRSKILTE KRAV GJØR DEN
UTSATT
Botanikerne var nok ikke alene om å
utrydde fettblad fra norsk flora. Arten
har nemlig spesielle krav til levested.
Den må ha det konstant fuktig, altså

FETTBLAD VAR EN FLOTT ORKIDE.
Fettblad var en vakker orkide. Slekta
Liparis, hvor arten hører hjemme, teller
omkring 260 arter på verdensbasis
(Dahlgren 1976:132). Slekta har arter
over nær hele verden. Den eneste representanten i nordisk flora, Liparis
loeselii, har gulgrønne blomster og to
store fettglinsende blad. Det er bladenes
glans som har gitt orkideen dens norske
navn. Skal vi finne den igjen må vi til
Sverige hvor den ennå finnes på enkelte
steder, jfr. figur 2

FJERNET
FETTBLAD?

BOTANIKERNE

Hvorfor forsvant denne orkideen? Årsaken til en arts utgang er som regel
mangeartet, men det er sannsynlig at
botanikerne selv må ta mye av skylden
for at planten ble utryddet. Lye
(1991:23) antyder at minst 168 eksemplarer med rot er samlet fra Norge. Planten ble oppfattet som uhyre sjelden og
dermed
svært
attraktiv
for
plantesamlere.
Resvoll (1945) forteller om foreningen
Norsk Botanisk Bytteforening som var
særlig aktiv omkring århundreskiftet.
Foreningen ga denne sjeldenheten høyeste poengsum på sjeldenhetsskalaen

Et herbarieark medfettbladfraArekilen. Kollekten som ligger på botanisk museum
i Oslo ble vurdert til poengsum 100 av Norsk Botanisk Bytteforening (se ellers
teksten). Foto: Forfatteren.
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myr, og myra må være svært kalkholdig
(ekstremrik). I tillegg tåler den lite konkurranse fra annen vegetasjon. Et moderat beite er således gunstig for arten.
Arter med slike krav til livet er selvfølgelig svært utsatt for å bli borte. Både
Arekilen, og sikkert flere av de andre
lokalitetene, har vært utsatt for drenering, oppdyrking, nedbygging, tap av
beitedyr og gjengroing.
Arten er forsvunnet fra Norge siden
1936, og vi har lite håp om å få denne
sjeldenheten tilbake i norsk og østfoldsk
natur igjen. Vi får forsøke å konsentrere
oss om de sjeldenheter vi fortsatt har, og
som trenger vår oppmerksomhet, slik at
kommende generasjoner kan glede seg
ved synet av både vakre, sjeldne og
særegne planter i naturen. Med dette
utgangspunktet har vi faktisk mye å
gjøre her i Østfold.
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FORENING

VINTERTID - DVALETID ?
I skrivende stund er det mørketid, temperaturen ligger rundt frysepunktet, og insektfolket har krøpet innendørs.
Nå har tiden kommet for opprydding, systematisering og klargjøring for en ny sesong. Noen dvaletilstand blir
det ikke, det er mer enn nok å gjøre. For sommeren var kort og hektisk, man rakk sjelden å sette seg ned for å
registrere og katalogisere noe mer enn de mest iøyenfallende nyhetene.
For nyheter vil ofte være å finne i en aktiv entomologs håv, ganske enkelt fordi Norge er nærmest for et U-land
å regne når det gjelder kjennskap til insektene. Ikke bare med hensyn til antall arter ( det hittil kjente antallet
har ligget mellom ti og femten tusen, mens det nå regnes med at dette skal ligge på det dobbelte), men også når
man ser på hva man vet om den enkelte art. Det er mange arter man knapt kjenner til hva spiser, heller ikke vet
man noe særlig om insektenes biotopkrav, tåleevne overfor kulde, varme eller tØrke, samspill med andre dyr
eller planter, osv. Så oppgavene er mange for den som vil bruke litt tid på entomologi!
Dessuten - insektene er jo ikke borte - de har bare gjemt seg. Som vekselvarme dyr kan de ikke bevege seg i
kulda, men likevel er nordiske insekter tilpasset vinteren her. De produserer frostvæske, slik at kroppen ikke
ødelegges av kulda. Endel innvandrende dyr har ikke denne egenskapen, og omkommer ved første frostnatt.
De best kjente vandrerne er tistelsommerfuglen og admiralen, dessuten kommer en gang i mellom
dØdninghodesvermeren og vindelsvermeren dumpende ned her nord. Vindelsverrneren ser ut til å ha kommet
i en stor sverm nordover siste år, -i løpet av ei uke dukket det opp fire eksemplarer av arten hjemme hos oss.
Disse vandrende insektene har stor mobilitet - de holder til rundt Middelhavet, men enkelte er funnet så langt
nord som på Island !
Tilbake til våre egne hardføre dyr - selv et "vevert" insekt som neslesommerfuglen klarer vinteren fint på sitt
tørre, lune vinterskjul. - Så sant det ikke blir for varmt og den lokkes ut for tidlig. I så fall vil vi få avisnotisen
om "vårens første sommerfugl" - som har kommet fram fra loftet og nå sitter på sukkerlake og ser ut til å klare
seg bra- i noen dager. Det beste man kan gjøre for å hjelpe den å overleve er selvsagt å sette den tilbake på en
mørk og kjølig plass - da vil vi igjen få oppleve den på vårblomstene sammen med artsfrender, i full gang med
forberedelsene til en ny generasjon .....
Imens får vi studere de fangstene vi gjorde sist sommer. Kan det kanskje være et spennende dyr innimellom
- noe som tidligere ikke er funnet i Østfold.
Året som gikk ga håp om bedre tider for entomologien i Østfold. Jeg har fått mange henvendelser fra forskjellige
som gjeme vil se nærmere på et spesialfelt - enten en insektgruppe, eller et begrenset geografisk område. Jeg
har også fått henvendelser fra skoleelever som har bedt om hjelp til start med insektsamling i forbindelse med
skolen. Slikt setter jeg stor pris på, og jeg håper at vi kan følge dette opp, gi inspirasjon til nye generasjoner
entomologer. Det er derfor med litt forsiktig optimisme jeg ønsker dere et GODT ÅR i nærkontakt med naturen
!
Thor Jan
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NYTT OM SMATT
- denne gang om veps.
Thor Jan Olsen
Det er mange insektordener det erjobbet
svært lite med i Norge, blandt annet har
man liten kjennskap til veps og bier.
Kanskje noe å spesialisere seg på ? Her
kommer et lite utvalg av interessante
gravevepser. Det latinske navnet på familien er Sphecidae.
En graveveps er en solitær veps ("eneboer") som gjeme graver seg ut en hule
i sand eller jord, der den legger egg på et
bytte, og siden driver barnepass i
oppvekstperioden.
Kjennetegn på en graveveps: Hodet er
ganske stort og bevegelig. Antennene
består av 12 - 13 ledd. Brystdelen er
tredelt, men gjeme kort og kraftig.
Kroppens bakre del (abdomen) starter
med en "vepsetalje", og er gjeme fint
ovalt formet. Kroppen er som regel
svart, men ofte med gule flekker eller
striper. Noen arter er ganske små, et par
millimeter lange, mens de stØrste er
rundt24 mm.

11. Mimesa lutaria (Fabritius) Ny for
Østfold.

17. Pemphredon lethifter (Schuckard)
ble funnet på Grimsøy i Skjeberg 7. juli
1991. Første publiserte funn fra Østfold.

12. Psenulus fuscipennis (Dahlbom)
Det andre funnet av denne arten iNorge,
Ny for Østfold.

18. Ectemnius cephalotes (Oliv.) Få dyr
funnet i Norge tidligere, ny for Østfold.

13. Trypoxylon Figulus (Linne) Sjelden
i Norge, og dette er første funn i Østfold.

19. Rhopalum clavipes (L.) Spredt i Sørog Øst-Norge. Ny for Østfold.

14. Gravevepsen Pemphredon lugubris
(Fabr.) er ny for Østfold.

20. Rhopalum coarcatum (Scop.) Tidligere kun registrert i frre fylker, ny for
Østfold.

15. Gravevepsen Nysson spinosus
(Forster) er ny for Østfold.
16. Passaleocus insignis (van der Linden) er ny for Østfold.

For å illustrere hvor langt det er igjen før
vi kjenner arters utbredelse i Norge,
presenteres her resultatet av en som mers
innsamling av graveveps (1991) i et
begrenset område mellom Råkil og
Tunevannet i Tune i Sarpsborg kommune. I tillegg er det tatt med et funn fra
Skjeberg i samme kommune. Totalt ble
det identifisert 15 arter og av disse var
13 ikke tidligere funnet i Østfold ! !

B. Astata pinguis (Dahlbom) Sjelden i
Norden, ny for Østfold. Tidligere er den
lcun funnet i Vest-Agder.
). Crabo peltarius (Schreber) Denne er
ner vanlig, men ny for Østfold.
LO. Gorytes laticinctus (Lepeletier) Ny
'or Østfold.
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Stor takk til Øistein Berg, Asker, Henrik
Bavnhøj, Danmark og Lars Noren,
Sverige, for hjelp med å identifisere
gravevepsene.

MAROKKO
-et første møte med Nord Afrika.
Tomas Aarvak og Erik Edvardsen

Vi (Erik Edvardsen og Tomas
Aarvak) la ivei fra Trondheim med tog
tidlig på morran. Underveis dukka Halvard Strøm opp, og sammen ankom vi
Oslo sentralbanestasjon medet forsinket
tog .... selvfølgelig ! Etter såvidt å ha
nådd banken, for å skaffe penger til
billeie og mat i Marokko fikk vi tatt
drosje ut til piren hvor danskebåten lå og
venta. Igjen med en minimal margin, da
drosje-sjåføren kjørte oss til feil pir.
Båten gikk femten minutter etterpå. Her
hadde Øystein Størkersen møtt opp, og
med slapps og yr var det utrolig deilig å
sette nesa sørover. Ja ... ekte Carlsberg
pils smaker alltid like godt! Vel framme
i København på morgenen 20. tusla vi en
tur i byen, med et lite besøk på DOFkontoret. Flyet til Agadir-Marokko
skulle gått kl. 17.10., men gikk ikke før
l 1/2 time seinere. Med mellomlanding
og forsinkelser i Casablanca var vi ikke

framme før kl. 00.15. lokal tid. Her fikk
vi en første erfaring med prissystemet
deres; en pris for lokalbefolkningen og
en pris for turister. 100 Dhm for en
drosjetur var langt over det som er normalt( Dette tilsvarer ca. 75NKr.).Leide
oss så inn på et billigere hotell for 31
Dhm. pr. snute. 2l.Des. Vi sto opp tidlig
og det første som møtte oss i vinduet var
masse bråkete mopeder, folk, gråspurv
og syngende husspurver. Det gjorde
stort inntrykk på oss som ikke hadde
vært i Afrika før. (Øystein var derimot
en gammel afrikarev!) Fikk raskt leid
oss en peugeot 205 som eierne påstod
var kun tre måneder gammel... vel rusten under var den ihvertfall ! For to uker
betalte vi 4700 Dhm. Kjøpte oss et lass
med tomater, appelsiner, vann og brød.
Tok så raskeste vei ut av byen og la ivei
mot det første området på turen: Kap
Rhir for å kikke på havsfugl.
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Foto: Tomas Aarvak

Svartvingeglente.
Teging Tomas Aarvak

,1/t. 'i E.R"_.
lf"',.O:.o\f

Reiseruten for turen (kart 1):
21 des.: A~;:adir - Kap Rihr - Oued
Souss - Massa.
Tilbrakte en times tid på Kap
Rihr som ved vestlige vinder er et utmerket sted for havsfuglskåding. Denne
dagen var det svært stille, og alt vi fikk
med oss var 50+ havsule samt endel
diademrødstjerter. Sistnevnte viste seg
å være veldig vanlige langs kysten og i
lavlandet. På veien tilbake mot Oued
Souss så vi flere hagebylbyler samt en
skjære (U.a. P.p.mauretanica). Vi
nådde Oued Souss da det mørknet, og
fikk ikke sett så mye. Stylteløper 6 og
sandløper l. I mørket kjørte vi til Mas sa.
Før turen hadde vi fått tips om at det var
best å kjøre den høyre veien ned til
Massa, da den andre var stengt fra tid til
annen. Det viste seg å være helt feil. l 1/
2 time kjørte vi rundt på et virvar av
dårlige veier før vi bestemte oss for å
prøve den venstre veien ned.(Se kart 2)
I mørket mens vi kjørte ble vi også

angrepet av et svært raggete beist av ei
bikkje. Den hev seg ut av mørket med et
brøl, og traff sideruta på sjåførsiden.
Noen hyggelig opplevelse var det ikke !

22 des.: Massa- Taroudant- Aoulouz.
Sto opp 06' og tusla et par timers
tid langs elva, som var nes ten helt sperra
av sandbanker ved utløpet. Dette gav en
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rekke arter som marmorand 110+,
A i'C.J"'Ic.•EO!II'\
kuhegre 300+, rustand l , flamingo
f
WAO •
200+,
middelhavsstær
10+,
~
St.._
svarthodesanger20+, ømvåk 2, haukørn
q[Fr~~tV
l, svartvingeglente l, kirkeugle l,
stylteløper 50+, svartehavsmåke 2,
smalnebbmåke l, berberhøne 15+,
svartkronesjagra 11, brun sandsvale
3 .
•·
o.. , .,,) J. 'O t
20+, cistussanger 2, cettisanger l 0+, og
~- Uo\ t 11 H~J~ o"'~c..
...q..,o,
husspurv 20+. Her så vi også 5 villsvin
!", K<ttb.tt3 ~ Au. bU.) t )c:o. ~l.. ·'-""
Dl!l r\(o.o ..,.o.
og flere skorpioner. Etter å ha snakka litt
Hr k. . .., t:.cz ~ 1~ "l=.jcll" -b , \
med en belgier la vi nesa østover. Vi
sc...n.dcl.y""_."'e ~r '1: . -.ti ;"l
hoppa
over
den
klassiske
for\o.:e.( t--e 4~
sanghauklokaliteten og kjørte til et tørt
elveleie utenfor Aoulouz.
23 des.: Aoulouz - Oued Souss ( Rett
øst for Aoulouz)- Taliouine- Layonne
- Ouarzazate.
I Oued Souss fikk vi med oss
vintererle 3, berberfalk l, samt en
frittvoksende hasj plante på elvebredden. Taliouine, byen etter var det lite
fugl, men middelhavsspurv 50+ og en
ad. slagfalk varma godt. Langs veien fra
Layonne og østover dukka de første snadder. Til tross for at det var utrolig vistnok skulle hekke lys klippesvale.
svartsteinskvettene opp sammen med øde og tørt krydde det av fugl rundt et Det var blitt temmelig mørkt da vi nådde
ultørket vadi. Tykknebblerke 3, fram, så det eneste vi fikk sett var vanlig
flere ørkenlerker. Temperaturen på datemmincklerke
10+, mørkhalelerke 3, klippesvale. I mørket kjørte vi mot omgen lå på 20-25°C, mens på natta var det
30+,
ørkendom{1ap 10+, rådet Tafilalt og Merzouga. Tafilalt og
ørkenlerke
en heller kjølig opplevelse med 0-5°
berbersteinskvett
2
par, ørnvåk 2 og Rissani nådde vi greit utpå kveld~n. men
minusgrader. Binga i 22' tiden i
sandhøne
33
.
Etter
å
ha sett fra oss og derfra kjørte vi en vei som brått endte i ei
Ouarzazate, etter en heller luguber
brukt
et
lass
med
film,
så dura vi til svær grøft, som noen hadde gravd over
matopplevelse på restauranten Chez
Gorges
Du
Todra
i
knall
godt humør. grusveien! Vel det var ikke annet å gjøre
Dimitrie. På hotell Royale betalte vi 31
Julesangene
jalla
påtross
av at ingen enn å snu og returnere til Erfoud, hvor en
Dhm pr. person . (Det var ikke godt med
hadde
sangstemme
eller
kunne
teksten, annen vei vistnok skulle gå nedover til
kald dusj ! !)
men
hva
gjorde
vel
det.
Gorges
Du Merzouga. (Kart 3) Etter å ha kjørt et
24 des . .JULAFTEN: Ouarzazate stykke i mørket, med steinørken og
Todra
var
en
trang
canyon
hvor
det
Oued lzerki - EJ mansour Eddahbi Skoura - Ta!Wjlt Track - Tjnebrir Goues Du Todra » Merzouia.
Sto opp 06' og la avgårde. En mil
v1
forbi
Ouarzazate
fikk
sørgesteinskvett l, ørkensteinskvett l,
og blåtrost l . Ved Oued Izerki stoppa vi
en times tid uten å se stort.
Hvitkronesteinskvett l varma godt. (
Som om det ikke varvarmtnokfra før!)
Vel videre bar det til El Mansour
Eddahbi. Sjøen var omtrent kjemisk fri
for fugl, med unntak av 2
ørkendompapper som kom flyvende
over oss. I byen Skoura fikk vi l
berbersteinskvett. Vel framme ved dagens hovedmål: Tagdilt track, et flatt og Julaften ved Merzouga. Fra v. Ø. Størkersen, T. Aarvak, E. Edvardsen
temmelig goldt platå venta det mye
Foto: H Strøm
og H. Strøm.
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spredte sanddyner turde vi ikke kjøre
lenger. Veien delte seg stadig opp i småveier utover i ørkenen. Dette tok vi konsekvensen av, stoppa, hev opp teltet i
sanda og starta julefeiringa. Med
Jagermeister og dansk julegløgg innabords gikk vi rundt ei ørkenbusk pyntet
med toalett papir og med et gammelt
rundt brØd som julestjerne. Helmaks !
Avsluttet kvelden med å lage engler i
ørkensanden.

25 des.:

Merzou~:a.

Sto opp tidlig, og der møtte det
oss en overraskelse: Det var masser av
fugl rundt leirplassen. Langnebblerke
10, ørkenspurv 3, ørkensanger 3 og
maskesanger l. På vei inn til Merzouga
så vi en slagfalk som satt og hvila på ei
sanddyne. Et herlig syn med kowaen da
fuglen satt bare 40 meter borte! Vel
framme fikk vi kontakt med en berber
som etter mye dikkedarer kjørte oss
Mfis hvor det skulle være 2
kragetrapper. Pga. at området med trappene lå helt opptil grensa til Algerie,

måtte vi ha militærets tillatelse til å dra
ut dit. Desverre var de ute og kjørte da vi
kom dit, så det ble ikke noe av det. Ellers
fikk vi se en logg som var blitt skrevet av
en fra Tom Gulic reiser i England som
fortalte at det også skulle være 20-25
kragetrapper i Daya el Mayder et stykke
sør-øst for Merzouga. De nevnte også at
endel arabiske oljesjeiker hadde vært
der uka før oss og jakta med falker.
Svina hadde tatt 40 kragetrapper! Temmelig synd med tanke på hvordan det
står til med verdenspopulasjonen for
den arten. Utpå kvelden dro vi tilbake til
samme leirplass som dagen før, hvor vi
binga 20'.

26 des.: Auber~:e Kasbah Derkaoua Oued Zjz - Col de Talhent - Zejda.
Sto opp med sola og titta litt i
bushen rundt herberget. Dette ga av nye
arter atlassanger l, brun skriketrost 2,
provencesanger l og maskesanger 7.
Kjørte så avgårde i et rolig tempo, og
stoppa når vi så gunstige områder. I en
canyon 30 km. sør for Erich så vi 50+ lys

Diademrødstjert hann. (Foto T. Aarvak)
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klippesvale. På slutten av dagen stoppa
vi nå og da for å se etter dupontlerker,
men hellet var ikke med oss.Binga i 19'tiden rett utenfor Zeida.

27 des.: Zejda - Col du Zad A~:uelmann Sjdj Ali - Mjschliffep Dayet Aaoua - Fez.
Etter ei svinkald natt dro vi opp
til Co! du Zad, hvor det tØyt med
fjellerker. Ellers så vi hele 218 rustender
på gresslettene. I cederskogene på
Mischliffen fikk vi rødtoppfuglekonge
4. På vei P20 mot Dayet Afourgah ca 70
km. fra Fez, dro vi inn 200+ duetrost og
en afrikagrønnspett. I Dayet Aaoua så vi
de første kamsothønene 150+, samt
snadderand 400+ taffeland 50+, skjeand
100+ og dvergdykker 30+. Eter endel
kjøring ankom vi Fez på kvelden, hvor
vi leide oss inn på hotell kairouan for43
Dhm pr. pers.

28 des.: Fes- Co! du

Ze~:ota- Merdja

~
Sto opp tidlig som vanlig og gikk
på soukene i Fez, dvs. markedene i den

gamle bydelen. Med guide som tok oss
rundt i trange smug og butiker, var det en
skikkelig l 000 og l natt opplevelse !
Bla. fikk vi sett hvordan de knytter tepper. Det var jenter i alderen 6 til 19 år
som sto for dette: et skikkelig barnearbeid ! Etter å ha spist middag i Fez dura
vi mot Merdja Zerga. Rett etter Col du
Zegota kjørte vi inn den første
svartglenta på turen. Vi overnatta i en
gammel eucalyptusskog rett før sjøen.
29 des.: Merdja Zen:a- Oued Luokos
- Asilah - Had el Rharbia - Merdja

z.wa.

Erik fikk denne dagen skikkelig
problemer med kroppen. Ustabil mage
og lett feber. Ved Merdja Zerga tok vi
oppstilling da sola sto opp da vi håpa å få
kjørt inn kappugle ved campingen. Men
nei... vi måtte over på vestsiden av dammen før en flokk på hele 10 ind. åpenbarte seg. Slet noen timer med kikkertene etter smalnebbspovene, men gav
oss i 12' tiden. La nesa nordover mot
Larache og Oued Luokos. Her fikk vi
sett mengder av andefugl og vadere.
Nye turarter var bla. bronseibis 21,
skjestork 10, sultanhøne 50+ og
rovteme l. Etter anvisninger fra en bok
ICBP hadde lagt ut ved en cafe i Malay
Bosselham ved Merdja Zerga så dro vi
10,5 km. forbi Had el Rharbia. Her fikk
vi sett 39 stortrapper og 500+ trane fra en
fjelltopp. Rett før mørket la sin kappe
over oss så dura vi tilbake til Merdja
Zerga. En kunne vel ikke gi opp
smalnebbspovene så lett. Erik var nå
forøvrig så dårlig at han måtte anbringes
på hotell.
30 des. Merdja Zer2a » Marrakech.
Vel, hellet på turen svikta oss
ikke. Hele 5 smalnebbspover åpenbarte
seg på vest siden av sjøen (Kart 4). Fire
av disse hadde skikkelig vinterdrakt,
mens den femte fortsatt hadde de typiske flekkene på kroppsidene. Det
beste kjennetgnet var forøvrig
vingetegningene som var svært
utstypiske i flukt. Selve sjøen var
;mekk full av sothøner, kamsothøner,
)g det var hundre tusener av forskjellige
uter ender og vadere. Det var simpelt1en ikke mulig å forsøke å artsbes.emme de!! En måtte bare konsentrere

/
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seg om mindre grupper av fugl nært ved.
Kl. 12 dro vi det remmer og tØJ' holdt for
å nå banken i Souk el Arba du Rharb for
å få tatt ut penger før langhelga. Etter litt
om og men fikk vi fiksa det og lå så veien
gjennom fjellene ~Zaer-regionen) mot
Marrakech. Vi skulle egentlig forsøke å
få sett sporefrancolin, men det var blitt

Ørkenspurv hann. Foto T. Aarvak
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mørkt da vi nådde de beste områdene.
Kjørte derfor nesten helt fram til
Marrakech før vi binga.
31 des.: Marrakech - Ou'kaimeden Marrakech - A2adir.
På vei opp mot Fjellet
Ou'kaimeden fikk vi sett nærmere på
bokfinken (F.c.africana) som er utrolig

stilig med blek drakt, svart tØyle,
stålgrått hode og hvit øyering. En
svartvingeglente gjorde også susen da
den jakta rett ved. Ca. 2 km. før
skianlegget dro vi inn 15+ klippespurv
og 2 fossekall (C.c.minor). På
Ou'kaimeden 2500 m.o.h. dro vi inn
200+ alpekaie, 300+ fjellerke og 150+
rødvingefjellfink. Tusla så sakte nedover, mens kameraene ble flittig brukt.
Halveis nede mekka
Øystein
spesialmiddag som vanlig: rissuppe
med hønsesmak spesial. (Spesial vil si
med to tomater, og man ~ar heldig hvis
man kjente hønsesmaken!) Under middagen dukka det opp l slagfalk og 2
kongeørn. Derfra dro vi non-stopp til
Agadir hvor vi feira nyttårsaftene med
vann, tørt brød, sardin på boks og en
liten slurk med kryss jager. Det var en
temmelig selsom opplevelse å sitte i
Afrika under et arganie tre og høre på
Øysteins walk-man med lambada.
Forøvrig takk til det gamle året.
l jan. 1992 : A~adir - Tamrj - Oued
Souss- Massa.
Tok en titt på havet (som gav
ingenting) og fikk oss et bad i sjøen før
vi dro mot Tamri. På Cap Rhir gikk det
3 skallet ibis sammen med en flokk
måker.
Tamri
gav
2
adulte
audouinsmåker, den ene ringmerket.
Dura så på direkten til Oued Souss uten
at det gav mye nytt. Morro var det
alikevell med 2 audouinsmåker, 12
smalnebbmåker
og
13
svartehavsmåker. I Massa var vi da det
mørkna. Vi fikk leid oss ei «celle» som
faktisk var billigere enn å ligge i telt på
campingplassen. Avslutta dagen med
mynte-te, kortskriving og preik med
franske- og svenske amatører.
2 jan. : Massa - A~:adjr.
Fikk med oss et par timers tid i
felten før vi la nesa mot Agadir. Der fikk
vi ringt om båtbilletter og ordna flybillettene til turen hjem.
3 jan.: Med forsinkelser på flyplassen i
Agadirletta ikke flyet før 08.55, selvom
det skulle gått 07.00. Med mellomlanding og bytting av fly i Casablanca, som
utrolig nok var i rute, så nådde vi danskebåten i København med en margin på
5 minutter.

Det var en sliten gjeng som ankom Oslo den 4. januar. Mette av inntrykk og opplevelser dro alle hjem til
sitt, i håp om å få smake på siste rest av
julebaksten. Når det gjelder Marocco
var vi alle enige om at det er bare en ting

å si: Reis dit!
(Kopi av reiserapport kan fåes ved
henv. til T.Aarvak, brynjarsv.23 , 1662
Rolvsøy)

To lokale jenter i byen Fez som vever tepper. Foto: H. Strøm
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ØSTFOLD BOTANISKE
o
FORENING
ARSBERETNING 1992.

ter har variert mye, fra en håndfull til ca.
30. Antallet betalende medlemmer er
56, hvorav en netto tilvekst på lO nye
medlemmer i 1992.

Årsmøte for 1991 ble avholdt på *Medlemsmøte på Naturhuset, Alby
Naturhuset, Alby, Jeløy 05.12.91, med 22.04.92. samlet ca. 20 personer. Jan I.
Iversen Båtvik holdt foredrag om spi20 fremmøtte. Møteleder var foreninselige
ville vekster i Østfold.
gens leder Marit Fosby. Sekretær Geir
*Turen
til N.Jeløy (Kolabotn mv.)
Hardeng leste årsberetningen som ble
23.05.92.
i pent tørrvær, under ledelse
godkjent, og kassereren Halvard
av
Marit
Fosby og Odd Stabbetorp,
Kjensmo gjennomgikk regnskapet som
samlet
10-15
deltakere. Av severdigårsmøtet godkjente. Kjensmo redeheter
kan
nevnes:
ramsløk (NB med
gjorde for de til dels kompliserte forhold
flatehogst
like
ved),
fuglereir,
vedr. kontingent som råder i forhold til
bakkefiol,
eføy
(bergflette),
NBF. Årsmøtet vedtok å høyne kontingenten (gjeldende uten tidsskriftet trefingersildre, tannrot, myske og
"Natur i Østfold") for medlemmer av vårerteknapp.
*Ekskursjonen til Mærrapanna i Onsøy
ØBF, fra kr. 30.- til 50.-.
13.06.92. ble ledet av Svein Åstrøm og
Valg kommiteen Kåre A. Lye og Svein
Øyvind
Johansen, Gressvik, i fint vær.
Åstrøm la fram flg. forslag som ble
Fylkets
største
bestand av dfonningstarr
vedtatt av årsmøtet:
ble
betraktet,
sammen med barlindLeder: Jan I. Iversen Båtvik, Råde.
forekomster,
der
slakkstarr var vanlig.
Nestleder: Svein Åstrøm, Torsnes.
Forøvrig
smårørkvein,
men nær sagt
Kasserer: Halvard Kjensmo, Jeløy
som
ventet,
ingen
dvergmarinøkkel,
Sekretær: Geir Hardeng, Kråkerøy
heller ikke jordbærkløver som burde ha
Ekskursjons leder: Marit Fosby, Ørje
blitt
notert.
Øvrige styremedlemmer: Ellen Fodstad
*Slåtteng-kurs
på Bøensæter i Aremark
Larsen, Sarpsborg
medMarit
Fosby
som "primus motor"
Carl
30
personer. Forfatteren
samlet
i
alt
ca.
Bolghaug, Moss
av
boka
"Mulens
marker",
Åke Carlsson
Årsmøtet valgte egentlig bare leder og 6
var
med
17-18.07.92,
da
kurset
ble avstyremedlemmer. Styret konstituerte
.
holdt.
Langvarig
tørke
hadde
satt
sine
seg på sitt første styremøte 10.02.92.
klare
spor
på
vegetasjonen,
men
slått
og
Årsmøtet valgte som foreslått av valghesjing
ble
likevel
demostrert.
Styving
komiteen Yngvar Løwig, Jeløy som revisor, mens valgkomite ble Hermod (beskjæring av løvtrær for å øke antall
grenskudd/løv til for) ble prøvd og slåKarlsen, Torsnes og Kåre A. Lye, Kroer.
ing av elvesnelle mv. (kalt "strepp") fra
båt
i tjernet like ved. Rømmegrøt, feleKveldens foredrag var ved Kåre A. Lye
spill
og trekkspill gav inntrykk av et ekte
og om "Floraen på Jeløya", et meget
slåtte
gilde.
interessant
område
i
*Vestfjellaturen
29.08.92. under leØstfoldsammenheng, med en rekke fine
delse
av
Odd
Stabbetorp,
Oslo og oppenkeltområder og sårbareltruete arter vi
synsmannen
for
dette
ca.
6 kvadratkifikk høre om.
lometer store reservatet i Aremark/
Halden, Bård Andersen, samlet ca. 12
Antall fremmøtte på ekskursjoner/mø-
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personer. Klokkesøte i myrene ble behørig studert, sammen med kystbundne
arter som rome og klokkelyng i blåtoppmyrene. Mye meldrøye-sopp ble sett på
blåtoppgresset.
Ansvarlig
for
"mosedelen" av turen, Stabbetorp, antydet i underkant av 100 arter mose i
området totalt. Dette er et lavt tall,
hvilket bl.a. skyldes mangel på kalk og
kildeframspring.
*Sopptur i regi av Fredrikstad
soppforening
ble
foretatt
fra
Harehjellhytta i Trøsken, Tune,
27.09 .92. Lite fremmøte av ØBFmedlemmer,skyldes bl.a. mangelfull
bekjentgjøring av turen,desverre.
Styret har hatt styremøter 10.02.92 på
Tomb landbruksskole i Råde, 22.04.92
på Naturhuset, Alby og 14.10.92 på
Halden lærerhøgskole. Forøvrig har
styret hatt kontakt mellom styremøtene
og i forbindelse med ekskursjonene.
Av spesielle saker kan nevnes:
*ØBF tok initiativ til å avgi felles
høringsuttalelse om Verneplan for barskog
i
Øst-Norge
der
10
barskogsreservater er foreslått i Østfold.
ØBF, Østfold entomologiske forening
og Østfold ornitologiske forening understreket barskogsplanens meget lave
omfang på landsbasis (250 kvadratkilometer produktiv barskog) og det faktum
at halvparten av de verneverdige områdene i Østfold av ulike grunner ble frafalt før høringen tok til. Uttalelsen understreket
at
de
foreslåtte
vernearealene i fylket ikke måtte beskjæres ytterligere, idet de samlet omfattet 22 kvadratkilometer prod.skog,
hvorav bare ca. 2 kvadratkilometer høg
bonitet.
*Foreningens folder ble gjort ferdig og
er distribuert til endel aktuelle steder
bl.a. biblioteker. Folderen er fint illustrert med tegninger av Hermod Karlsen.
Den er også sendt alle medlemmer.

*ØBF har ikke noe eget tidsskrift, men
får publisert ønsket stoff i "Natur i Østfold" som utgis av Østfold Ornitologiske Forening. Medlemmer av ØBF
kan tegne eget abbonement på tidsskriftet.
*Etter at liljekonvall ble Østfolds
fylkesblomst,
har
ØBF
og
miljøvernavdelingen hos fylkesmannen
samarbeidet om kommuneblomster.
Hensikten er bl.a. å bevisstgjøre kommunene i å ta hensyn til true te og sårbare
arter og spesielle voksesteder, f.eks. i
forbindelse
med
arealog
utbyggingssaker. En ferdig oversikt
over kommuneblomster er sendt ut av
miljøvernavd. og er også sendt ØBF's
medlemmer. Ytterligere info til kommunene forberedes
regi av
miljøvernavdelingen.
*Mange av foreningens medlemmer har
bidratt med opplysninger til rapporten
Sjeldne , sårbare og hensynskrevende
karplanter i Østfold, utgitt av
miljøvernavdelingen, skrevet av Jan I.
Iversen Båtvik. Her er 145 arter omtalt
spesiellt, inkl. utbredelseskart for Østfold.
*Floraatlasprosjektet i Østfold har gått
tregt i 1992, utover realisering av rapporten nevnt over. Innlegging av opplysninger på data fra Bot. Mus i Oslo
stanset opp p.g.av ombyggingsarbeider
der. Dessuten gjenstår noe av herbariet
på Bot.inst. NLH-Ås. NBF har gitt ca.
3600 kroner til prosjektet i -92.
* I forbindelse med valg av ny E-18trase mellom Mysen og Ørje, har lederen i pressen tatt til orde for at den ene av
fylkets
4
gjenværende
kjente
bakkesøtelokaliteter, må spares. Det
samme med tysbastforekomster i området.
Geir Hardeng
sekretær

ØSTFOLD
ENTOMOLOGISKE
FORENING:
o
Arsberetning 1991
ØEF har i 1991 hatt et lavt medlemstall

(ca. 10 registrerte medlemmer), og møtevirksomheten har ikke vært så stor.
Men vi har hatt en rekke turer i forbindelse med insektregistreringen på
Bøensætra i Aremark kommune. Dette
er en aksjon som kommunen har støttet
og er interessert i, våre data vil bli presentert sammen med andre naturfaglige
rapporter slik at stedet kan bli brukt bl.a.
i undervisningsøyemed. På området har
man funnet en rekke sjeldne planter, og
vi har også gjort spennende insektfunn
der. Vi fortsetter med registreringene
der i 1992, og håper at resultatet som blir
presentert utpå høsten blir spennende
lesning.
I forbindelse med ovennevnte aksjon
har vi samlet inn materiale som omfatter
mange ordener- ikke bare de vi selv til
daglig jobber med. Av den grunn har vi
søkt hjelp fra eksperter utenfor foreningen, og vi har fått velvillig støtte til en
rekke ordener. Men vi har stadig noe
materiale som vi hadde ønsket å få bestemt til art - det gjelder spesiellt teger,
snylteveps,
planteveps
og
småsommerfugler. Kan du tenke deg å
se på noe av dette, vil du glede oss !
Skriv da til ØEF v(rhor Jan Olsen,
Postboks 1062 Valaskjold. 1701
Sarpsborg.
Thor Jan Olsen

NORSK
ORNITOLOGISK FORENING avd.
ØSTFOLD
Årsberetning feb. 1992 - feb.
1993.
Styret har det siste året bestått av:
Leder: Dan Bendixen, Moss.
Sekretær: Øyvind Lågbu, Fredrikstad
Kasserer: Knut Trondsen, Sarpsborg
Styremedlemmer: Lennart Fløseth,
Moss og Håvard Ellingsgård, Moss.
Rep. fra Moss lokallag: Henning
Karlbom, Moss
Varamedlemmer: Arild Hansen, Moss
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og Egil Sankey Hansen,Kråkerøy.
Valgkommite: Rune Botnermyr, Moss
og Roar Frølandshagen Råde.
Revisor: Tor Sørlie, Fredrikstad.
Styret har i løpet av beretningsåret hatt 7
styremøter og behandlet et tyvetalls saker.
Fylkeslaget var representert på NOF's
årsmøte på Lista med 3 representanter.
NOF avd. Østfold har hatt to egne
medlemsmøter, og ellers samarbeidet
med MOOF både om møte og
turprogram. Møtene i 1992 ble holdt på
Naturhuset,Alby. Foreningen savner
fremdeles møtelokaler i Fredrikstad, og
materiell blir foreløpig oppbevart i lagerrom i Phønix-skuret i Fredrikstad.
Materiellet er oppbevart her i påvente av
en avklaring av naturhus-prosjektet på
Øra.
Østfoldavdelingen hadde en helgetur til
Getteron Ornitologiske Stasjon i Sverige helgen 25. til27. september, med 9
deltakere. Vi overnattet på stasjonen og
hadde utflukter til flere naturområder i
nærheten.
Antallet betalende medlemmer i Østfold ligger nå i underkant av 180. Frammøtet på møtene har ligget på 20-25. Det
eneste lokalleget som var aktivt i 1992
var Moss og Omegn. Dette lokallaget
var til gjengjeld svært aktivt. Lokallaget
i Indre Østfold er i ferd med å bli startet
opp igjen.
Foreningen driver fremdeles Akerøya
Ornitologiske Stasjon.
Fylkeslaget har videreført undersøkelsen av fiskeørn-bestanden i fylket.
MOOF har også gående undersøelser på
kattugle og et ringmerkingsprosjekt.
Fylkeslaget arrangerte i desember og
januar et kurs for ringmerkere. Vi har
også hatt ringmerkingskurs på Akerøya
Ornitologiske Stasjon. Helgen 30- 31
januar gjennomførte fylkeslaget en
større sjøfugltelling.

I løpet av året utga Østfoldavdelingen 2
nummer av tidsskriftet Natur i Østfold.
Dette er et fellestidsslcrift for foreningene NOF avd Østfold, Østfold Botaniske Forening og Østfold Entomologiske Forening. Redaktør i 1992 var
Morten Viker. Nummer 2 1992 er nært
forestående.
Morten Viker har også i 1992 vært sekretær for LRSK. Jo Ranke er foreningens fuglevakt i fylket. Fuglevakta har
stått sentralt i mediabildet i 1992 i forbindelse med opprulling av 2
faunalcrimsaker i Østfold. Fuglevakta
har fått en rekke henvendelser det siste
året.

Høyt nivå og geografisk spennvidde: Vi
har sett lysbilder fra Kurefjorden, fra
ringmerkingsperioden ved Jeløy Radio,
fra Jæren, Jotunheimen, Falsterbo,
Skanør,Jylland, Spania og Tunis. Vi har
også
sett
NOF's
slides
om

faunakriminalitet og fått orienterimg m/
slides om freda våtmark i Østfold. Alt av
høy kvalitet.
Anne Lindkvist
sekretær.

STØTT Norsk Fuølevernslond

Øyvind Lågbu
sekretær

Bankglronr. 6404. 09. 53556
Postglronr. 5 54 72 03

MOSS LOKALLAG AV
NORSK
ORNITOLOGISK
FORENING
o
ARSMELDING 1992.
Medlemsmøter: Høy aktivitet med
gjennomsnitt 18,5 deltakere. 10 medlemsmøter er avholdt.
Styremøter: Styretharhatt4 møter og en
tur til bliksøya.
Kurs: Dan B. og Lennart F. holdt
fuglekurs for 15-17 barn på Reier skole
4 onsdager i Mars. Innlagt i kurset var
tur til Reierbukta og uglelyttingstur.
Turer: Hele 8 turer har vi hatt med godt
frammøte. Turene har gått til:
Sæbyvannet i januar, Marbukollen i
mars, ugletur på Jeløya i mars,
Kjellandsvik i april, Kurefjorden i mai,
Bliksøya med overnatting i juni,
nattsangertur på Jeløya i juni og
Kurefjorden i september. Ugleturen var
mest populær med 21 deltakere.
Annen
Aktivitet:
Kassesjekking,
ringmerking av hønsehaukunger og
musvåkunge. Ellers har medlemmene
!nkeltvis og sammen vært høyt og lavt
ned skop og kikkert. Ærfugljakta ble
vist oppmerksomhet, og Jo har bl.a. hatt
cattugle i pensjon.
:...eserinlegg: Om golfplaner på Jeløya.

FUGLEVAKTA

94 72 95 00
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Natur i Rakkestad Opplysninger ønskes!
Vi er en liten gjeng her i Rakkestad som
forsøker å samle informasjon om vår
natur. Vi er Nils Skaarer, Per-Otto
Suther, Per Ame Tangen, Ole Håkon
Heier, Espen Glosli og Bjørn Petter
Løfall. Foreløpig råmanus er på ca. 145
sider. Vi håper å publisere førsteutgaven
av dette stoffet senhøsten 1993. I tillegg
er det skrevet inn en god del informasjon
som det må jobbes mye mer med. Dette
vil forhåpentligvis bli publisert ved en
senere anledning.
Første utgave av Natur i Rakkestad vil
bestå
av
følgende
kapitler:
Amatørbotanikeren Kristian Andreassen, Naturfaglig bibliografi med kommentarer, Karplanteliste (Ca. 620 arter),
Øyenstikkere (foreløpig 22 arter),
Dagsommerfugler (foreløpig 53 arter),
Fisk (ca. 27 arter), Amfibier og krypdyr
(Vi har/har hatt alle 10 norske arter),
Fugler (foreløpig 179 arter), Pattedyr(?),
Truede og sårbare samfunn og arter samt
Konklusjon.

Som du ser blir det en gjennomgang av
en rekke organismegrupper med kommentarer til hver art. Vi forsøker også å si
noe om utbredelsen i kommunen. For
uvanlige arter og større tall blir gjeme tid
og sted for observasjonen notert, samt
observatør, slik det er vanlig i
avifauniske rapporter.

Hekkefunn av mange arter mangler
også (f. eks: vepsevåk, stjertmeis og
bjørkefink).

Vi er interessert å komme i kontakt med
alle som måtte ha data fra Rakkestad
kommune. Selv om du bare har EN
opplysning så vil det være en bit i puslespillet. Er det noen som mener å sitte
inne med mye informasjon, kan vi sende
deg foreløpige manus av det/de aktuelle
Det nytter ikke å etterlyse alt, i detalj, en kapittel for kommentarer.
ønsker å vite noe mer om. Vi etterlyser
faktisk opplysninger om det meste. Ge- Vi mangler også illustrasjoner til dette
nerelt kan en si at vi vet lite om amfibier stoffet. Er det noen som vil gi bort tegog krypdyr. Fuglelista inneholder knapt ninger som kan brukes på trykk så tar vi
180 arter, men potensialet er fortsatt imot
stort. Pattedyr vet vi minst om, spesielt
insekteteme (f.eks flaggermus og spiss- Opplysninger sendes Bjørn Petter
mus) og smågnagere (vi er spesielt inter- Løfall, Åslivn. 20B, 1890 Rakkestad
Tlf. arb.
esserte i observasjoner av skoglemen).
09221llllinje 210.
Alt fuglestoff sendes Per-Otto Sutber,
For fuglenes vedkommende er det få Lilleborg, 1890 Rakkestad
Tlf.priv.
observasjoner av enkelte arter (f.eks:
fjellvåk) og enkelte potensielle arter er
ikke registrert overhode ( f.eks:
polarsisik, småspove og myrsanger).

(Tornsanger. Tegning: Asgeir Larsen)
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Gamle "Østfold -Ornitologen" til salgs
Flg. nr. selges for 10 kr. pr. stk., eller samlet for 19 hefter kr. 100,- +porto.
Flg. hefter i restopplag selges:

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

nr.2-3,4 (ikke nr.1)
nr.1,2,3-4
nr.1,2,3-4
nr.1,2,3-4
nr.1-2,3-4
nr.1,2,3-4
nr.1,3-4(ikke nr.2)
nr.3-4(ikke nr.1,2)

Serien kom ut i årene 197 4-81. De nr. som mangler kan imidlertid kopieres for kr.
50,- i tillegg. Pengene går til "Østfold-Natur" l "Natur i Østfold"

Be stilling til:
Geir Hardeng, Fuglevik platå 19
1673 Kråkerøy
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ADRESSER OG KONTAKTPERSONER:
Norsk Ornitologisk Forening
avdeling Østfold
Postboks 983, 1517 Moss
Postgiro: 0814 3472990
Formann: Dan Bendixen
Postboks 985, 1517 Moss
Biblioteket:
NOF avd. Østfold
Postboks 1145
1631 Gamle Fredrikstad
Tidsskrifter o.L bes sendt
til denne adressen
Norsk Ornitologisk Forening
Fredrikstad Lokallag
Postboks 1505, Glombo
1677 Kråkerøy
Norsk Ornitologisk Forening
Moss Lokallag
Postboks 1136, Jeløy
1501 Moss
Norsk Ornitologisk Forening
Indre Østfold Lokallag
cfo Robert Houtman
Baglerfaret 7, 1800 Askim
Tel: 69 883743
Den lokale rapport og
sjeldenhetskomiteen
LRSK - Østfold
cfo Morten Viker
Postboks 1520, Glombo
1677 Kråkerøy
Tel: Priv: 69 342132
Jobb: 69 163473
Akerøya Ornitologiske Stasjon
Postboks 1145
1631 Gamle Fredrikstad
Tel: 94109475
Postgiro: 3963394
Stasjonssjef: Magne Pettersen
Daniel Legaardsgate 4
1600 Fredrikstad
Tel: 69 318274

Østfold Ringmerkingsgruppe
Leder: Jan Ingar Iversen Båtvik
Tomb, 1640 Råde
Tel: 69 280171

Fuglevakta i Østfold
Tel: 69 271770
Rapportserien «Østfold Natur»
Redaktør: Geir Hardeng
Fuglevik platå 19
1670 Kråkerøy
Tel: 69 342443
Postgiro: 0807 3583218
Østfold Botaniske Forening
Postboks 886, Bergersborg
1501 Moss
Postgiro: 0823 0995142
Leder: Jan Ingar Iversen Båtvik
Tomb, 1640 Råde
Tel: 69 280171
Østfold Entomologiske
Forening
Postboks l 062, Valaskjold
1702 Sarpsborg
Postgiro: 0803 3999802
Leder: Thor Jan Olsen
LWldgårdsvei 39
171 OSarpsborg
Tel: 69 129091

NATURFONDET I ØSTFOLD
Naturfondet i Østfold gir støtte til undersøkelser
og prosjekter av naturvitenskaplig karakter i
Østfoldnaturen. Personer og grupper som får
tildelt midler forplikter seg til å presentere
resultatene i Natur i Østfold eller rapportserien
Østfold - Natur.

For nærmere informasjon kontakt Geir Hardeng, adresse under.:

Søknader sendes Geir Hardeng
Fuglevik Platå 19
1670 Kråkerøy
Tel: 69 342443

SØKNADSFRIST ER l . MARS.

